
 

 

CELEBRAR EM CASA  

Domingo do bom samaritano  

15º do Tempo Comum – Ano C - 2022 

Prepare um espaço com cadeiras em círculo, coloque no centro sobre um 
tecido a bíblia e uma vela, convide as pessoas para se juntarem [mantendo a 
necessária distância]. Alguém acende a vela. Todos ficam em silêncio por 
algum tempo. A pessoa que vai presidir começa a celebração com os versos 
da abertura. 

1. ABERTURA 

- Quem preside canta, os demais repetem fazendo o sinal da cruz enquanto 
canta o primeiro verso: 

-  Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar! (bis)  
Vem não demores mais vem nos libertar. (bis)   
- Venham adoremos, Cristo ressurgiu! (bis) 
A criação inteira, o Senhor remiu. (bis) 
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis) 
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito! (Bis) 
- Aleluia, irmãs, aleluia irmãos. (bis) 
Povo de sacerdotes, a Deus louvação. (bis) 
 

2. RECORDAÇÃO DA VIDA 



Neste domingo do bom samaritano, agradeçamos a Deus, pelo 
caminho da compaixão que ele abre como salvação para a 

humanidade. 
- Quem coordena a celebração convida as pessoas a partilharem fatos da 
semana que passou, que são sinais da manifestação de Deus entre nós. 

3. SALMO 19[18] 

“Sejam perfeitos como o Pai de vocês é perfeito” (Mt 5,48).  

Agradeçamos ao Senhor que nos revelou os seus 
mandamentos e preceitos, especialmente na pessoa de Jesus, 
Caminho, Verdade e Vida!  

A Palavra de Deus é a Verdade,  
Sua lei é liberdade!  

3. A lei de Deus é perfeição,  
É reconforto pro coração.  
A sua ordem traz alegria,  
Pra quem não sabe, é sabedoria.  
Os seus preceitos são tão direitos,  
O coração fica satisfeito.  

4. Seus mandamentos são luminosos;  
Pra quem é cego, luz para os olhos.  
O temor de Deus é tão sereno,  
E duradouro é o seu empenho.  
Os seus juízos são verdadeiros,  
Da mesma sorte são justiceiros.  
Supera o ouro em sua finura,  
Supera o mel em sua doçura.  

5. Nos teus preceitos teu servo vai,  
Pois observá-los proveito traz.  
Quem suas faltas consegue ver?  
Perdoa as que eu fiz sem perceber.  
Minha soberba, vem, elimina,  
Jamais consintas que me domine.  

6. Recebe um canto de gratidão  
E o meditar do meu coração,  
Em tua presença, ó meu Senhor,  
Ó meu rochedo, meu Redentor.  
Ao Deus que é, ao Deus que vem,  



Nosso louvor para sempre. Amém.  
Oração silenciosa 

 
4. ORAÇÃO 

Ó Deus, mãe de consolação,  
tu sempre nos iluminas  
e nos conduzes aos teus caminhos!  
Dá a todos os cristãos e cristãs  
a graça da fidelidade ao teu evangelho  
e a coragem de romper com tudo que lhe é contrário.  
Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 
 
5. LEITURA DO EVANGELHO – Lucas 10,25-37 
- Uma pessoa da casa faça pausadamente a leitura: 

Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas  
Naquele tempo, 25 Um mestre da Lei se levantou, querendo 
pôr Jesus em dificuldade, perguntou: "Mestre, que devo fazer 
para receber em herança a vida eterna?" 26Jesus lhe disse: "O 
que está escrito na Lei? Como lês?" 27Ele então respondeu: 
"Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e com 
toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua 
inteligência; e ao teu próximo como a ti mesmo!" 28Jesus lhe 
disse:  "Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás". 
29Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: "E quem é 
o meu próximo?" 30Jesus respondeu: "Certo homem descia de 
Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes 
arrancaram-lhe tudo, espancaram-no, e foram-se embora 
deixando-o quase morto. 31 Por acaso, um sacerdote estava 
descendo por aquele caminho. 
Quando viu o homem, seguiu adiante, pelo outro lado. 32O 
mesmo aconteceu com um levita: chegou ao lugar, viu o 
homem e seguiu adiante, pelo outro lado. 33Mas um 
samaritano que estava viajando, chegou perto dele, viu e 
sentiu compaixão. 34Aproximou-se dele e fez curativos, 
derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem 
em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou 
dele. 35 No dia seguinte, pegou duas moedas de prata e 
entregou-as ao dono da pensão, recomendando: "Toma conta 
dele! Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais". 



