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Temática: Tu és o Cristo
Lc 9, 18-24

Preparação e Acolhida
Num ambiente acolhedor, colocar as cadeiras em círculo, dar as boas vindas,
colocar o pessoal à vontade. Na mesa do centro colocar a vela acesa e uma
Bíblia aberta.

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 que somos.

Animador (a): Irmãs e irmãos iniciaremos a reflexão de hoje: no evangelho
de São Lucas, Pedro não tem dúvidas ao confirmar olhando para Jesus: "Tu
és o Messias de Deus". Dizer que Jesus é o "Messias" significa reconhecer
n'ELE esse "enviado" de Deus. Jesus parece concordar com a afirmação de
Pedro, no entanto, Jesus está consciente de que os discípulos sonhavam
com um "messias" político, poderoso e vitorioso. Jesus esclarece a que veio:
libertar  a  humanidade  não  pelo  poder  das  armas,  mas  pelo  amor,  pelo
perdão e pelo dom da vida.

TODOS: JESUS MESTRE, DISSESTE QUE A VIDA ETERNA CONSISTE EM 
CONHECER A TI E O PAI.

Refletir sobre a Vida

Leitor  1:  A  missão  de  Cristo  consiste  em  salvar.  Para  Ele  nada  mais  é
importante do que sua missão: anunciar o Reino de Deus. Para revelar sua
identidade e cumprir sua missão, para salvar a Verdade, está ele disposto a
tudo, até arriscar perder a sua vida física. A decisão "incondicional" e de ser
ele mesmo e cumprir a sua missão a "qualquer preço" é o ato supremo de
fidelidade e de obediência a Deus.

Vamos conversar sobre isso:

1.  Jesus  viveu  o  seu  batismo  de  forma  incondicional.  E  nós,  como
vivemos o nosso?
2. A quem seguimos realmente?

Ouvindo a Palavra de Deus



Leitor  2:  No  texto  de  hoje:  Jesus  colocava-se  ao  lado  dos  pobres  e
marginalizados.  Viveu  uma  experiência  de  Deus  muito  diferente  da
preconizada pela religiosidade da época. Anunciava um Reino de igualdade
e solidariedade, mais exigente do que, até então, se conhecia. Sua morte
decorria de sua opção de ser solidário e servidor.

CANTO
Eu vim para escutar: Tua Palavra, Tua Palavra. Tua Palavra de Amor.
Eu gosto de escutar: Tua Palavra, Tua Palavra. Tua Palavra de Amor.
O mundo ainda vai viver: Tua Palavra, Tua Palavra. Tua Palavra de Amor.

Leitor 3: Vamos ler agora com atenção o texto que está no
 Evangelho de Lucas 9,18-24

Agora vamos ler outra vez, porém, mais devagar.

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

1. O que é necessário para seguir Jesus?
2. Qual é o Jesus de nossas comunidades e paróquias?

Descobrir a Palavra de Deus na vida

Leitor 4:  No texto de hoje, a pergunta de Jesus é dirigida a todos, mas a
resposta só é possível aos que estão dispostos a segui-lo, partilhando com
ele o caminho que leva à cruz. Aquele que nos interroga e ao qual muitas
vezes nos recusamos a responder para não nos comprometer, é justamente
aquele que nos salva, aquele do qual depende nosso destino. 

TODOS:  SENHOR,  ILUMINAI  CADA  UM  DE  NÓS.  QUEREMOS
COMPREENDER  E  VIVENCIAR  AS  SAGRADAS  ESCRITURAS  HOJE.  EM
NOSSA FAMÍLIA, EM NOSSO AMBIENTE DE TRABALHO E EM NOSSAS
COMUNIDADES.

Leitor 5: Jesus continua a nos interrogar também hoje: Quem sou eu para
você? Trata-se de pergunta intrigante à qual nem sempre conseguimos dar
resposta adequada. E a resposta mais adequada não consiste nas palavras
que  aprendemos no  catecismo.  Mas  sim,  no  compromisso  que firmamos
com o Projeto de Cristo, principalmente quando auxiliamos a preservar os
recursos  naturais.  O  uso  da  água  de  forma  responsável  é  importante  e



consiste  também  numa  forma  de  viver  o  batismo  hoje,  como  pede  a
Campanha da Fraternidade de 2016.

TODOS:  SENHOR,  ILUMINAI  CADA  UM  DE  NÓS.  QUEREMOS
COMPREENDER  E  VIVENCIAR  AS  SAGRADAS  ESCRITURAS  HOJE.  EM
NOSSA FAMÍLIA, EM NOSSO AMBIENTE DE TRABALHO E EM NOSSAS
COMUNIDADES.

Oração e Compromisso
Leitor 6: Vamos fazer um momento de oração para assumirmos diante de
Deus o compromisso sugerido pelo Evangelho de Lucas.

Prece 1: Senhor Jesus iluminados pelo seu ensinamento, queremos te pedir
ajuda para reciclar o lixo separando o lixo molhado do lixo seco.
TODOS: NÓS TE PEDIMOS SENHOR.

Prece 2: Nós vos louvamos Deus da Vida pelo nosso batismo. Sois a fonte da
vida e nos criastes para viver em comunhão com a família, na comunidade e
no meio do mundo. TODOS: NÓS TE LOUVAMOS SENHOR.

Prece  3:  Praticar  as  obras  de  Misericórdia  é  amar  concretamente  Jesus
servindo aos irmãos e irmãs. TODOS: NÓS TE AGRADECEMOS SENHOR.
Pai-Nosso e Ave Maria


