
Encontro do 2º Domingo do Tempo Comum 

18 de janeiro de 2015 - Ano B 

Tema: Seguir a Jesus 

 

Acolhida: 

(Colocar no ambiente uma foto, uma figura ou um quadro representando um chamado). 

 

Sejam todos Bem-vindos a este encontro no qual somos convidados a escutar o Senhor 

que nos chama em diversas circunstâncias. Invoquemos a Santíssima Trindade em nome 

da qual nos reunimos: 

Todos: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 

 

Motivando o Encontro: 

O Evangelho desse segundo domingo do tempo comum nos apresenta várias 

personagens: João Batista, Jesus, André, Pedro e outros discípulos. Preparando-nos para 

ouvir o que o Senhor fala, através de cada uma dessas personagens, cantemos: 

 

Todos: Eu vim para escutar/ Tua Palavra/ Tua Palavra/ Tua Palavra de Amor. 

Eu quero entender melhor/ Tua Palavra/ Tua Palavra/ Tua Palavra de Amor. 

O mundo ainda vai viver/ Tua Palavra/ Tua Palavra/ Tua Palavra de Amor. 

 

Leitura do Evangelho: Jo 1,35-42 

 

Reflexão: 

O Evangelho que foi proclamado apresenta-nos de início a pessoa de João Batista que 

anuncia Jesus Cristo: “Eis o Cordeiro de Deus” a dois de seus discípulos. André e um 

outro discípulo, cujo nome não aparece, seguem Jesus. Aqui se dá o chamado: Jesus 

volta para os dois e pergunta: O que estais procurando? A pergunta de Jesus provoca os 

dois a explicitarem sua decisão, Mestre, onde moras? Jesus responde: Vinde ver. A 

experiência que tiveram foi tão forte que o evangelista registrou a hora: “Era por volta 

das quatro da tarde”. E este registro do evangelista nos faz crer que o outro discípulo, 

cujo nome não é citado, serie ele, João Evangelista. Entusiasmado com a novidade, 

André vai ao encontro de seu irmão Simão e diz: Encontramos o Messias e conduz 

Simão a Jesus que olhando bem para ele diz: Tu serás chamado Cefaz, que quer dizer 

pedra. 

 

Questionamento: 

O chamado para seguir Jesus mais de perto, para fazer a experiência pessoal de estar 

com Ele, acontece no decorrer de toda vida e é contínuo, até o último chamado que é 

para voltar para a Casa do Pai. 

Estou atento/a às mediações que Jesus usa para nos chamar a uma vida de maior 

intimidade com Ele? 

Como anda meu ardor missionário para anunciar Jesus Cristo a outras pessoas, como 

nos ensina João Batista e André? 

 

Contemplação: 



Em silêncio vamos contemplar, imaginando e compondo, a cena dos dois discípulos 

com Jesus, em sua casa, durante o dia inteiro. 

 

Preces: 

Rezemos a Deus, que nos faz conhecer Sua Vontade através dos caminhos misteriosos 

da história, para que todos os homens descubram seu plano de amor e colaborem para a 

salvação do mundo. 

Senhor, atendei-nos. 

 

• Pelo Papa e pelos Bispos, para que sejam abertos e atentos aos sinais dos tempos e 

sempre disponíveis aos apelos do Espírito Santo, rezemos: 

 

• Por todos os cristãos para que, na escuta silenciosa e no confronto com a Palavra de 

Deus, descubram o sentido de sua missão no mundo e entre os irmãos, rezemos: 

 

• Pelos jovens chamados a seguir Jesus mais de perto para que respondam com 

generosidade e alegria ao seu chamado sem olhar para trás, rezemos: 

 

Oração: 

Senhor, não sois um Deus de tristeza, mas de alegria e plenitude; cumulai com vossa 

graça e com a riqueza de vosso amor os que chamastes, e dai vossa força aos que 

vacilam no caminho. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 

Compromisso para a semana: rezar, durante a semana, pelos vocacionados e pela 

perseverança dos seminaristas. 

 

Encerramento: 

Vamos rezar uma dezena do rosário pedindo a intercessão de Maria, Mãe dos 

sacerdotes, pelos que vacilam em sua vocação. 

 

 

 


