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Temática: “Senhor, eu te seguirei para onde quer que fores”.
Lucas 9, 51-62

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

Alguém da casa: irmãs e irmãos, é com muita alegria que recebemos todos
vocês  em  nossa  casa.  O discípulo  de Jesus  tem  que  se  sentir  livre  para
anunciar o Reino de Deus. As coisas que temos ou pessoas não podem ser
empecilhos  para  seguirmos  o  Senhor  Jesus.  À  luz  do  Espírito,  vamos
participar desse momento de reflexão bíblica.

Animador  (a):  Irmãs  e  irmãos,  com  o  alma  repleta  do  Amor  de  Deus,
faremos hoje uma reflexão sobre o convite incondicional de Cristo e do Ano
Santo da Misericórdia. 

TODOS: O “caminho do discípulo” de Cristo é um caminho de exigência,
de radicalidade, de entrega total e irrevogável ao “Reino de Deus”.

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

Ó Senhor de bondade infinita, perdoe as nossas fraquezas, pelas vezes
que não amamos os nossos irmãos. Destrói Senhor com tua palavra todo
nosso egoísmo, que nos faz esquecer sua paixão e sua morte na cruz.
Derrama Senhor sobre nós o Teu Espírito de Amor. Amém!

Refletir sobre a Vida

No texto de hoje de São Lucas, nos é proposto, como discípulos de Jesus,
que O sigamos no “caminho” de Jerusalém, nesse “caminho” que conduz à
salvação e à vida plena. Trata-se de um “caminho” que implica a renúncia a
nós mesmos, aos nossos interesses, ao nosso orgulho. É um compromisso
com  a  cruz  e  com  a  entrega da  vida.  Entrega  com  amor,  até  às  últimas
consequências,  a Deus e aos irmãos.Quem quiser seguir  Jesus, não pode
deter-se a  pensar  nas vantagens ou desvantagens materiais  que isso lhe
traz, nem nos interesses que deixou para trás, nem nas pessoas a quem tem
de dizer adeus.
Vamos conversar sobre isso:



1.  O que fazemos para concretizar  o nosso compromisso total  com o
Cristo?
2. O que devemos eliminar na vida para sermos testemunhos do Reino
de Deus?

Ouvindo a Palavra de Deus
Leitor  1: O  texto  fala  que  Jesus,pela  sua  ressurreição,  saiu  do  nosso
tempo.Mas,  através  do  Espírito  Santo,  passou  a  viver  conosco  cada
momento da evolução do nosso tempo. Jesus nos pedepara não voltarmos
atrás,  enos  diz:  “É  agora  que  vos  amo,  é  agora  que  quero  estar
convosco.Pois o “vosso tempo” é o tempo que vos é dado hoje”.

CANTO:Há um barco esquecido na praia. Já não leva ninguém a pescar É
o barco de André e de Pedro. Que partiram pra não mais voltar. Quantas
vezes partiram seguros. Enfrentando os perigos do mar. Era chuva, era
noite, era escuro. Mas os dois precisavam pescar.

Leitor 2:Vamos ler agora com atenção o texto que está no Evangelho de
São Lucas:

Lucas9, 51-62.

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  significa:  “Deixe  que  os  mortos  sepultem  seus  próprios
mortos”?
2. Estamos dispostos a deixar tudo, a nível pessoal e social, para seguir
Jesus?

Descobrir a Palavra de Deus na vida

Leitor 3:A história da salvação não é a história de um Deus que intervém no
mundo e na vida dos homens de forma prepotente e dominadora; mas é
uma  história  de  um  Deus  que,  discretamente,  sem  se  impor  nem  dar
espetáculo, age no mundo e concretiza o Seu Plano de Salvação através dos
homens que Ele chama. Ele nos diz como fazer as coisas,  mas respeita o
nosso caminho. Mas, Jesus que muito nos ama,quer ser correspondido.

TODOS: “Não temas segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão
de Deus e vai.Pois ela, ela te sustentará”.

Leitor 4: São Lucas põe Jesus a caminhar decididamente para Jerusalém. A
“caminhada” que Jesus aqui inicia com os discípulos não se trata tanto de



fazer um diário da viagem ou de fazer a lista dos lugares por onde Jesus vai
passar  até  chegar  a  Jerusalém;  trata-se,  sobretudo,  de  apresentar  um
itinerário espiritual, ao longo do qual Jesus vai mostrando aos discípulos os
valores do “Reino” e os vai presenteando com a plenitude da Revelação de
Deus. Todo este percurso que aqui se inicia converge para a cruz: ela vai
trazer a revelação suprema que Jesus quer apresentar aos discípulos e nela
vai irromper a salvação definitiva.

TODOS:“Não temas segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão
de Deus e vai. Pois ela, ela te sustentará”.

Oração e Compromisso
Leitor 5:  Vamos fazer um momento de oração para assumirmos diante de
Deus o compromisso sugerido pelo Evangelho de São Lucas e o Ano Santo
da Misericórdia.

Prece 1:“Quem tiver lançado as mãos ao arado e olhar para trás não serve
para o reino de Deus”. Senhor Jesus, fazei que saibamos eliminar da nossa
vida  tudo  aquilo  que  possa  ser  um  obstáculo  no  nosso  testemunho
quotidiano do Reino!
TODOS:“Senhor, eu te seguirei para onde quer que fores”.

Prece  2:A  comunidade  de  Cristo  hoje  se  encontra  a  caminho.  Está
aprendendo,  se  aperfeiçoando.  Senhor  fazei  que  acolhamos  os  Seus
ensinamentos na nossa “caminhada” e sigamos  até a Jerusalém Celeste,
cumprindo as exigências do Reino!
TODOS: “Senhor, eu te seguirei para onde quer que fores”.

Prece 3: As exigências de Jesus são radicais. Quem quer ser discípulo deve
pesá-las bem. Mesmo assim, são exigências praticáveis. Jesus não pede algo
impossível.  Dai-nos  Senhor,  coragem  e  perseverança  para  realizar  a  Sua
Missão.
TODOS:“Senhor, eu te seguirei para onde quer que fores”.
Pai Nosso. Ave Maria.


