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Temática: O poder da Palavra de Jesus.

Lc 7, 1-10

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
a Fé. Para muitos a fé  em si nem sequer é percebida, de modo que
existe uma necessidade muito grande de ritualismo e de formas
exteriores  de expressão da fé. Quem tem verdadeiramente fé em
Jesus,  acredita  na  autoridade  do  seu  nome  e  na  força  de  sua
Palavra.  E  não  necessita  de  manifestações  exteriores  para
acreditar na eficácia da sua ação.

TODOS: PAI  DÁ-ME  UM  CORAÇÃO  MISERICORDIOSO  E
HUMILDADE  QUE  ME  LEVE  A  COMPADECER  DO  MEU
SEMELHANTE. 

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

TODOS: ESPÍRITO  QUE  NOS  MOVE  A  SER  TESTEMUNHAS,
FAZEI-NOS SEMPRE MAIS ATIVOS NA MISSÃO QUE O SENHOR
NOS  CONFIOU:  PROCLAMAR  A  SALVAÇÃO  A  TODA
COMUNIDADE.
 
Refletir sobre a Vida 



 O oficial  romano era  considerado impuro pelos  judeus.  Ele  era
pagão. Isto é inaceitável. Um judeu que seguia a lei não falava com
um pagão e, muito menos, entrava na casa dele. Era o preconceito
por ser considerado  impuro.  O oficial romano é também chamado
"centurião".  Pela  sua  fé,  elogiada  por Jesus,  ele  se
torna  representante de todos  os pagãos que vão crer em Jesus.
Ou  seja,  aqueles  que  não  se  deixam  vencer  pelo  preconceito.
Deixou-se vencer pela humildade e pela fé.

Vamos conversar sobre isso:

1. Você tem consciência  da bondade  infinita de Deus?
2. O  que  nós  podemos  fazer  de concreto  para aumentar
nossa fé?

Ouvindo a Palavra de Deus 

No  texto  de  hoje, o  oficial  romano acredita  que em Jesus  está
encarnado o Poder de Deus. Jesus é “o VERBO que se fez carne”. A
Palavra que cria e cura; e, em sua rude simplicidade, compara a sua
autoridade – o domínio sobre seus comandos – com a autoridade
que Jesus teria sobre a Palavra que  nele habitava. 

CANTO

Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar? (bis)
Quem tem as mãos limpas e o coração puro.
Quem não é vaidoso e sabe amar (bis)

Leitor 2: Vamos ler agora com atenção o texto que está
no Evangelho de 
São Lucas7,1-10

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. Hoje: o mais importante é ser? Ou ter?
2. Jesus tira o preconceito da comunidade. E nós?

Descobrir a Palavra de Deus na vida

Leitor 3:  No texto de hoje a  súplica do centurião é por um servo
que ele estimava muito. Para o centurião, o valor essencial  parece 
ser  a  vida.  Ele  mesmo  não  se  diz  impuro,  pois  este  era  um
preconceito  judaico.  O jeito  de  pensar  dos  judeus  era  um jeito
indigno. Dizer-se indigno  é reconhecer a autoridade de Jesus, o
chefe  pede  que  Jesus  simplesmente dê uma  ordem,  pois  é  o
poder da palavra  que importa. 

TODOS:  SENHOR,  EU NÃO SOU DIGNO DE QUE ENTREIS EM
MINHA CASA, MAS DIZEI UMA SÓ PALAVRA E SEREI SALVO.

Leitor 4: A palavra do oficial romano surpreende o Mestre. Nem
mesmo  em  Israel  Ele  encontrara  tanta  fé.  O  estrangeiro
mergulhara profundamente no Mistério da Encarnação do Verbo e
sabia que em Jesus de Nazaré habitava o Cristo, ungido do Pai. 

TODOS:  O  SENHOR  É  ESCUDO  DE TODOS  QUE  NELE  SE
REFUGIAM.

Oração e Compromisso 

Leitor 5: Vamos fazer  um momento de oração para  assumirmos
diante de Deus o compromisso sugerido pelo Evangelho de São
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  e  irmãs. TODOS:  NÓS  TE
AGRADECEMOS SENHOR. 

Pai Nosso. Ave Maria


