
REFRÃO MEDITATIVO:
Vejam como é belo, vejam como é
precioso, verem os irmãos (as) viverem
bem unidos (as)! (sL 133)

MOTIVAÇÃO:
Animador: Amados irmãos,
encerramos hoje o mês de setembro,
em nossa Igreja do Brasil mês dedicado
à Bíblia. Durante estes dias,
propusemos várias pistas acerca da
Carta aos Gálatas para estudo e
reflexão da Palavra de Deus. Hoje nos
reunimos, para diante de Jesus na
Eucaristia, em um ato de profundo
silêncio e adoração, suplicar que nos
ensine o melhor modo de viver a
fraternidade, de viver em comunidade.
Supliquemos ao Divino Espírito que
envie sobre nós os seus dons e a sua
graça, a fim de que saibamos viver bem
este breve momento de adoração.
Rezemos juntos: 

Lado A: Ó Espírito Santo, dá-nos um
coração grande: aberto a tua silenciosa
e forte palavra inspiradora, fechado a
todas as ambições mesquinhas, alheio
a qualquer desprezível competição
humana, compenetrado do sentido da
Santa Igreja!

Lado B: Um coração grande, desejoso
de se tornar semelhante ao Coração do
Senhor Jesus!

Lado A: Um coração grande e forte
para amar a todos, para servir a todos,
para sofrer por todos!
Lado A: Um coração grande e forte
para superar todas as provações, todo
o tédio, todo o cansaço, toda a
desilusão, toda a ofensa.
Lado B: Um coração grande, forte e
constante, até o sacrifício, quando for
necessário.
Todos: Um coração cuja felicidade
seja palpitar com o Coração de
Cristo e cumprir humilde, fiel e
firmemente a vontade do Pai.
Amém.                               (São Paulo VI)

Anim.: Guiados pelo Santo Espírito,
acolhamos o Santíssimo Sacramento,
em nosso meio, cantando:

CANTO:
Senhor eu sei que é teu este lugar/
Todos querem te adorar/ Toma tu a
direção/ Sim, oh vem, oh santo espírito/
Os espaços preencher/ Reverência à
tua voz vamos fazer
Podes reinar/ Senhor Jesus, oh sim/
O teu poder, teu povo sentirá/ Que
bom, senhor, / saber que estás
presente aqui/ Reina, Senhor, neste
lugar!
 Visita a cada irmão/ Oh, meu Senhor/
Dá-lhe paz interior/ E canções pra te
louvar/ Desfaz toda tristeza, incerteza,
dissabor/ Glorifica o teu nome, oh meu
Senhor
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 “Enquanto temos tempo, trabalhemos pelo bem de todos” (Gl 6,10)
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Anim.: Graças e louvores sejam dados
a todo momento...

Momento de silêncio...

Leitor: O salmo 133 (132) tece um belo
elogio à união fraterna que é
comparada ao óleo utilizado na unção
dos sacerdotes, o qual após derramado
escorre pelo seu corpo e vestes. A
união fraterna é relacionada também
ao orvalho do monte Hermon que se
espalha sobre a região desértica ao seu
redor beneficiando uma localidade
maltratada pela seca. Eis o grande
alcance da comunhão fraterna: toca o
ser humano em suas dimensões e
torna fecunda toda a humanidade.
Salmodiemos... 

Salmo 133(132)
- Vede como é bom, como é agradável os
irmãos viverem juntos!

- É como o óleo precioso sobre a cabeça,
que desce pela barba, pela barba de
Aarão, que desce até a gola do seu manto.

- É como o orvalho do Hermon, que desce
sobre os montes de Sião: porque o Senhor
derrama ali a sua bênção, a vida para
sempre.

CANTO:

A Palavra do Senhor quando chegou, /
desinstalou, meu coração. / Ao chegar
desafiou-me a exigir, uma resposta de
Sim ou Não. / É fácil dizer sim, é fácil
dizer não, / mas dói depois do sim e dói
depois do não.

A Palavra do Senhor, /depois que
ela passou, nada mais /será do jeito
que já foi.

