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Temática: POR UM AMOR MAIOR.
Lc 14,25-33

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:  Jesus
está chamando a atenção para um amor maior, absoluto que   não
decepciona  e é  o único capaz de preencher  plenamente o vazio
do coração humano.  O seguimento é  como uma construção ou
uma luta: envolve riscos e requer esforço, preparação e sensatez.

TODOS:SENHOR JESUS, QUE NÓS NOS ESFORCEMOS SEMPRE
PARA ENTRAR NO REINO PELA PORTA ESTREITA DO SERVIÇO
AO  PRÓXIMO  E  DA  DISPOSIÇÃO  DE  PERDER  TUDO  POR
CAUSA DE TI.  
 
Animador (a):Vamos agora pedir a Deus que ele envie o Espírito
Santo sobre nós: 
 
TODOS:  JESUS  MESTRE,  QUE  NÓS  PENSEMOS  COM  A  TUA
INTELIGÊNCIA  ,  COM  A  TUA  SABEDORIA,  QUE  NÓS  NOS
AMEMOS COM   O TEU CORAÇÃO, QUE NÓS ENXERGUEMOS
COM OS TEUS OLHOS E FALEMOS COM A TUA LÍNGUA, QUE
OUÇAMOS COM TEUS OUVIDOS E QUE NÓS ESTEJAMOS EM TI
E TU EM NÓS (Santo Agostinho)



 Refletir sobre a Vida 
Leitor 1:  As relações do Reino de Deus e da sua justiça é estar
disposto  a  carregar  a  cruz,  tomar  decisões  que  requerem
desapego. A escolha de uma opção de vida foi colocada por Jesus
em nossas mãos. Isso exige renúncias e nos faz correr riscos assim
como Jesus  também  correu  riscos  e  rejeitou  as  riquezas  e  não
aceitou nem oferta, nem prestígio.

Vamos conversar sobre isso: 

1. O meu projeto de vida é o do Mestre Jesus Cristo?
2. Tenho olhado em outra direção?

Ouvindo a Palavra de Deus
Leitor 2:  Ser cristão é algo exigente, é quem aprende com a vida
do Mestre, o qual assumiu até o fim a missão do Pai, num caminho
de doação e conflito até a morte de cruz. O caminho da renúncia a
tudo, até a própria vida, que Ele demonstrou por todos, também
pelos que a ele se opuseram. Um amor, sem limites, que resiste,
que persevera, incondicional e eterno.

CANTO:
Vós  sois  o  caminho,  a  verdade  e  a   vida.  O  Pão  da  alegria
descido do céu
Nós somos caminheiros que marcham para o céu.
Jesus é o caminho que nos conduz a Deus

 
 Leitor 3: Vamos  ler  agora  com  atenção  o  texto  que  está
no Evangelho de Lucas 14,25-33
 
Agora vamos ler outra vez, porém, mais devagar. 
Após ler a Palavra de Deus na Bíblia,  iluminados pelo o Espírito
Santo  de  Deus,  vamos  conversar  entre  nós  sobre  aquilo  que
acabamos de ouvir:

1. Como respondemos hoje ao chamado  de  Jesus?



2. Nós temos procurado amar hoje como   Jesus  amou? 
  
Leitor 4:  No texto de hoje,Jesus diz claramente qual deve ser  a
disposição  do  nosso  coração:  “carregar  sua  cruz  e  segui-lo”.  A
decisão de segui-lo e fazer parte do seu Reino é tomar a cruz de
Cristo  que  não  é  promessa  de  prosperidade,   riquezas,  vida
tranqüila.  Mas  é  uma  luta  diária  pelo  Reino.  Não  apenas
acompanhar os seus passos como curiosos ou fariseus, mas deixar
tudo aquilo que nos prende a este mundo e nos distância d’Ele.  

TODOS:  JESUS,  MANSO  E  HUMILDE  DE  CORAÇÃO,  FAZEI  O
NOSSO CORAÇÃO SEMELHANTE AO VOSSO.

Leitor 5: Jesus abre a nossa mente para não fugirmos de nossas
responsabilidades. E nos ensina a abraçar com amor e ternura
aquilo que é próprio da nossa vida. 
 
TODOS:  PAI,  REFORÇAI  NOSSA  DISPOSIÇÃO  DE  SER
DISCÍPULO  DE  TEU  REINO,  AFASTANDO  TUDO  QUANTO
POSSA ABALAR  A SOLIDEZ DA NOSSA ADESÃO A VÓS E AO
VOSSO FILHO JESUS. 

Oração e Compromisso 
 
Leitor 6: Vamos fazer  um momento de oração para  assumirmos
diante de Deus o compromisso sugerido pelo Evangelho de Lucas.

Prece 1: Jesus Mestre fazei que compreendamos que para segui-
lo supõe prontidão, desprendimento, e o enfrentar as dificuldades
da vida
TODOS: SENHOR JESUS, FORTALECEI O QUE EM NÓS É FRACO
E  FAZEI  QUE  SEJAMOS  PERSEVERARANTES  NO  VOSSO
DISCIPULADO
 
Prece 2: Senhor Jesus fazei que nós tenhamos a força para fazer,
pelo menos o possível ao ser humano



TODOS: SENHOR JESUS, FORTALECEI O QUE EM NÓS É FRACO
E  FAZEI  QUE  SEJAMOS  PERSEVERARANTES  NO  VOSSO
DISCIPULADO

Prece 3: Pai, orientai-nos pelos caminhos da lealdade, da renúncia
e da disposição para que servimos o nosso próximo.
TODOS: SENHOR JESUS, FORTALECEI O QUE EM NÓS É FRACO
E  FAZEI  QUE  SEJAMOS  PERSEVERARANTES  NO  VOSSO
DISCIPULADO
Pai Nosso. Ave Maria. 


