
Encontro do 25º Domingo do Tempo Comum 

20 de setembro de 2015 - Ano B 

Tema: Autoridade é Serviço 

 

Acolhida: (Fazê-la espontaneamente) ou, 

Sejamos bem-vindos para este encontro, onde Jesus nos indica o caminho da 

disponibilidade, da humildade e do serviço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito 

Santo. Amém. 

 

Motivando o encontro: 

A Palavra que Jesus dirige aos apóstolos no Evangelho é uma evidente contestação de 

uma concepção do Reino, baseada no poder, nas honras, nos primeiros lugares. Esta 

Palavra é hoje presente em nós, para que tenhamos um coração manso, humilde e, como 

Jesus, ser aquele que serve. Acolhamos com o coração aberto a Palavra de Deus. 

 

Proclamação do Evangelho: Mc 9, 30 - 37 

 

Reflexão: 

O caminho de fé não era fácil para os discípulos, assim como não é para nós hoje, pois 

enfrentamos o conflito entre o poder e o serviço. O fato, porém, deles não abandonarem 

o Mestre é sinal de certa disponibilidade e despojamento de qualquer busca de poder, 

simbolizada pela criança que não carrega nenhum tipo de poder. 

 

Questionamento: 

- De que maneira você tem servido a Deus? 

- Jesus recusa toda ambição e soberba. Eu como estou vivendo a minha vida cristã? 

 

Contemplação: (Pode ser usado um fundo musical). 

Em silêncio vamos contemplar Jesus que nos chama para o serviço. Ele que morreu na 

cruz pelos nossos pecados e ressuscitou para que nós tenhamos vida e vida eterna. 

 

Preces: 
- Pelo Papa e demais pastores da igreja para que exerçam sua autoridade como serviço 

e, se sintam servos dos servos. Rezemos: Dai-nos, Senhor, um coração manso e 

humilde. 

 

- Pelos pobres, pequenos e marginalizados para que se sintam, através do nosso 

trabalho, os prediletos de Cristo e próximos do Reino de Amor. Rezemos: 

 

- Por todos os membros das pastorais e movimentos para que possam exercer sua 

missão com humildade para que a Glória de Deus apareça. Rezemos: 

 

Oração: 

Ó Pai, que resumistes toda a lei no amor a Deus e ao próximo, fazei que, observando o 

Vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus 

Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. 

 

Compromisso para a semana: 

Prestar um serviço para alguém necessitado (Pode ser um enfermo, uma pastoral ou a 

própria família). 



 

Encerramento: 

Peçamos a intercessão materna de Maria, rezando uma dezena de Rosário, entregando a 

Deus nossa semana e compromisso assumido. 


