
Encontro do 22º Domingo do Tempo Comum 

30 de agosto de 2015 - Ano B 

Tema: O importante é o que vem do coração 

 

Acolhida: (Se o animador preferir, a acolhida pode ser feita espontaneamente). Ou: 

 

Queridos irmãos e irmãs, reunimo-nos com alegria para acolher a Palavra que o Senhor 

nos dirige, abramos o nosso coração para essa boa notícia que transforma nosso interior. 

Sejam bem-vindos a este fraternal encontro. Em nome do Pai, do Filho e, do Espírito 

Santo. Amém.  

 

Motivando o encontro: 

As verdadeiras mudanças acontecem em nós a partir de dentro. O coração é o lugar de 

nosso encontro com Deus, além de ser espaço onde está nosso verdadeiro “eu”. O que 

fazemos em nosso dia a dia reflete o que vivemos em nosso coração. Coração e ação 

devem andar juntos. 

 

Leitura do Evangelho: Mc 7,1-8.14-15.21-23 

 

Reflexão: 

No Evangelho que acabamos de ouvir, os mestres da Lei questionam Jesus sobre a 

prática dos seus discípulos em relação ao grande número de normas e comportamentos 

estabelecidos pela Lei judaica. Jesus, contudo, chama a atenção para o fato de que, 

muitas vezes, esses comportamentos eram meramente exteriores. Além disso, tornavam-

se uma forma de excluir as pessoas, assim como aconteceu com os discípulos de Jesus, 

e impediam um encontro com Deus. Na discussão com os mestres da Lei, Jesus 

apresenta um aspecto muito importante de nossa vida de fé: a prática dos mandamentos 

não pode ser algo meramente exterior, mas deve ser consequência de uma mudança 

interior. O que conta é o coração transformado, que se coloca com disposição em 

acolher a Palavra de Deus. 

 

Questionamentos: 

A partir do que refletimos, podemo-nos questionar: 

- Pratico os mandamentos como obrigações ou eles são consequências do meu 

seguimento de Jesus Cristo? 

- Como tenho buscado viver uma mudança do coração? 

 

Contemplação: (Se possível, colocar um fundo musical para este momento). 

Contemplemos, num instante de silêncio, Jesus, que pede de nós uma conversão do 

coração e a vivência de seus mandamentos com mudança de vida. 

 

Preces: 

- Senhor, dai-nos a graça de viver com fidelidade a Vossa Palavra, por meio de um 

coração transformado por vosso amor; rezemos: 

Senhor, escutai a nossa prece. 

 



- Senhor, concedei à Vossa Igreja a perseverança no anúncio do Evangelho e no 

testemunho do seguimento de Cristo; rezemos: 

Senhor, escutai a nossa prece. 

 

- Senhor, para que nossa pregação seja motivo de uma verdadeira transformação de 

vida; rezemos: 

Senhor, escutai a nossa prece. 

 

(Abrir espaço para que cada membro do grupo coloque suas preces). 

 

Oração: 

Deus do universo, fonte de todo bem, derramai em nossos corações o Vosso amor e 

estreitai os laços que nos unem convosco para alimentar em nós o que é bom e, guardar 

com solicitude o que nos destes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade 

do Espírito Santo. Amém. 

   

Compromisso para a semana: 

Podemos nos comprometer ao longo desta semana em: 

(1)  Rezar pelos governantes, para que governem segundo a vontade de Deus. 

(2)  Reconciliar-se com alguém que tem dificuldade de conviver conosco. 

 

Encerramento: 

Peçamos a intercessão materna de Maria, rezando uma dezena do rosário, entregando a 

Deus nossa semana e compromissos assumidos. 

 

 

 
 


