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31.07.2016 
Temática:  O REINO DE DEUS EM PRIMERIO LUGAR.

Lc  12,13-21 
 

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 hoje a reflexão sobre o desapego dos bens deste mundo,
da liberdade em Deus e da partilha fraterna do que se possui. Esta postura decorre da maneira como
se considera o Reino na vida do discípulo. O apego exagerado às riquezas denota uma forma de
idolatria, que redunda no menosprezo de Deus e na opção por valores contrários aos dele.

TODOS: ESPIRÍTO QUE ENSINA A COMPARTILHAR, PURIFICA NOSSO CORAÇÃO
DE TODA COBIÇA E AVAREZA.
 
Animador (a):Vamos agora pedir a Deus que ele envie o Espírito Santo sobre nós: 
 
TODOS: ESPÍRITO QUE NOS MOVE GUARDAI-NOS DE TODA A AVAREZA, PORQUE
A VIDA DO SER HUMANO AINDA QUE ESTEJA NA ABUNDÂNCIA, NÃO DEPENDE DE
RIQUEZAS. APENAS DA MISERICORDIA DE DEUS.
 
Refletir sobre a Vida 

Leitor 1: Jesus nos ensina a nos tornar ricos aos olhos de Deus e pede a todos nós auxiliá-lo no
serviço aos pequeninos e abandonados. A vida não depende do poder aquisitivo, mas do serviço. A
palavra de Jesus é a boa-nova, antes de tudo, para quem não depende da riqueza material: o pobre
(Mt 5,3). O evangelho de hoje fala sobre a vaidade da riqueza do homem que chegou a assegurar
sua vida material, mas na mesma noite pode morrer.
 Vamos conversar sobre isso: 

1. Você se lembra de colocar tudo nas mãos de Deu?
2. Para quem ficará o que nós acumulamos?

Ouvindo a Palavra de Deus
Leitor 2: Jesus quer mostrar o quanto é pequeno o valor dos bens terrenos e materiais. São todos
como “fumaça” que passa. E apegar-se a eles é cálculo errado. Tão errado que Jesus chega a chamar
quem age  assim  de  “louco”.  O  sentido  da  vida  não  é  o  comodismo,  mas  o  amor,  o  serviço.
Realmente o trabalho dignifica e não a preguiça; mas esse trabalho não tem sentido no acúmulo de
coisas materiais, mas na partilha.
CANTO: 
Buscai primeiro o reino de Deus e a sua Justiça. E tudo o mais vos será acrescentado. Aleluia.
Aleluia.
Não só de pão o homem viverá, mas de toda Palavra que procede da boca de Deus.
Aleluia. Aleluia

Leitor 3: Vamos ler agora com atenção o texto que está no Evangelho de Lucas
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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. A quem Jesus está instruindo?
2.  Qual é o caminho apontado por Jesus?

Descobrir a Palavra de Deus na vida

Leitor 4: No texto de hoje a ganância e a avareza tiram o foco da vida em Deus para qualquer
pessoa. Essa cobiça desenfreada pelos bens materiais faz perder a direção da eternidade. Tomai
cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que  alguém  tenha muitas coisas, a  vida de
um homem não consiste na abundância de bens. 

TODOS: SENHOR, A TUA PALAVRA NOS FAZ TE CONHECER E TE AMAR. ENSINA-
NOS  A  TE  SERVIR  LOUVAR  TEU  NOME  E  TE  AGRADECER  POR  TODAS  AS
CRIATURAS.

Leitor 5: O mestre mais ensina a dar e a partilhar do que a reclamar os direitos. E toca a raiz do que
vicia as relações humanas: o ter. Rico para Deus é quem ajuda o próximo. Busquemos então o
Reino do Deus, estas e outras coisas nos serão dadas em acréscimos. Caminhemos na estrada de
Jesus livre do apego dos bens materiais e prontos para anunciar o Reino de Deus onde estivermos.
 
TODOS: SENHOR, A TUA PALAVRA NOS FAZ TE CONHECER E TE AMAR. ENSINA-
NOS  A  TE  SERVIR  LOUVAR  TEU  NOME  E  TE  AGRADECER  POR  TODAS  AS
CRIATURAS.

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 iluminados pelas palavras, queremos te pedir ajuda para formarmos redes de
solidariedade. E que elas estejam  a  serviço  da  justiça  do  Reino. TODOS:  NÓS
TE PEDIMOS SENHOR. 
 
Prece 2: Nós vos louvamos Deus da Vida pelo nosso batismo. Sois a fonte da vida e nos criastes
para viver  em comunhão com a família,  na comunidade e  no meio  do mundo. TODOS: NÓS
TE LOUVAMOS SENHOR. 
 
Prece 3: Fazei  praticar  as  obras  de Misericórdia  é  amar  concretamente  Jesus  nos
irmãos. TODOS: NÓS TE AGRADECEMOS SENHOR. 
 
Pai Nosso. Ave Maria. 


