
GRUPOS DE REFLEXÃO BÍBLICA
Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima – Diocese de Presidente Prudente

14.08.2016
Temática: Eu vim trazer fogo à terra

Lc 12, 49-53

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 e irmãos em Cristo que
somos.

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

TODOS: EM NOME DO PAI, DO FILHO E DO ESPIRITO SANTO. AMÉM.

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

TODOS:  VINDE ESPIRITO SANTO E ENCHEI O CORAÇÃO DOS VOSSOS FIÉIS E
ACENDEI NELES O FOGO DO VOSSO AMOR. ENVIAI O VOSSO ESPIRITO E TUDO
SERÁ CRIADO E RENOVAREIS A FACE DA TERRA.

Refletir sobre a Vida

Animador (a): Nas palavras do texto de hoje, Jesus se coloca como sinal de contradição e informa
que os tempos messiânicos chegaram trazendo também conselhos para descobrir a importância da
fé.  Ninguém ficará  impune  diante  do  juízo  final,  lembra  Jesus,  por  isso,  toda  essa  linguagem
recheada de comparações  e  de símbolos.  É preciso ler  o  Evangelho de Lucas com calma para
entender a mensagem. Por que Jesus faz tanta comparação? 
Vamos conversar sobre isso:

1. As pessoas que você conhece falam sobre o Juízo Final?
2. Quais os verdadeiros sentimentos diante da certeza do Juízo Final?

Ouvindo a Palavra de Deus 

Leitor 1: Nesse texto do Evangelho de Lucas Jesus se apresenta como Elias aquele que faz descer
fogo do céu. Essa é a maneira escolhida por Jesus para anunciar que em breve ele enfrentaria a
condenação  em  Jerusalém.  Ninguém  deveria  ter  medo,  ao  contrario  deveria  se  alegrar  pelo
enfrentamento diante das autoridades religiosas e políticas. São essas autoridades as responsáveis
pela Cruz e pela dor de Jesus.

CANTO:  Me chamaste para caminhar na vida contigo,  Decidi para sempre seguir-te,  não
voltar atrás. Me pusestes uma brasa no peito e uma flecha na alma, É difícil agora viver sem
lembrar-me de ti. Te amarei Senhor, te amarei Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem
perto de ti (bis)

Leitor 2:
Vamos ler agora com atenção o texto que está no Evangelho de São Lucas: 12,49-53.



Agora vamos ler outra vez, porém, mais devagar e buscar a compreensão no Espírito Santo, na
fecundidade do silêncio.

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

1. O que Jesus quer ensinar quando diz: “haverá Pai contra filho e filho contra o Pai?”
2. “Pensais que vim trazer a paz sobre a terra?” Aqui o que Jesus quer ensinar?

Descobrir a Palavra de Deus na vida

Leitor 3: Jesus é o sinal de contradição ao se colocar como o Messias Servo Sofredor. Aquele que
vê a vida a partir da miséria, da injustiça, do sofrimento. A comunidade que segue Jesus e faz sua
vontade estará sempre desafiada a se colocar a serviço dos abandonados. 

TODOS: “Devo receber um batismo, e como me angustio até que esteja consumado!” (Lc 12,
50)

Leitor 4: Hoje quando a Igreja abre suas portas e acolhe as pessoas desclassificadas pela sociedade,
como os casais de segunda união e os homossexuais, ela enfrenta “caras feias” e resmungos da
própria comunidade. Será que a comunidade entendeu o recado de Jesus?

TODOS: “Devo receber um batismo, e como me angustio até que esteja consumado!” (Lc 12,
50)

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,  concedei-nos  a  graça  de  meditar  e  testemunhar  sua  Palavra  com fé  e
esperança, na certeza que nos darás força e a coragem necessária para ajudar a acolher na nossa
comunidade as pessoas desclassificada pela sociedade.

TODOS: NÓS TE PEDIMOS ESSA AJUDA SENHOR.

Prece 2: Obrigado Deus e Pai do Céu por enviar Jesus, o vosso Filho. Queremos fazer aqui em
nossa sociedade aquilo que Jesus nos ensinou no texto de hoje. Testemunhando a nossa Fé no falar,
no pensar  e  no agir  sempre  movidos  pelo  Vosso  Espírito.  O Fogo de  Jesus  queima em nosso
coração.

TODOS: NÓS TE AGRADECEMOS E TE ADORAMOS SENHOR.

Pai Nosso. Ave Maria.


