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Temática: O Trabalho e a Escuta da Palavra. 
Lc 10,38-42

Preparação e Acolhida
Num ambiente acolhedor, colocar as cadeiras em círculo, dar as boas vindas e colocar o pessoal à
vontade. Na mesa do centro colocar a vela acesa e uma Bíblia aberta. 
 
Alguém da casa: Queridas irmãs e irmãos é com muita alegria que recebemos todos vocês em
nossa  casa.  Sejam  bem-vindos  e  sintam-se  à  vontade. Iluminados  pelo  Espírito  Santo  vamos
participar desse momento de reflexão bíblica. 

Animador (a): Irmãs e irmãos iniciaremos a reflexão de hoje mais uma vez com a esta escuta
atenta da palavra de Deus. Palavra, que chega até a nós, por meio de Jesus. Na casa de Marta e
Maria duas irmãs, que o recebe com alegria, acolhem bem Jesus, cada uma a seu modo, uma pela
escuta atenta, a outra pelo serviço.
 
TODOS: O HOMEM NÃO VIVE SOMENTE DE PÃO, MAS DE TODA PALAVRA QUE
SAI DE DEUS.

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

TODOS:  Ó  DEUS,  NOSSO  PAI,  QUE  EM  JESUS  NOS  MOSTRASTE  O  CAMINHO:
AJUDA-NOS A ENCONTRAR  HARMONIA ENTRE A ORAÇÃO E  A AÇÃO .

Refletir sobre a Vida 

Leitor 1: O documento 94 das Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora no Brasil nos ensina a
fazer tudo, A PARTIR DE JESUS. Ele é o ponto inicial e o ponto final, sem ele, não caminhamos a
lugar nenhum. E o ideal mesmo é ser como Maria, primeiro o SER que vem com a Palavra de Jesus
que transforma o nosso íntimo, daí o nosso FAZER será requalificado. O serviço aos excluídos,
esquecidos e abandonados.

Vamos conversar sobre isso: 
 
 1.O que é ser, realmente hoje, discípulo de Jesus?
 2. Não se corre o risco de às vezes ficar esperando tudo dos outros?

 Ouvindo à Palavra de Deus:

Leitor 2: "Eis que estou à porta e bato :se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua
casa e cearei com ele, e ele comigo (Ap.3,20). Nós temos sempre uma porta a abrir para acolher
Jesus. A fé em Jesus é hospitalidade, trata-se de recebê-lo em nossa intimidade pessoal e familiar.
Ele afirma uma prioridade: escutar, receber uma palavra que se instala em  nós como um hóspede se
instala em nossa casa.
 
Canto: Uma entre todas foi a escolhida. Foste tu Maria a seiva preferida
Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo. Venha caminhar
com teu povo. Nossa mãe sempre será



Leitor 3: Vamos ler agora com atenção o texto que está no Evangelho de Lucas10,38-42
 Agora vamos ler outra vez, porém, mais devagar.

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

 1. É Ele quem vai nos dizer o que fazer e como fazer?
 2. O que é que Jesus quer de nós? 

Leitor 4: Efetivamente, Maria fez a melhor opção, a única necessária para colocar-se no caminho
de Jesus e ser seu discípula: decidiu aprender a escutar a Palavra e se deixar interpelar pela presença
do Mestre. Em seu caminho Jesus vai formando seus seguidores nas atitudes indispensáveis para
chegar a ser verdadeiros discípulos, precisamos nos formar na escuta atenta da Palavra da Bíblia e
na vida. Maria sentou-se para ouvir Jesus, o que caracteriza a postura do discípulo que escuta atento
os ensinamentos do Mestre!

TODOS: SENHOR JESUS, DÁ-ME SABEDORIA PARA UNIR MEU SERVIÇO AO REINO
E À CONTEMPLAÇÃO. QUE MAIS DEVO FAZER?

Leitor 5: A passagem de Jesus pela casa de uma família amiga permitiu-lhe experimentar o carinho
e o afeto de duas pessoas queridas. Cada uma, a seu modo, expressou sua admiração pelo Mestre.
Maria, sentada aos pés do Senhor, pôs-se a escutá-lo. Marta, por sua vez, tomou a iniciativa de
providenciar comida.

TODOS: PAI SANTO, FAZEI-NOS OUVINTES E SEGUIDORES DE TUA PALAVRA. DÁ-

NOS SABEDORIA PARA ENCONTRÁ-LA NO UNIVERSO QUE CRIASTE.

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

Prece 1: Senhor Jesus peçamos humildemente: ocupe o primeiro lugar em nossas vidas. O Reino de
Deus é o nosso maior tesouro.

 TODOS: NÓS TE PEDIMOS SENHOR. 

Prece 2: Nós vos louvamos Deus da Vida e agradecemos os ensinamentos da vossa Palavra. Ela é a
lâmpada para os nossos pés. 

TODOS: NÓS TE LOUVAMOS SENHOR. 

 Prece 3: Senhor Jesus, sabemos que  praticar  as obras de Misericórdia  é  te amar concretamente 
em nossas irmãs e irmãos.

 TODOS: NÓS TE AGRADECEMOS SENHOR. 
 
Pai Nosso. Ave Maria. 


