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Temática: "Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros".

Lucas 14, 7-14
Preparação e Acolhida 
Num ambiente acolhedor,  pôr as cadeiras em círculo,  dar as boas-vindas e colocar o pessoal à
vontade. Na mesa do centro 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.
Sejam bem-vindos e sintam-se à vontade no Amor e na Paz de Jesus. Iluminados pelo Espírito
Santo vamos participar desse momento de reflexão bíblica.

Animador (a):  Irmãs e  irmãos,  hoje  vamos rogar a  Deus que nos faça mansos e  humildes  de
coração, para que tenhamos a Paz. Aproveitando o Ano Santo da Misericórdia, momento que a
Igreja vive um desejo imenso de oferecer e mostrar a Misericórdia do Pai através de Cristo no
Evangelho.

TODOS: "Porque todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar
será exaltado. " (Lucas 14, 11)

Animador (a): Vamos agora pedir a Deus que ele envie o Espírito Santo sobre nós: 
Todos:  Espírito  Santo,  alma  da  nossa  alma,  nós  vos  adoramos,  ilumine-nos,  guiai-nos,
fortalecei-nos e  consolai-nos;  dizei-nos o  que devemos fazer e  como fazer.  Dá-nos  as  tuas
ordens. Prometemos submeter-nos à Tua vontade. Amém

Refletir sobre a Vida
Leitor 1  No texto de hoje de São Lucas, Jesus nos diz que quando formos convidados para o
banquete da vida e da fé, para os Ministérios das Pastorais paroquiais, devemos ocupar o lugar com
humildade  e  disponibilidade,  de  forma  que,  quando  vier  Aquele  que  nos  convidou,  diga-nos:
Amigo, passe para um lugar mais importante. Então seremos honrados na presença de todos os
convidados. Cristo nos chamará para o Banquete Celestial do Seu Reino.

Vamos conversar sobre isso:
1.Qual é o caminho que o Jesus percorre para ser exaltado pelo Pai?
2.Cristo nos mostrou e nos mostra algum caminho para sermos exaltados pelo Pai?

Ouvindo a Palavra de Deus
Leitor 2: O texto de hoje nos leva também a depreendermos do medo da rejeição, quando sentamos
nos últimos lugares. Mas que o importante é nossa atitude perante Deus, independentemente do que
pensem  os  outros  a  nosso  respeito.  Porém,  ainda  que  o  mundo  nos  rejeite,  nunca  estaremos
excluídos do amor de Deus; e esse amor lança fora todo o medo. Humildade é a maneira do Cristo
pensar e agir. Vindo a este mundo se fez manso e humilde de coração, não por medo do Pai, mas por
Amor à Ele.

CANTO: A ti meu Deus elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti
meu Deus eu quero oferecer meus passos e de meu viver, meus caminhos, meu sofrer.

Leitor 3: Vamos ler agora com atenção o texto que está no Evangelho de São Lucas: 14, 7-14

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. Por que afirmamos que os excluídos desse mundo são os prediletos de Deus?
2. O que nos dá importância e autoestima na nossa vida Cristã?

Descobrir a Palavra de Deus na vida

Leitor 4: Na leitura de hoje Jesus diz que aqueles que se comportam com humildade, podem ser
convidados a fazer parte do grupo das pessoas importantes. Isso é coisa comum que pode ocorrer na
nossa vida, no nosso dia a dia. Jesus, que foi o maior psicólogo da face da Terra, pois conhecia
como ninguém o funcionamento  da  mente  das  pessoas,  nos  orienta  e  nos  alerta  para  que  não
passemos por situações desagradáveis.

TODOS: "Porque todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar
será exaltado. " (Lucas 14, 11)

Leitor 5: O ser humano precisa ser amado; é uma de suas necessidades básicas. Não estar entre os
primeiros assentos pode significar não ser tão importante aos olhos de quem fez o convite ou aos
olhos dos demais convidados. Porém, ainda que o mundo nos rejeite, nunca estaremos desprovidos
do amor de Deus.

TODOS: "Porque todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar
será exaltado. " (Lucas 14, 11)

Oração e Compromisso
Leitor 6:  Vamos fazer um momento de oração para assumirmos diante de Deus o compromisso
sugerido pelo Evangelho de Lucas,  e os ensinamentos do Papa Francisco para o Ano Santo da
Misericórdia.

Prece 1:  Senhor,  só Vós sabeis nos colocar  onde receberemos o que mais precisamos e onde
seremos o que mais precisamos ser. Ajudai-nos a querer o que é melhor para nós. 
TODOS:  O amor é  sofredor,  é  benigno;  o  amor não  é  invejoso;  o  amor não  trata  com
leviandade, não se ensoberbece (I Coríntios 13:4)

Prece 2: Senhor, fazei que imitemos Maria, a primeira e mais perfeita discípula de Jesus Cristo, que
se fez humilde. Por isso Ela mereceu ser exaltada sobre todas as criaturas.
TODOS: A pessoa humilde tem um coração acolhedor, é atento às necessidades do outro, por
isso ele se torna maior por servir aos outros.

Prece 3: Senhor, fazei que sejamos agora, para o nosso mundo, os portadores do amor e da paz
como Maria, ou seja, que lhe tragamos o Espírito Santo, pois Ela concebeu pelo poder d'Ele, porque
estava repleta d'Ele, visto que era humilde.
TODOS: “E o que a si mesmo se exaltar será humilhado; e o que a si mesmo se humilhar será
exaltado”. (Mateus 23:12-12)
Pai Nosso. Ave Maria.


