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Temática: O nosso Deus é o Deus da Misericórdia e da ternura.
Lucas 15,1-32

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 por velas acesas, flores e uma
Bíblia aberta.

Alguém da casa: irmãs e irmãos, é com muita alegria que recebemos todos
vocês em nossa casa, com as palavras do próprio Jesus: “Eu lhes declaro,
haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte, do que por
noventa e nove justos que não precisam de conversão. ” (Lc. 15,7)

Animador  (a):  Irmãs  e  irmãos  no  texto  de  hoje,  vamos  refletir  sobre
algumas parábolas que Jesus contou para nos ajudar a perceber Deus como
um Pai cheio de ternura. No tempo de Jesus, a ideia que o povo fazia de
Deus era de alguém muito distante, severo, como um juiz que ameaçava
com castigo. Jesus revela uma nova imagem de Deus. Jesus revela o “Rosto
da Misericórdia” do PAI.
.
TODOS: Jesus nos mostra a atitude correta que um pecador arrependido
deve ter: uma atitude de júbilo, pois o Pai da Misericórdia infinita nos
espera com ternura.

Animador (a):  Vamos agora,  animados por Jesus que nos deu o Espírito
Santo, rogar:
Vinde, Espírito Santo, e renovai em nós a chama do Vosso amor. Enchei-
nos de Fé,  Esperança e Misericórdia.  Libertai-nos das nossas culpas e
tendências  ao  pecado,  nos  transformando  em  novas  criaturas  no
reencontro com o PAI. Santificai o nossoespírito e nossa almapara que
possamos testemunhar o Vosso Amor e a Vossa Misericórdia perante o
mundo. Amém.

Refletir sobre a Vida

Leitor 1.No texto de hoje São Lucas nos diz que Jesus veio ao mundo não
para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento e nós agora
temos essa missão, essa nobre missão. Por isso, temos de sair para fora do
templo, da nossa acomodação ou até nossa preguiça, para irmos buscar os
pecadores e lhes dizer que há esperanças para eles!
Vamos conversar sobre isso:



1.  Nós, como Jesus, revelamos em nossa vida de cristão a Misericórdia
do Pai?
2. No dia 20 de novembro de 2016 termina Ano Santo da Misericórdia. O

que   mudou na nossa vida?

Ouvindo a Palavra de Deus
Leitor 2:Todo aquele que já teve a experiência de encontrar algo de valor
que temia ter perdido para sempre consegue entender o júbilo do pastor
que encontrou a ovelha perdida, da mulher que achou a dracma e do pai que
reencontra o filho. Mas de todas as alegrias que a vida tem para oferecer,
nenhuma se compara à de encontrar um pecador perdido e levá-lo a Jesus.

CANTO:Como a ovelha perdida. Pelo pecado ferida. Eu te suplico perdão,
ó bom pastor. Kyrie Eleison. Kyrie Eleison. Kyrie Eleison

Leitor 3:Vamos ler agora com atenção o texto que está no Evangelho 
deLucas 15,1-32

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.  Temos  a  vontade  e  a  coragem  de  voltarmos  para  o  Pai  de  forma
incondicional?
2. Somos capazes de correr ao encontro de um irmão perdido, como fez o
Pai?

Descobrir a Palavra de Deus na vida

Leitor  4:Nós  que  somos  “praticantes”.  Somos  capazes  de  reconhecer  a
nossa própria fraqueza e miséria espiritual, como fez o “pródigo”? Ou somos
como o irmão mais velho – “gente boa”, gente de “observância”; mas, gente
incapaz de ter um coração de misericórdia,  de se alegrar com a volta do
irmão ou irmã perdido? 

TODOS:  Louvai  ao  Senhor  porque  ele  é  bom;  porque  eterna  é  a  sua
Misericórdia.

Leitor 5: É bom lembrar que os fariseus e doutores da Lei não eram pessoas
más, eram pessoas dedicadas a Deus e à religião.  Só que a visão deles era
distorcida,  para  eles  Deus  é  totalmente  Santo,  e  por  isso,  rejeita  os



pecadores.  Para Jesus, Deus é totalmente Santo, mas por isso corre atrás
dos pecadores e os acolhe com Misericórdia e ternura.

TODOS:"A misericórdia é a compaixão que o nosso coração experimenta 
pela miséria alheia, que nos leva a socorrê-la, se o pudermos." (Santo 
Agostinho)
Oração e Compromisso

Leitor 6:Vamos fazer um momento de oração para assumirmos diante de
Deus o compromisso sugerido pelo Evangelho de Lucas e o Ano Santo da
Misericórdia.

Prece 1:Senhor fazei nos entender o Coração de Jesus que nos revelou que
Deus é Pai, é Amor, é Vida! Por isso seu relacionamento com o pecador é de
Misericórdia. 

TODOS:“Digo-vos que haverá júbilo entre os anjos de Deus por um só
pecador que se arrependa. ”(15,10)

Prece2:  Dai-nos Senhor, atitude absolutamente fraterna e misericordiosa,
sem  nenhum  gesto  arrogante,  nenhum  gesto  humilhante  para  com  os
irmãos e irmãs. 

TODOS:“Digo-vos que haverá júbilo entre os anjos de Deus por um só
pecador que se arrependa. ” (15,10)

Prece 3:“Jesus, que eu pense com a tua inteligência, com a tua sabedoria. 
Que eu ame com o teu coração. Que eu veja com os teus olhos. Que eu fale 
com a tua língua.” 
TODOS:“Digo-vos que haverá júbilo entre os anjos de Deus por um só 
pecador que se arrependa.” (15,10)
Pai Nosso, Ave Maria.


