
Encontro do 24º Domingo do Tempo Comum 

11 de setembro de 2016 - Ano C 

Tema: A experiência do perdão 

Acolhida: (Poderá ser espontânea). Ou: 
Sejamos todos bem-vindos a este encontro de irmãos com o Pai. Que Sua palavra nos faça 
experimentar este amor misericordioso de Deus por nós. Iniciemos: Em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo. 
T: Amém. 

Motivando o encontro: 
O Evangelho que será proclamado convida-nos à conversão, à alegria de experimentar o quanto 
Deus é paciente conosco e nos ama incondicionalmente e, nunca desiste de nós. Quer de nós apenas 
o arrependimento. 

Leitura do Evangelho: Lc15, 1-32 

Reflexão: 
Pode-se dizer que este é o evangelho que converteu o maior número de pecadores. Três parábolas 
que têm uma mesma conclusão: o convite à alegria ou o cântico de alegria no céu pelo pecador que 
volta ao caminho do bem. As duas primeiras parábolas, a da ovelha e a da moeda, descrevem a 
solicitude de Deus, que vai à procura do que estava perdido. A terceira, que talvez fosse melhor ser 
chamada “a parábola do Pai misericordioso”, põe relevo a paciência de Deus que não quer a morte 
do pecador, mas que se converta e viva. Outro tema possível: ver na atitude do filho pródigo o 
processo de conversão, confiança em Deus e reabilitação da própria dignidade. 

Questionamentos: 
Assim nós podemos questionar: 
- Você já experimentou em sua vida a alegria do perdão e a misericórdia de Deus? 
- Você sente que precisa diariamente de conversão? 

Preces: 
Irmãos, o nosso Deus é grande no amor, no perdão e rico em misericórdia. Vamos abrir o coração, 
para que nos renove continuamente com sua graça. 
T: Senhor, escutai a nossa prece. 

- Pela Igreja, a fim de que seja para todos os homens o sinal do amor de Cristo que busca e acolhe 
os pecadores, rezemos ao Senhor. 
T: Senhor, escutai a nossa prece. 

- Por todos os filhos que deixaram a casa do Pai, para que possam descobrir que a verdade e alegria 
estão na comunhão com Deus, rezemos ao Senhor. 
T: Senhor, escutai a nossa prece. 

- Por todos nós, para que possamos sempre descobrir na Eucaristia o perdão de Deus concedido a 
todos os que creem na eficácia do sacrifício de Cristo, rezemos ao Senhor. 
T: Senhor, escutai a nossa prece. 



(Os participantes podem colocar suas intenções). 

- Pai-Nosso... 

Oração: 
Senhor, que nos amais primeiro, quando ainda éramos pecadores, concedei que, atraídos por Vosso 
amor, possamos experimentar a eficácia do Vosso perdão que nos renova no íntimo do nosso ser. 
Por Cristo Nosso Senhor. Amém. 

Compromisso desta semana: 
- Buscar o sacramento do perdão, da reconciliação (Confissão). 

Encerramento: 
Rezando uma dezena do Rosário, peçamos à Virgem Imaculada que interceda por nós, para que 
tenhamos um coração arrependido. 


