
Encontro do 5º Domingo do Tempo Comum 
09 de fevereiro de 2014 – Ano A 
Tema: Ser aliado de Deus para um mundo novo 
 
Acolhida: (A acolhida pode ser feita espontaneamente). 
Sejam todos bem-vindos a este encontro de fé. Somos chamados a viver plenamente o 
ensinamento dado por Jesus de sermos seus colaboradores no anúncio do Seu Evangelho. 
 
Oração: (Abrir espaço para que cada membro do grupo coloque suas intenções). 
Velai, ó Deus, sobre a vossa família, com incansável amor; e como só confiamos na vossa 
graça, guardai-nos sob a vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo. Todos: Amém. 
 
Motivando o encontro: 
O Evangelho que ouviremos trata da relação que deve existir entre a fé e a vida que se 
estabelece no testemunho concreto da boa-nova. Assim, Jesus afirma que, para sermos seus 
aliados, é necessário que tenhamos atitudes que estejam de acordo com seu ensinamento. 
 
Leitura do Evangelho: Mt 5,13-16 
 
Reflexão: 
Neste trecho do Evangelho, dando continuidade ao discurso do sermão da montanha, Jesus, 
querendo mostrar a seriedade do compromisso e a novidade de Sua promessa,  utilizou dois 
símbolos – sal e luz. O sal como sendo algo que ajude a dar um sabor diferente na vida das  
pessoas,  onde se possa preservar a prática da justiça; por isso, ele afirma que os discípulos 
são o sal da terra, pois são aliados do projeto salvífico de Deus. A luz como sendo a harmonia 
que ilumina o caminho daquele que segue o Senhor. Ao afirmar que os discípulos são luz do 
mundo, Jesus diz que confia a eles o seu Reino, pois iluminarão seus destinatários através do 
testemunho de fé a também aderir a esse projeto que visa à justiça e à paz. Assim somos 
convidados a esta experiência para também fazermos parte desse Reino. 
 
Questionamentos: 
- Levo a sério meu compromisso de testemunhar a fé em Cristo pelas minhas atitudes? 
- Como posso ser aliado de Deus para levar as pessoas a aderirem a esse projeto de 
salvação na realidade vivida atualmente? 
 
Contemplação: (se possível, colocar uma música baixa). 
Em alguns momentos de silêncio meditemos até que ponto me tenho comprometido a dar 
testemunho autêntico de adesão a Deus, sendo sal e luz como nos ensina o próprio Cristo. 
 
Preces: 
Roguemos ao Senhor que nos chama a sermos seus discípulos, animando a caminhada da 
comunidade e peçamos com humildade: 
Senhor, escutai nossa prece. 
- Senhor, para que nossa Igreja seja o lugar onde as pessoas encontrem testemunhos de 
justiça, amor e paz. Rezemos: Senhor, escutai nossa prece 
- Senhor, para que sejamos fiéis a seu ensinamento, colaborando para que as pessoas 
possam aderir a Seu projeto de vida. Rezemos: Senhor, escutai nossa prece. 
- Senhor, que possamos a cada dia ter atitudes de misericórdia, partilha e fraternidade para 
com nossos irmãos e irmãs. Rezemos: Senhor, escutai nossa prece. 
 
Compromisso para a semana: 
Podemo-nos comprometer ao longo desta semana em observar como posso fazer para ser 
um aliado de Deus na realidade em que estou inserido. 



 
Encerramento: 
Peçamos a intercessão materna de Maria, rezando uma dezena do Rosário, entregando a 
Deus nossa semana e compromisso assumido. 
 
 
 
 


