
Encontro do 27º Domingo do Tempo Comum 

02 de Outubro de 2016 - Ano C 

Tema: Fé e gratuidade caracterizam a vida do cristão 

 

Acolhida: (A acolhida pode ser feita espontaneamente). Ou 

Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a este encontro em que somos chamados a 

viver uma fé na gratuidade, ensinada pelo exemplo de Jesus Cristo. Iniciemos: Em nome 

do Pai, do Filho e do Espírito Santo. T: Amém. 

 

Motivando o encontro: 

O trecho do evangelho que vamos ouvir desenvolve-se a partir da proposta de Jesus de 

perdoar sete vezes e, do pedido que os discípulos fazem a Jesus: “Senhor, aumenta a nossa 

fé” (v. 5). Jesus responde, mostrando que ter mais ou menos fé não é o mais importante, 

mas a fé será maior, se o discípulo for capaz de superar os maiores desafios sem exigir 

nada em troca. 

 

Leitura do Evangelho: Lc 17, 5-10 

 

Reflexão: 

Neste Evangelho os discípulos, quando pedem a Jesus que aumente sua fé, estão com 

certo receio por conta dos desafios que irão enfrentar na pregação do Reino. Jesus, por 

sua vez, através da parábola do grão de mostarda, ensina que mesmo que a fé seja como 

um grão minúsculo, mas expressa a autenticidade daquele que anuncia o Reino de Deus, 

ela se tornará maior naturalmente, e os desafios por maiores que sejam poderão ser 

superados. Da mesma forma, a fé do discípulo fiel que deve assumir sua responsabilidade, 

deixando que a graça divina seja manifestada nele, não tendo orgulho quando cumpriu 

seu dever, mas, sim, preservando a humildade. Assim podemos perceber que a fé e a 

gratuidade são princípios fundamentais na vida daquele que quer ser discípulo de Jesus, 

sobretudo, quando lhe é pedido o perdão. 

 

Questionamentos: 

- De que forma tenho superado meus medos para viver a minha fé? 

- É possível viver uma fé autêntica diante dos desafios que encontro atualmente? 

- Estou disposto a assumir meu compromisso no anúncio do Evangelho? 

 

Contemplação: (Se possível colocar uma música suave). 

Em um instante de silêncio, meditemos em que sentido podemos viver uma fé de maneira 

autêntica e voltada para a gratuidade divina. 

 

Preces: 

Roguemos a Deus que em Jesus nos ensina a trilhar o caminho da salvação e peçamos 

com confiança: Senhor fortaleça nossa fé. 

 

 



 

- Senhor, para que nosso Bispo Dom Pedro Carlos continue tendo a sabedoria de Jesus 

para ensinar o seu rebanho a caminhar com mais entusiasmo, cultivando sempre a prática 

do perdão. Rezemos: Senhor fortaleça nossa fé. 

 

- Senhor, para que estejamos sempre dispostos a superar os nossos medos, a fim de que 

possamos viver autenticamente conforme Cristo nos ensinou. Rezemos: Senhor 

fortaleça nossa fé. 

 

- Senhor, que vosso Espírito nos dê força para anunciar o Evangelho a todas as pessoas 

sem que nos desanimemos. Rezemos: Senhor fortaleça nossa fé. 

 

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

 

Oração: 

Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis no Vosso imenso amor de Pai mais do 

que merecemos e pedimos, derramai sobre nós a Vossa misericórdia, perdoando o que 

nos pesa na consciência e dando-nos mais do que ousamos pedir. Por Nosso Senhor Jesus 

Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Todos: Amém. 

 

Compromisso para a semana: 

Vamos nos comprometer ao longo desta semana em analisar como cada um de nós tem 

superado os obstáculos para viver a prática do perdão e a fé em Cristo. 

 

Encerramento: 

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

Deus nossa semana e compromissos assumidos e, consagrando a Maria o mês 

missionário. 

 


