
Encontro do 3º Domingo do Tempo Comum 

25 de janeiro de 2015 - Ano B 

Tema: Convertei-vos e Crede no Evangelho! 

 

Acolhida: (Acolhida espontânea), ou: 

Sejam todos bem-vindos a este encontro com a Palavra de Deus que nos ajudará a 

perceber que também somos convidados a segui-Lo. Estamos aqui reunidos em nome 

do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 

 

Motivando o encontro: 

Estamos no Ano Litúrgico B, quando os textos do evangelho dos domingos, em sua 

maioria, são tirados do livro do evangelista Marcos. Vamos ficar atentos à leitura de 

hoje, a qualnos apresenta o início da missão de Jesus, com o chamado dos primeiros 

discípulos.Ouçamos. 

 

Leitura do Evangelho: São Marcos 1, 14-20 

 

Reflexão: 

Notamos no Evangelho de hoje duas ações de Jesus: 

Na primeira temos as palavras dirigidas aos irmãos Simão e André. Estas são as 

palavras de Jesus: “O tempo já se cumpriu”: em Jesus, Deus se entrega totalmente. Não 

é mais tempo de espera. É tempo de agir. “O Reino de Deus”: é o amor de Deus que 

provoca transformação nos homens. “Está próximo”: o Reino é dinâmico e está sempre 

crescendo. “Convertam-se”: transformação interna da mente e da vontade, que deverá 

depois manifestar-se externamente com o testemunho de cada um de nós. “Acreditar na 

Boa Notícia”: é aceitar o que Jesus realiza e empenhar-se com Ele. 

Na segunda ação de Jesus, o chamado dos demais discípulos, o início da Igreja. É um 

convite a todos os que ouvem as Suas palavras. Seguir a Jesus implica deixar as 

seguranças que possam impedir o compromisso com uma ação transformadora. 

O Papa Francisco fala de Igreja em saída. Todos nós somos discípulos chamados a esta 

nova “saída” missionária. Cada cristão e cada comunidade há de discernir por qual 

caminho o Senhor lhes envia, para sair da própria comodidade e ter a coragem de 

alcançar todas as periferias que precisam da luz do Evangelho. 

 

Questionamentos: 

- Somos chamados a construir, com Jesus, um mundo onde Deus esteja presente. 

Estamos realmente disponíveis e dispostos a aceitar este trabalho? 

- O que podemos fazer para que isto se torne realidade? 

 

Contemplação: (Colocar uma música suave de fundo). 

Em silêncio, vamos contemplar Jesus que se entrega totalmente à sua missão. 

 

Preces: 

Façamos agora nossas preces ao Senhor Deus, solicitando a Ele que nos dê forças para a 

caminhada. Rezemos ao Senhor: Senhor escutai a nossa prece. 

1-Para que acreditemos na boa notícia que nos trouxe Jesus Cristo e assim estejamos 

sempre disponíveis. Rezemos ao Senhor... 

 

2-Para que tenhamos consciência de termos sido chamados para colaborar na obra de 

proclamar a boa-nova do Reino a toda humanidade. Rezemos ao Senhor... 

 



3-Para que estejamos dispostos a acolher o chamamento de Jesus e a percorrer o 

caminho do “discípulo”. Rezemos ao Senhor... 

Oração: 

Deus eterno, dirigi a nossa vida segundo o vosso amor, para que possamos, em nome do 

vosso Filho, frutificar em boas obras.Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Filho,que é 

Deus Convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. 

 

Compromisso da semana: 

Ao longo da semana voltemo-nos para Cristo… É bom ouvir o apelo à conversão: 

pensemos nas nossas maneiras de viver e de trabalhar, e, como podemos melhor 

corresponder àquilo que Cristo espera de nós. 

 

Encerramento: 

Vamos rezar uma dezena do Rosário, pedindo a intercessão de Maria para que, 

fortalecidos na fé, testemunhemos Jesus Cristo. 

 


