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Temática: QUEM DIZEM OS HOMENS QUE EU SOU?

Mt 16, 13-19

Preparação e Acolhida
Criar um bom ambiente, colocar as cadeiras em círculo, dar as boas vindas, colocar o pessoal à
vontade. Na mesa do centro colocar a Bíblia aberta, vela acesa e flores. Colocar também uma
imagem ou quadro de Jesus e um crucifixo.

Alguém da casa:  Queridas irmãs e irmãos é com muita alegria que recebemos todos vocês em
nossa casa. Sejam bem-vindos e sintam-se à vontade. Iluminados pelo Espírito Santo e ligados pela
mesma fé vamos participar desse momento de reflexão bíblica como Igreja e irmãos em Cristo que
somos.

Animador (a): Iniciemos nosso encontro invocando a presença da Santíssima Trindade: 

TODOS: EM NOME DO PAI, DO FILHO E DO ESPIRITO SANTO. AMÉM.

Animador (a): Vamos agora pedir a Deus que ele envie o Espírito Santo sobre nós:

TODOS:  VINDE ESPIRITO SANTO E ENCHEI O CORAÇÃO DOS VOSSOS FIÉIS E
ACENDEI NELES O FOGO DO VOSSO AMOR. ENVIAI O VOSSO ESPIRITO E TUDO
SERÁ CRIADO E RENOVAREIS A FACE DA TERRA.

Refletir sobre a Vida

Animador (a):  Nas palavras do texto de hoje, vemos novamente Jesus em sua função de mestre,
explicando a todos o que significa ser seu discípulo e discípula. O objetivo do evangelho de São
Mateus é responder à pergunta: "Quem é Jesus?" Por que Jesus fala com tanta autoridade? E
,consequentemente, o que significa ser cristão hoje?

Vamos conversar sobre isso:
1. “E vocês, quem dizeis que EU SOU”? Qual nossa resposta hoje?
2. Como nossa comunidade é testemunha viva de Jesus?

Ouvindo a Palavra de Deus 

Leitor 1: No Evangelho de hoje, São Mateus nos coloca a pergunta: “QUEM É JESUS?” como o
centro do evangelho. Essa pergunta nasce da necessidade da comunidade de conhecê-lo para melhor
segui-lo. E o próprio Jesus quer que a comunidade e cada um de nós lhe responda a pergunta. 

CANTO:  ME  CHAMASTE  PARA CAMINHAR  NA VIDA CONTIGO,  DECIDI  PARA
SEMPRE SEGUIR-TE, NÃO VOLTAR ATRÁS. ME PUSESTES UMA BRASA NO PEITO E
UMA FLECHA NA ALMA, É DIFÍCIL AGORA VIVER SEM LEMBRAR-ME DE TI.

TE AMAREI SENHOR, TE AMAREI SENHOR.
EU SÓ ENCONTRO A PAZ E A ALEGRIA BEM PERTO DE TI (BIS)

Leitor 2:
Vamos ler agora com atenção o texto que está no Evangelho de São Mateus: 16,13-19.



Agora vamos ler outra vez, porém, mais devagar e buscar a compreensão no Espírito Santo, na
fecundidade do silêncio.

Após ler a Palavra de Deus na Bíblia, vamos conversar entre nós sobre aquilo que acabamos de
ouvir:

1. Por que Jesus quer saber a opinião dos outros sobre ele?
2. O que quer dizer as respostas dos discípulos?

Descobrir a Palavra de Deus na vida

Leitor 3:  Na leitura de hoje Jesus sabia que os discípulos ainda não haviam compreendido quem
Ele era realmente. Então lhes pergunta: 

TODOS: “Quem dizem os homens que EU SOU?”

Leitor 4: Eles  responderam:  “Uns  dizem que  és  João  Batista;  outros,  Elias;  outros,  um dos
profetas.” As comunidades primitivas são formadas por pessoas que o Evangelho de Mateus chama
de pequeninas e pequeninos. Tudo o que for feito para elas e eles repercutirá nos céus, pois, são as
pedras vivas sobre as quais, desde o seu nascimento é edificada a Igreja e “as portas do inferno não
prevalecerão contra ela”.

TODOS:  PEÇAMOS  A JESUS  QUE  TENHAMOS  A CORAGEM  DE  REVER  NOSSA
DISPONIBILDADE DE COMO VIVER SEUS ENSINAMENTOS.

Oração e Compromisso

Leitor 5:Vamos fazer um momento de oração para assumirmos como grupo e diante de Deus o
compromisso que acabamos de tirar do texto bíblico.

Prece  1:  Senhor  Jesus,  concedei-nos  a  graça  de  meditar  e  testemunhar  sua  Palavra  com fé  e
esperança, na certeza que nos darás força e a coragem necessária para carregar a nossa Cruz com
a alegria de ser o seu seguidor.

TODOS: NÓS TE AGRADECEMOS E TE LOUVAMOS SENHOR.

Prece 2: Obrigado Deus e Pai do Céu por enviar Jesus, o vosso Filho. Queremos fazer aqui em
nossa sociedade aquilo que Jesus nos ensinou no texto de hoje. Testemunhando a nossa Fé no falar,
no pensar e no agir sempre movidos pelo Vosso Espírito. E não da maneira como fez Pedro quando
falou pela carne e serviu de instrumento de Satanás.

TODOS: NÓS TE AGRADECEMOS E TE ADORAMOS SENHOR.

Prece 3: Obrigado Deus e Pai do Céu por enviar Jesus, o vosso Filho. Queremos
fazer aqui em nossa sociedade aquilo que Jesus nos ensinou no texto de hoje..

TODOS:  RESGATAI-NOS DE NOVO SENHOR.  ACEITAI-NOS  MAIS  UMA VEZ NOS
VOSSOS BRAÇOS REDENTORES.
Pai Nosso. Ave Maria.


