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Temática:“Só poderemos dizer que amamos a Deus, se amarmos o nosso
irmão. ”Lucas 16, 13-31

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  e  irmãos  em
Cristo que somos.

Animador (a): Irmãs e irmãos, no Amor de Deus, faremos hoje uma reflexão
sobre o convite de Cristo ao amor ao próximo na parábola de Lázaro, sobre
o Dia Mundial da Bíblia e o Ano Santo da Misericórdia.  Vamos conversar
juntos sobre estas realidades.

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: Senhor, recebemos de vossas mãos as sementes da liberdade,
da justiça, do amor e da paz. Fazei de nós semeadores da boa semente.
Que o vosso Espírito nos conduza nesta missão de semear fraternidade
e promover a vida humana.

Refletir sobre a Vida
Leitor 1: O Evangelho de hoje não visa tratar sobre caridade ou falta de
caridade. Não diz que o rico negava esmolas a Lázaro. Talvez até ignorasse a
presença dele junto de sua casa, fechado como estava em seu bem-estar,
que não lhe permitia perceber problemas alheios como às vezes dizemos:
“cada um por si e Deus por todos”.
Vamos conversar sobre isso:

1. Quais os bens que nós temos recebido de Deus na nossa vida?
2.  Como  temos  usado  esses  bens  em  nosso  proveito  e  dos  irmãos
necessitados?



Ouvindo a Palavra de Deus 
Leitor 2:O problema não estava no fato do homem ser rico, mas sim por ser
egoísta. A má administração dos bens concedidos por Deus o havia afastado
da verdadeira riqueza, que é a vida eterna, esqueceu do segundo objetivo
que se encerra na lei de Deus: “Amarás o teu próximo como a ti mesmo” (Mt
22:39)

CANTO:Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão! Eis que

eu vos dou um novo Mandamento: "Amai-vos uns aos outros como Eu vos

tenho amado"

Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão!Vós sereis os

meus amigos se seguirdes meu preceito: "Amai-vos uns aos outros como

Eu vos tenho amado"

Leitor 2:Vamos ler agora com atenção o texto que está no Evangelho deSão
Lucas: 16,13-19.

Agora vamos ler outra vez, porém, mais devagar e buscar a compreensão no
Espírito Santo.

Após ler  a  Palavra de Deus na Bíblia,  vamos conversar entre nós sobre
aquilo que acabamos de ouvir, para vivenciarmos na nossa vida:

1.  Reconhecemos  “os  Lázaros”  que  estão  à  nossa  porta  esperando
“migalhas”?
2.  O que nós  temos partilhado com os “pobres”  que encontramos na
nossa vida?

Descobrir a Palavra de Deus na vida

Leitor 3:  Na leitura de hoje Jesus sabia que nós ainda não enxergamos os
Lázaros da nossa sociedade, e talvez nem os da nossa rua ou os da nossa
comunidade. 
TODOS:“Quem não ama o seu irmão, a quem vê, não poderá amar a Deus,
a quem não vê" (1Jo 4, 20).

Leitor  4:Quando  abrimos  os  olhos  e  os  ouvidos  para  apreendermos  os
ensinamentos de Jesus também assumimos o compromisso com a verdade
e  nos  tornamos  mensageiros  do  céu  aqui  na  terra.  São  João  Paulo  II
esclareceu para nós: “Ignorar as imensas multidões de mendigos, sem teto,



sem cuidados médicos e, sobretudo, sem esperança de um futuro melhor,
significaria parecer-nos ao rico que fingia não conhecer o mendigo Lázaro,
prostrado à sua porta”.

TODOS: “Quem não ama o seu irmão,  a  quem vê,  não poderá amar a
Deus, a quem não vê" (1Jo 4, 20).

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,  dai-nos  a  visão,  pois  somos  cristãos  cegos  diante  dos
irmãos carentes. Ás vezes somos solidários, mas doamos só o supérfluo e
não até a vida, como fizestes.     

TODOS:  “Dá  ao  que  te  pede  e  não  voltes  as  costas  ao  que  te  pede
emprestado” (Mt 5,42)

Prece  2:SenhorDeus,  que  sois  o  Pai  da  misericórdia  conosco,  fazei  que
também  nós  aprendamos  a  usar  de  misericórdia  com  os  outros,
especialmente àqueles que sofrem e que são os excluídos deste mundo.
Enquanto temos tempo!

TODOS:  “Dá  ao  que  te  pede  e  não  voltes  as  costas  ao  que  te  pede
emprestado” (Mt 5,42)

Prece  3:  Senhor,  fazei  que  dia  após  dia,  tocados  pela  Sua  Misericórdia,
possamos, também nós, ser compassivos para com todos os irmãos e irmãs!

TODOS:  “Dá  ao  que  te  pede  e  não  voltes  as  costas  ao  que  te  pede
emprestado” (Mt 5,42)

Pai Nosso. Ave Maria.


