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Temática: O amor acolhe, perdoa e respeita.
Lc 7, 36-50

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, vela
acesa e flores.

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: 

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):  No encontro de hoje vamos refletir sobre a ação de Jesus.
Toda vez que ele encontra uma pessoa excluída, Jesus dá um jeito de incluí-
la  na  sociedade.  Na  época  de  Jesus  e  hoje  também  a  mulher  não  é
respeitada o suficiente. É excluída e isolada. A sociedade machista coloca a
figura masculina no centro das atenções e despreza figura feminina.
Vamos conversar sobre isso:

1. Por que a mulher não é tão valorizada e nem respeitada hoje como
são os homens? Inclusive dentro da comunidade?

2. A sociedade trata de maneira diferente a mulher e o homem. Você
concorda com isso? Qual a sua opinião?

Ouvindo a Palavra de Deus



Leitor  1:  Na  leitura  que  vamos  ouvir,  Jesus  questionou  as  reações  dos
outros homens em relação à mulher. A sociedade comandada por homens
não  aprendeu  o  valor  da  acolhida,  o  valor  do  respeito  pessoal  e  da
dignidade  humana.  Jesus  denuncia  o  pecado  como  a  indiferença  e  o
desrespeito. Pecado é indiferença diante do outro fazendo valer o famoso
ditado popular que diz: “quem puder mais que chore menos”.

CANTO:
EU VIM PARA QUE TODOS TENHAM VIDA. QUE TODOS TENHAM VIDA
PLENAMENTE (BIS)
EU PASSEI  FAZENDO O BEM.  EU CUREI  TODOS OS MALES.  HOJE ÉS
MINHA PRESENÇA JUNTO AO POVO SOFREDOR. ONDE SOFRE O TUA
IRMÃ EU ESTOU SOFRENDO NELA.

Leitor 2: Vamos ler agora com atenção o texto que está no Evangelho de
São Lucas: 7, 36-50

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. Quem aparece na cena? O que faz?
2. Quais  os  ensinamentos  de  Jesus  diante  do  gesto  da  mulher  do

perfume?

Descobrir a Palavra de Deus na vida

Leitor 3: Na leitura de hoje Jesus desmascara a religião dos judeus. É uma
religião que exclui a mulher. A religião desejada por Jesus acolhe, respeita,
regenera  e  inclui.  Não  faz  distinção  entre  as  ações  dos  homens  e  das
mulheres.  Incluir  os pequeninos e  excluídos significa realizar  tudo aquilo
que foi prometido na Lei e nos Profetas.

TODOS: “ESTÁ VENDO ESSA MULHER? ENTREI EM TUA CASA E NÃO ME
DERRAMASTE ÁGUA NOS PÉS, ELA, AO CONTRÁRIO, REGOU-ME OS PÉS
COM LÁGRIMAS E ENXUGOU-OS COM OS CABELOS” (Lc, 7, 44).

Leitor 4:
Esses  sinais  realizados  por  Jesus  confirmam  a  chegada  dos  tempos
messiânicos. 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. E nos pede para incluir e
valorizar bem a mulher hoje.



TODOS:  PEÇAMOS  A  JESUS  QUE  TOQUE  TAMBÉM  EM  NÓS.  NOS
NOSSOS OUVIDOS PARA ESCUTAR E COMPREENDER A SUA PALAVRA.
NOS  NOSSOS  LÁBIOS  PARA  ANUNCIARMOS  QUE  O  SEU  REINO  JÁ
CHEGOU.

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  ter  medo  de
transformar o jeito de viver hoje em sociedade. Assim como o Senhor fez,
ajude-nos  a  respeitar,  acolher  e  valorizar  a  mulher.  TODOS:  NÓS  TE
PEDIMOS, SENHOR.

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

Prece 3: Oh! Espírito de Amor ensine cada um de nós hoje a perceber que a
indiferença diante do Projeto de Deus é a manifestação do pecado. E, nos
convencer de que só rezar não basta. Isso seria querer enganar a Deus e a si
próprio. TODOS: NÓS TE PEDIMOS, SENHOR.

Pai Nosso. Ave Maria.