E Jesus perguntou: 36"Na tua opinião, qual dos três foi o 
próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes?" 37Ele 
respondeu: "Aquele que usou de misericórdia para com ele". 
Então Jesus lhe disse:  "Vai e faze a mesma coisa".  

Palavra da salvação. 

6. MEDITAÇÃO  

- Quem preside lê o texto abaixo e abre para a partilha do 
grupo: 

Um especialista da lei, no tempo de Jesus, procurava, 
entre as inúmeras prescrições da lei, o que devia fazer para 
herdar a vida do reino que Deus estabeleceria no mundo para 
sempre. Jesus o remete à lei de Moisés. Pergunta o que se 
encontra aí. O letrado responde sintetizando em dois, todos os 
seiscentos e treze preceitos, segundo os rabinos: o amor a 
Deus e o amor ao próximo. Jesus responde elogiando a síntese 
bem feita, e lembra que só falta cumprir o que foi dito. 

O letrado toma a resposta de Jesus como repreensão e 
procura uma escapatória. Pelo visto, saber quem é Deus não 
era problema, mas saber quem é o próximo sim. No contexto 
do levítico, o próximo é o israelita e, na prática dos doutores, 
podia excluir pecadores e não observantes. Jesus, em lugar de 
discutir e teorizar, propõe uma parábola exemplar: um espelho 
para corrigir a sua conduta. 

No final da parábola é a vez de Jesus perguntar, não 
quem é o próximo, mas quem se fez próximo? A inversão da 
pergunta é significativa porque o especialista da lei é obrigado 
a responder que o samaritano é o próximo do judeu ferido. O 
samaritano se compadeceu. Ele, que era ridicularizado por 
muitos judeus, agiu com o jeito do próprio Deus. O que faz ser 
próximo não são os laços sanguíneos ou a nacionalidade, mas 
a atitude concreta com a pessoa em necessidade. 

Em nossa oração fazemos memória de Jesus que se fez 
próximo de nossa humanidade ferida e sofredora. Ele é o 
samaritano, movido pela compaixão por nós. Ao mesmo 
tempo, recebemos dele a palavra que nos pede a atitude de 
compaixão e de solidariedade: “vai, e também tu faz o 
mesmo”. Conhecendo nossa incapacidade de doação e 
solicitude, imploramos de Deus a força que nos transforme de 
nossa acomodação para uma vida de generosidade solidária. 



  
9. PRECES  

Invoquemos a Cristo, de quem procede todo o bem e 
peçamos com coração sincero:  

Ó Senhor, escuta a nossa prece. 

- Dá-nos, ó Pai, a compaixão de Jesus, para que sejamos 
uma Igreja samaritana, sensível aos apelos que chegam das 
pessoas que sofrem. 

Ó Senhor, escuta a nossa prece. 

- Dá a esta comunidade a alegria do evangelho e 
generosidade em teu serviço 

Ó Senhor, escuta a nossa prece. 

- Dá ao povo do nosso país o discernimento necessário para 
contribuir com um voto cidadão pelo bem comum, 
sobretudo dos pobres. 

   - Preces espontâneas... Quem preside conclui: 

Atende-nos, ó Pai, por Cristo nosso Senhor. Amém. 

10. PAI NOSSO  

   - Quem preside faz o convite: 

Obedientes à palavra de Jesus, sob a inspiração do seu 
Espírito que ora em nós, rezemos com confiança: Pai 
nosso... 

11. ORAÇÃO 

Ó Deus, mãe dos pobres,  
que sempre vens em nosso socorro e enviaste teu Filho 
para cuidar de nossas feridas e sofrimentos. 
Atende nossas súplicas e olha para teu povo,  
jogado e ferido nas ruas e estradas deste mundo.  
Livra-nos da indiferença para com o povo da rua,  
os menores, os famintos, os doentes.  
Dá-nos um coração atento e solidário  
aos sofrimentos de nossos irmãos e irmãs.  
Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 

 
12. BÊNÇÃO 

Que o Deus de toda consolação disponha na sua paz os 
nossos dias e nos bençoe, o Pai e Filho e Espírito Santo.  



Amém. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORAÇÃO À MESA 

 

Vem Senhor, à nossa mesa e dá-nos o vinho novo da tua 
presença. A nós que recebemos o dom da tua Palavra, 
concede a tua bênção sobre nós e estes alimentos e renove 
na humanidade a esperança de dias melhores.  A ti a glória 
pelos séculos. Amém.  

Em nome do Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém.  
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