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Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima – Diocese de Presidente Prudente

07.08.2016
Temática: Onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração.

Lc 12, 32-48

Preparação e Acolhida
Criar um bom ambiente, colocar as cadeiras em círculo, dar as boas vindas, colocar o pessoal à
vontade. Na mesa do centro colocar a Bíblia aberta e duas velas acesas.

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 e ligados pela
mesma fé vamos participar desse momento de reflexão bíblica como Igreja que somos.

Animador (a): Iniciemos nosso encontro invocando a presença da Santíssima Trindade cantando:

TODOS: EM NOME DO PAI, EM NOME DO FILHO, EM NOME DO ESPIRITO SANTO
ESTAMOS AQUI (bis). Para louvar e agradecer, bem dizer e adorar estamos aqui Senhor ao
seu dispor (bis)

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

TODOS:  DEUS,  NÓS  VOS  ADORAMOS:  PAI  INFINITAMENTE  SANTO.
FILHO ETERNO E BEM-AMADO, ESPÍRITO SANTIFICADOR DE TODAS AS
BATIZADAS E BATIZADOS. VINDE EM NOSSO AUXÍLIO E NOS AJUDE.

Refletir sobre a Vida

Animador (a):  No encontro de hoje vamos refletir sobre a ação de Jesus. Desta vez ele ensina o
valor do seguimento de Deus. Mostra o sentido da vida e o perigo das riquezas, valorizando os
pequenos grupos de reflexão como o nosso: “Não tenhais medo,  pequeno rebanho,  pois foi do
agrado do vosso Pai dar-vos o Reino” (Lc 12, 32). 
Vamos conversar sobre isso:

1. Qual a importância que damos quando nos reunimos em grupos pequenos como esse?
2. Por que você gosta de participar dessas reuniões?

Ouvindo a Palavra de Deus

Leitor 1: Na leitura do evangelho, Jesus dá conselhos para eles e para nós hoje, aqui e agora. Ele
conversará sobre o sentido da vida, o sentido do seguimento de Deus. Fala sobre a vigilância e a
certeza do seu retorno no meio do Povo de Deus. Convida a eles e a nós a viver de forma prudente e
sábia não deixando a ilusão e a mentira tomar conta.

CANTO:
EU VIM PARA ESCUTAR TUA PALAVRA DE AMOR
EU QUERO ENTENDER MELHOR TUA PALAVRA DE AMOR

Leitor 2:
Vamos ler agora com atenção o texto que está no Evangelho de São Lucas: 12,32-48.

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. Qual a mensagem central desse texto?
2. Como você entende que Jesus voltará?

Descobrir a Palavra de Deus na vida
Leitor 3: 
Na leitura de hoje Jesus quer ensinar seus irmãos e irmãs o segredo do bem viver. Viver em busca
do Rosto do Pai e em comunidade, pois, o Deus Amor está presente no meio de nós. Ele caminha
conosco e revela as Escrituras para nós.

TODOS: “VENDEI VOSSOS BENS E DAÍ ESMOLA. FAZEI BOLSAS QUE NÃO FIQUEM
VELHAS, UM TESOURO INESGOTÁVEL NOS CÉUS, ONDE O LADRÃO NÃO CHEGA
NEM A TRAÇA RÓI” (Lc 12, 33).

Leitor 4:
Jesus é o Messias enviado pelo Pai para anunciar para eles e para nós hoje, que Deus está presente
em nossa vida.  Deus caminha conosco e  continua chamando cada  um de  nós.  Quer  mostrar  o
verdadeiro sentido da vida e o quanto poderemos aprender lendo o evangelho.

TODOS: “VENDEI VOSSOS BENS E DAÍ ESMOLA. FAZEI BOLSAS QUE NÃO FIQUEM
VELHAS, UM TESOURO INESGOTÁVEL NOS CÉUS, ONDE O LADRÃO NÃO CHEGA
NEM A TRAÇA RÓI” (Lc 12, 33).

Oração e Compromisso
Leitor 5:

Vamos fazer um momento de oração para assumirmos como grupo e diante de Deus o compromisso
que acabamos de tirar do texto bíblico.

Prece 1: Senhor Jesus ensine cada um de nós a não se apegar às coisas materiais. A valorizar as
pessoas, principalmente, os pobres e pequeninos. Se aproximarmos deles, certamente, veremos o
seu rosto no rosto deles. TODOS: NÓS TE PEDIMOS ESSA GRAÇA SENHOR.

Prece 2: Obrigado Deus e Pai do Céu por enviar Jesus como vosso Filho. Queremos fazer hoje aqui
em  nossa  sociedade  aquilo  que  Jesus  nos  ensinou  no  texto  de  hoje.  TODOS:  NÓS  TE
AGRADECEMOS SENHOR.

Pai Nosso. Ave Maria.
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