Encontro para o 3º Domingo do Tempo Comum
26 de janeiro de 2014 - Ano A
Tema: O Reino dos céus está próximo
Acolhida: (Poderá ser feita espontaneamente), ou:
Sejam todos bem-vindos a este encontro com a Palavra de Deus e com os
irmãos que professam a fé no Pai, Filho e Espírito Santo!
Oração: (Abrir espaço para que cada membro do grupo coloque suas
intenções).
Deus nosso Pai, fiel e misericordioso, ajudai-nos a não cair na tentação do
comodismo e da infidelidade à sua aliança. Ajudai-nos a sempre estarmos
dispostos a seguir e viver a Sua Palavra. A Palavra revelada pelo seu Filho,
Jesus Cristo. Isto Vos pedimos pelo mesmo Jesus Cristo que convosco vive e
reina na unidade do Espírito Santo. T: Amém.
Motivando o Encontro:
No Evangelho que vamos ouvir e meditar São Mateus apresenta-nos cinco
informações preciosas: A prisão de João Batista e a volta de Jesus para a
Galileia; o cumprimento da profecia de Isaías; a pregação de Jesus sobre o
Reino dos Céus; o chamado dos primeiros discípulos e, finalmente, o anúncio
do Evangelho do Reino por Jesus por meio dos ensinamentos e curas.
Leitura do Evangelho - Mt 4, 12-23.
Reflexão:
No Evangelho que acabamos de ouvir, São Mateus dá-nos uma
indicação importante: ao saber que João Batista foi preso, Jesus decide que
está na hora de iniciar a Sua missão; a de anunciar o Reino dos Céus e para
isso retorna à Galileia, pois o próprio Jesus afirmará que é na Galileia que
vamos encontrá-Lo ressuscitado. A Galileia tão desprezada por todos na época
tornou-se o ponto de partida para a Sua missão, a evangelização.
Cumpre-se assim mais uma das profecias de Isaías, sinal de que o
Reino dos Céus está próximo. Além do cumprimento das profecias, outro sinal
característico do Reino, tema muito importante para São Mateus, se realiza: a
promoção do ser humano. Agora, os discípulos deverão ser pescadores de
homens, por meio dos ensinamentos e curas, isto é, proporcionando a
libertação integral do ser humano.
Contemplação: (No silêncio do coração, vamos meditar).
Sabemos ler os sinais dos tempos hoje como Jesus fez? (pausa para a
contemplação). Onde se encontra a Galileia sugerida por Jesus em nossos
dias? (pausa para a contemplação).

Como realizar a libertação integral das pessoas hoje? (pausa para a
contemplação).
Preces:
- Senhor Jesus Cristo, que na oração do Pai-Nosso nos ensinou a pedir: Venha
a nós o vosso Reino, ajudai-nos a crer sempre na Vossa Palavra! Rezemos:
T: Não nos deixeis cair em tentação!
- Senhor Jesus Cristo, que os valores do mundo não impeçam que possamos
reconhecer sempre a “Galileia” dos nossos dias! Rezemos:
- Senhor Jesus Cristo, que possamos ser um sinal do Vosso Reino diante das
pessoas esquecidas e abandonadas! Rezemos:
- Senhor Jesus Cristo, que sejamos em todas as ocasiões testemunhas e
discípulos multiplicadores fiéis dos Vossos ensinamentos! Rezemos:
Compromisso para a semana:
Vamo-nos comprometer a descobrir em nosso bairro a Galileia sugerida pelo
Evangelho de hoje e realizar ali os ensinamentos e as curas mencionadas no
Evangelho em comunidade como ensinou Jesus ao chamar os quatro
discípulos.
Encerramento:
Peçamos a intercessão materna de Nossa Senhora que sempre está disposta
a nos ajudar, rezando uma dezena do Rosário.

