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XXIX DOMINGO T. C. - A 

Meditação da Palavra  

Acolhida 

Apresentação dos novos, eventuais notícias... 

Breve momento de oração ao Espírito Santo 

Se quiser, colocar uma vela no meio para representar simbolicamente a 
presença do Espírito Santo em nós. Com a ajuda deste símbolo, encontrar 
a ação do Espírito na nossa vida deste dia, desta semana: como o Espírito 

foi luz, o conduz, como esquentou seu coração... 

Leitura do evangelho (Mt 22,15-21) 

Naquele tempo: 16Os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em 
alguma palavra. 16Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns 
do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: 'Mestre, sabemos que és 
verdadeiro e que, de fato, ensinas o caminho de Deus. Não te deixas 
influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas 
aparências. 17Dize-nos, pois, o  que pensas: É lícito ou não pagar imposto 
a César?' 18Jesus percebeu a maldade deles e disse: 'Hipócritas! Por que 
me preparais uma armadilha? 19Mostrai-me a moeda do imposto!' 
Trouxeram-lhe então a moeda. 20E Jesus disse: 'De quem é a figura e a 
inscrição desta moeda?' 21Eles responderam: 'De César.' Jesus então lhes 
disse: 'Dai pois a César o que é de César,e a Deus o que é de Deus.'". 

Leitura pessoal e ressonâncias 

Cada um lê pessoalmente o trecho e fala em voz alta aquela palavra 
ou frase que hoje o atinge mais. 

Reflexão 

Ver o vídeo o refazer a meditação ao vivo. 

Silêncio de meditação e espelhamento 

Deixar pelos menos 5 minutos para que todos possam repensar nas 
perguntas de espelhamento e responder no seu coração: 

1. O medo de perder as coisas às quais somos apegados nos torna 
falsos, inautênticos: 

- Qual são as coisas às quais você está apegado? 

-  Já aconteceu que para defender elas fez algo de errado, não foi 
sincero?  

2. Você é a moeda preciosa  

- Sente no seu coração esta preciosidade da sua vida? 

- Como está custodiando a imagem de Deus em você? 

- Percebe o olhar de Deus sobre você, que transmite o amor dEle? 

3. Os outros são a moeda preciosa 

- Há alguém que você não consegue ver como imagem de Deus? 

- Muitos “perderam” a imagem, pela violência, pela droga... o que 
você pode fazer para devolver a eles (e a Deus) esta imagem? 

- Como pode este assunto entrar na sua vocação missionária? 

Partilha 

Na partilha, cada um conta a própria meditação e si evita falar a 
partir do que o outro fala. Cada um oferece a própria experiência, 
sem criar discussões. 

Oração 

Oração livre, colocando no meio uma imagem e uma vela. Concluir 
com o Pai nosso e o sinal da Cruz. No final, cada um pode expressar, 
com uma palavra, o que leva para casa do encontro vivido. 