LEITURA BÍBLICA: 
Gl 6,1-10

PISTAS PARA MEDITAÇÃO:

Leitor: Na leitura proclamada, São
Paulo comenta detalhes da vida das
comunidades da Galácia para ajudá-las,
e nos ajudar, na prática da união
fraterna. O Apóstolo das Nações inicia
o diálogo com o termo irmãos (cf. Gl
6,1), que é sinal e estímulo para o novo
estilo de relacionamento ensinado por
Jesus. 

Leitor: Em uma Comunidade de fé,
todos são considerados irmãos que
formam uma mesma família. Tal
fraternidade é expressa na comunhão
da Comunidade que sabe corrigir com
amor os que erram entendendo que
todos podem ser tentados e cair. 

Todos: Como disse São Filipe Néri:
“Ser misericordioso com os que
caíram é melhor meio para não
cairmos nós mesmos”. 

Leitor: Ao invés do castigo, é preciso
cultivar a correção fraterna com
mansidão e misericórdia, pois os
cristãos adultos não estão isentos de
erro nem são perfeitos. A Igreja não é
uma comunidade de anjos, mas
pecadores que podem e devem ajudar
quem erra. O texto prossegue dizendo
que, embora todos tenhamos “fardos”,
quando a vida comunitária é serviçal e
partilhada, os “fardos” tornam-se leves,
pois a Lei de Cristo acontece na prática
verdadeira do amor que deve ser
exercido primeiramente no interior da
própria Comunidade, através de gestos
concretos de doação de uns aos
outros. 2



Leitor: São Paulo convida os cristãos a
trilharem o caminho da comunhão e
exorta-os a não se iludirem (Gl 6,7), pois
havia pessoas dentro da própria
Comunidade, que estavam gerando
divisões e desuniões. Tratava-se de
cristãos chamados judaizantes, pois
tinham feito experiência anterior no
judaísmo e pretendiam forçar os
cristãos convertidos de outras religiões
e raças a praticar as leis judaicas. O
verbo “semear” aparece três vezes e o
verbo “colher” quatro vezes e estão
profundamente ligados, pois há
correspondência entre o que se semeia
e o que se colhe. 

Leitor: Tais expressões mostram a
necessidade que temos de entender
que há consequências para nossas
atitudes e decisões neste mundo e na
eternidade: “O que o homem semear,
isso colherá” (Gl 6,7b). Sendo assim, o
destino último do ser humano está
ligado ao que faz da sua vida.
Precisamos semear no terreno do
Espírito, sem ficar apegados às ciladas
dos instintos egoístas e sem abrir mão
da prática das boas obras, para
colhermos a vida eterna (Gl 6,9). 

Todos: Os frutos amadurecem no
terreno fértil da Comunidade, por
isso não podemos desanimar na
prática do bem para com todos e
muito menos fechar-nos ou sairmos
da Comunidade que é sempre
renovada pelo Espírito Santo na
linguagem da prática do amor
fraterno.

PRECES:
1.Pela Igreja, para que seja sempre
modelo de escuta atenta da Palavra de
Deus e sinal de comunhão entre os
povos. Rezemos.

R.: Senhor, escutai a nossa prece. 

2. Pelo Papa Francisco, a fim de que
continue guiando, na força do Espírito
Santo e com sabedoria, o rebanho a
ele confiado. Rezemos.

3. Pelos cristãos, para que não
desistam da prática do bem e tenham a
fraternidade como um valor a ser
cultivado. Rezemos.

4. Por este Mês da Bíblia, a fim de que
seus frutos sejam percebidos no seio
de nossas comunidades e que
tenhamos a Palavra de Deus como guia
e mestra. Rezemos.

Preces espontâneas.

(Onde houver, segue-se a Bênção do
Santíssimo. Caso contrário, reza-se o Pai
Nosso... Ave Maria... Glória ao Pai...)

CANTO DE REPOSIÇÃO:
Amor e paz eu procurei,/ mas muitas
vezes me enganei! /Confesso até que
eu duvidei, / de encontrar libertação. /
Mas finalmente eu me acheguei, /à tua
mesa de perdão, / e encontrei a quem
busquei, / quem faz feliz meu coração!

Tua palavra, Teu corpo e sangue/ o
Teu amor sustenta a minha fé. /
Venho pedir, fica comigo, /que eu
vou contigo, / Jesus de Nazaré.

Realização: Seminário São José
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