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Temática:“Mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna”?

Lucas 10, 25-37
Preparação e Acolhida
Num ambiente acolhedor, colocar as cadeiras em círculo, dar as boas vindas e colocar o pessoal à
vontade. Na mesa colocar velas acesas, flores e uma Bíblia aberta.

Alguém da casa: irmãs e irmãos, é com muita alegria que recebemos todos vocês em nossa casa. O
Evangelho de hoje, apresenta Jesus falando com um doutor da lei sobre o primeiro mandamento: o
amor a Deus e ao próximo. O doutor interroga o Mestre, não por desejo de aprender, mas “para
experimentá-Lo.” “E quem é o meu próximo?”À luz  do Espírito  Santo vamos participar  desse
momento de reflexão bíblica.

Animador (a): Irmãs e irmãos, com a alma repleta do Amor de Deus, faremos hoje uma reflexão
sobre  o amor a Deus e ao próximo. “Com razão se pode dizer que é o próprio Cristo que nos
pobres levanta a voz para despertar a caridade dos seus discípulos” (Gaudium et Spes)
TODOS:“AMARÁS O SENHOR, TEU DEUS, DE TODO O TEU CORAÇÃO E COM TODA
A TUA ALMA, COM TODA A TUA FORÇA E COM TODA A TUA INTELIGÊNCIA; E A
TEU PRÓXIMO COMO A TI MESMO”!

Animador (a): Vamos agora pedir a Deus que Ele envie o Espírito Santo sobre nós:

Todos: Senhor, cremos que estamos diante de Ti.  Que nos vês e escutas as nossas orações. Tu
és tão  grande e  tão santo:  nos  te  adoramos.  Nos deste tudo: nós te  agradecemos.  És tão
misericordioso:  nós  te  pedimos  todas  as  graças  que  sabes  serem  necessárias  para  nós.
Derramai Senhor, sobre nós o Teu Espírito de Amor!

Refletir sobre a Vida
Leitor 1: No texto de São Lucas Jesus ensina que viver agora, e sempre, como
povo de Deus, significa demonstrar compaixão. Mesmo quando isso faz nossa
vida  tornar-se  incômoda,  mesmo  quando  desafia  nossa  compreensão
tradicional e, até mesmo, quando nos custa algo pessoalmente. Isso é o que
Jesus está nos dizendo: "Vai tu e faze a mesma coisa", como o bom Samaritano
fez.

Vamos conversar sobre isso:

1. Em nossa vida, quem é o nosso próximo? Que nome ele tem?
2. No dia a dia, lembro-me dos doentes? Dos famintos? Dos excluídos?

Ouvindo a Palavra de Deus
Leitor  2:  Se  nos  afastarmos  de  Deus  ficamos  impotentes,  vulneráveis  e
acostumados com o pecado.Começamos a viver só para esta vida, sem nos
importarmos com a vida eterna. Corremos então o risco de sermos assaltados
no caminho da vida,  pelo inimigo da nossa conversão,  por  isso peçamos a
Jesus o Bom Samaritano, que nos defenda de perder a fé, mesmo na dor e
no sofrimento. 

CANTO
EU  VIM  PARA  QUE  TODOS  TENHAM  VIDA.  QUE  TODOS  TENHAM  VIDA
PLENAMENTE.



Leitor 3:Vamos ler agora com atenção o texto que está no Evangelho de 
São Lucas 10, 25-37

Agora vamos ler outra vez, porém, mais devagar.

Após ler a Palavra de Deus na Bíblia, vamos conversar entre nós sobre aquilo que acabamos de
ouvir:

1. Com qual dos personagens, que aparecem no texto, nós mais nos parecemos?
2. Fazemos o que está ao nosso alcance para que a vida seja melhor para todos?

Descobrir a Palavra de Deus na vida
Leitor 4:  A parábola contada por Jesus descreve o “próximo” como toda pessoa que carece de
misericórdia. Faz-se “próximo” de alguém aquele que é capaz de deixar de lado suas preocupações
pessoais e colocar-se totalmente a serviço do necessitado, sem perguntar, primeiro, quem ele é. Não
importa se este próximo seja um desconhecido, um estrangeiro, uma pessoa com quem brigamos.
Basta que necessite de ajuda. Nossa salvação virá na medida da nossa Misericórdia.

TODOS: PAI, DAÍ-NOS UM CORAÇÃO CHEIO DE MISERICÓRDIA, COMO O DE TEU
FILHO JESUS,  POIS SÓ ASSIM TEREMOS CERTEZA DE ESTAR EM COMUNHÃO
CONTIGO, A CAMINHO DA VIDA ETERNA.

Leitor 5:  Nós estamos diante da boa nova de São Lucas, onde o Senhor nos convida  abraçar o
Evangelho do amor. Através de gestos fraternos, amando o nosso próximo, e com a palavra de Deus
nos lábios e no coração. Estamos neste caminho como viajantes peregrinos, caminhando rumo ao
céu. Mas corremos o risco de nos afastarmos do amor de Deus. Muitas vezes, nesta caminhada
rumo à pátria  celeste,  parece que estamos sem fé,  sem direção e  com aridez.  E Deus não nos
responde. Parece que Ele nos abandonou. Deus nunca nos abandona. Ele é fiel no seu amor por nós.

TODOS: Senhor Jesus, fazeí-nos descobrir, ao longo do nosso caminho, as pessoas que apelam
pela nossa ajuda, esperando que nós façamos delas o nosso “próximo”.

Oração e Compromisso
Leitor 6:  Vamos fazer um momento de oração para assumirmos diante de Deus o compromisso
sugerido pelo Evangelho de São Lucas e o Ano Santo da Misericórdia.

Prece 1: Senhor, fazei-nos amar o outro que parece não ser digno do nosso amor. Que não vai muito
com a nossa cara, que não comunga da nossa mesma ideologia, que não é da nossa igreja ou do
nosso grupo, aquele que pensa e vive totalmente diferente de nós.

TODOS: O samaritano se faz próximo do sofredor, resgatando-lhe a vida.

Prece 2: A Igreja "atrai" quando vive em comunhão, pois os discípulos de Jesus serão reconhecidos
se amarem uns aos outros como Ele os amou. Transformai-nos, Senhor!
TODOS: “Se alguém diz: amo a Deus, mas despreza o seu irmão, é um mentiroso”

Prece 3: Vamos pedir à nossa querida Mãe, Maria Santíssima, que nos ajude a ser bons samaritanos,
socorrendo  o  nosso  próximo  em suas  necessidades,  e  assim  “recebendo  como  herança  a  vida
eterna”: Mãe do amor, rogai por nós!
TODOS: O samaritano se faz próximo do sofredor, resgatando-lhe a vida.
Pai Nosso. Ave Maria.


