
Encontro do 31º Domingo do Tempo Comum 

30 de Outubro de 2016 - Ano C 

Tema: O Filho do Homem veio salvar o que estava perdido 

 

Acolhida: (Poderá ser feita de maneira espontânea) ou 

Sejam todos bem-vindos a este encontro de irmãos. Que possamos ouvir a Palavra de 

Deus que nos quer salvar a todos. Iniciemos: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito 

Santo. T. Amém. 

 

Motivando o encontro: 

O Evangelho, do nosso encontro de hoje, nos convida a abrir o coração para receber o 

abraço de Deus e experimentar sua ternura e misericórdia. Ouçamos. 

 

Leitura do evangelho: Lc 19,1-10 

 

Reflexão: 

Zaqueu foi surpreendido por Jesus e, a partir desse encontro, abriu o coração e a sua casa 

e, sua vida mudou. Conosco, hoje, o jeito de Jesus Cristo agir é o mesmo: para em nossa 

frente, nos olha, nos chama, nos transforma, e convidando-nos quer que fiquemos perto 

d’Ele, acolhendo-O cheio de alegria. Mudando nosso coração, deixemos que sua 

misericórdia aja em nós a exemplo de Zaqueu. 

 

Questionamento: 

O que não permitia que Zaqueu visse Jesus? E a mim, o que me impede de ver Jesus? 

 

Contemplação: (Se possível um fundo musical suave). 

- Vamos imaginar a cena: Deixemos nossos afazeres. Jesus está à nossa frente. Olha-nos 

com carinho como fez com Zaqueu e quer ficar em nossa casa, em nosso coração. 

 

Preces da comunidade: 

Não nos abandoneis jamais, Senhor, nosso Deus, não fiqueis longe de nós! Depressa, 

vinde em nosso auxílio, nós Vos pedimos: ó Senhor, minha Salvação! 

 

- Ó Senhor, colocai em nosso coração o mesmo desejo de Zaqueu de Vos encontrar e 

converte-nos para Vós, nós Vos pedimos: ó Senhor, minha Salvação! 

 

- Para que a Igreja busque sempre ser pobre em espírito, e conceda a graça de 

desempenhar a sua missão, nós Vos pedimos: 

 

- Para que cada um de nós tenhamos coragem de ajudar os que mais necessitam e, sejamos 

construtores do bem e promotores da paz, nós Vos pedimos: 

 

- Para que todos os jovens, conduzidos por Vós, descubram a alegria de Vos servir e de 

Vos amar, nós Vos pedimos: 



 

Oração: 

Acolhei, Senhor Deus, nossos pedidos e por Vossa bondade, socorrei-nos em nossas 

necessidades. Isso Vos pedimos por Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito 

Santo. T. Amém. 

 

Compromisso para a semana: 

- Nesta semana, vamo-nos comprometer em identificar os sinais de santidade existentes 

em nossa comunidade! Vamos identificar também os sinais de misericórdia existentes 

fora da nossa comunidade. 

 

Encerramento: 

Peçamos à Maria santíssima, Mãe de Deus e nossa, que nos ajude a fazer tudo o que Jesus 

disser, rezando uma dezena do Rosário. 

 


