
Encontro do 17º Domingo do Tempo Comum 

26 de julho de 2015 - Ano B 

Tema: Na partilha, todos ficam saciados 

 

Acolhida: (Se quem anima o grupo preferir, a acolhida pode ser feita espontaneamente). 

Queridos irmãos e irmãs, sejamos todos bem-vindos a este nosso encontro de fé, onde 

Jesus Cristo nos ensina a partilhar o pão da vida, que nos leva a servir o próximo. 

Iniciemos: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. T: Amém. 

 

Motivando o encontro: 
Vivemos em um mundo marcado pelo individualismo e pelo consumismo, onde cada 

um procura o melhor para si, não se importando muitas vezes com o próximo que passa 

necessidades. O Evangelho apresenta-nos um modo diferente de viver, colocando a 

partilha como caminho do seguimento de Jesus Cristo. 

 

Leitura do Evangelho:Jo 6, 1-15 

 

Reflexão: 
Neste Evangelho, Jesus toma a iniciativa e pergunta sobre como alimentar a multidão 

que o seguia. Contudo, a multiplicação dos pães que ouvimos no Evangelho, só 

acontece com a ajuda humana: no caso o menino que possuía os cinco pães e os dois 

peixes. A partilha torna-se fundamental para que o milagre aconteça. Os pães 

apresentados são poucos e são de cevada, que era o pão próprio dos pobres, mas o gesto 

de parti-los e reparti-los, abençoado por Jesus, faz com que consigam alimentar uma 

grande multidão. Esse sinal nos recorda aquele antigo provérbio popular: “o pouco com 

Deus é muito”. De fato, a graça da multiplicação é ação de Jesus, que completa a 

iniciativa humana de partilhar o pouco que tem. 

 

Questionamento: 
- A partir do ensinamento deste Evangelho, como tenho vivido a partilha? 

- Eu tenho tomado a iniciativa diante das dificuldades do dia a dia ou espero unicamente 

pela intervenção de Deus? 

-Percebo, em cada missa que participo, que Jesus continua repartindo o pão e nos 

alimentando? 

 

Contemplação: (Se possível colocar uma música suave de fundo). 

Em um instante em silêncio, meditemos como estamos vivendo nossa fé, contemplando 

em nossa vida os ensinamentos de Jesus Cristo, que nos alimenta diariamente com o pão 

da Palavra e o pão da Eucaristia e nos convida a partilhar nossa vida. 

 

Preces: 
Apresentemos ao Senhor nossas preces, confiando em sua ação no meio de nós e 

comprometendo-nos a também fazer nossa parte; 

T: Senhor, atendei a nossa prece. 
- Senhor, fortalecei a caminhada de nossa Igreja, para que nunca deixe de partilhar com 

os irmãos o pão material e o Pão da Eucaristia; rezemos: 

- Senhor, olhai por todos os que passam necessidade, para que encontrem em nós a 

solidariedade e a partilha do que precisam; rezemos: 

- Senhor, despertai em nossos governantes o desejo de trabalhar pela justiça e pela 

partilha justa dos bens, favorecendo os mais pobres e excluídos; rezemos: 



 

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

 

Oração: 
Ó Deus, sois o amparo dos que em vós esperam, e sem vosso auxílio ninguém é forte; 

ninguém é santo. Redobrai de amor para conosco, para que, conduzidos por vós, usemos 

de tal modo os bens que passam que possamos abraçar os que não passam. Por nosso 

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

 

Compromisso para a semana: 
Podemo-nos comprometer ao longo desta semana em: 

(1) Ajudar uma família que esteja passando necessidades. 

(2) Como Jesus nos ensinou, vamo-nos comprometer a evitar toda espécie de 

desperdício. 

 

Encerramento: 

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

Deus nossa semana e compromissos assumidos. 
 

 

 


