
Encontro do 12º Domingo do Tempo Comum 

21 de junho de 2015 - Ano B 

Tema: Tempestades 

 

Acolhida: (O animador se preferir, pode fazer a acolhida espontânea). Ou: 

Irmãos sejam todos bem-vindos a este encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito 

Santo. T. Amém. 

 

Motivando o Encontro: 

No decorrer de nossa vida nos deparamos com coisas simples, com coisas terríveis e 

com fantasmas que criamos, que nos deixam com medo. Há até quem possui um medo 

muito grande do próprio Deus, por não ser capaz de descobri-Lo como misericordioso e 

por não buscar a amizade com Ele. 

 

Leitura do Evangelho: Mc 4, 35-41 

 

Reflexão: 
O Evangelho nos convida a avaliar a nossa fé. A tempestade do texto lido lembra as 

nossas tempestades. Muitas vezes ficamos seguros de que temos fé, que seguimos Jesus, 

que Ele está conosco, mas nos momentos difíceis nos parecemos com os discípulos, 

apavorados, e achamos que Jesus dorme, não nos ouve. Mas, é necessário clamar por 

Sua ajuda, nos momentos de fraqueza e, prontamente Jesus vem em nosso auxílio, 

acalmar os ventos e nos levar à calmaria. É preciso confiar e acreditar que Jesus Cristo 

está no comando, que Ele tudo pode e jamais vai nos abandonar e, certamente, aquela 

turbulência foi necessária para nosso crescimento e fortalecimento. 
Que Deus nos dê a graça de, apesar das tempestades, podermos seguir firmes na fé. 

 

Questionamentos: 

1- Que mar de nossa sociedade está tão cheio de perigos, ameaças que a gente não 

consegue mais se defender. E nós, ficamos com medo ou resistimos com confiança e 

coragem? 

2- Como sentimos a presença de Jesus que acalma a tempestade? 

 

Contemplação: (Colocar fundo musical suave). 

Que neste momento elevemos nosso coração ao Senhor que é a força de seu povo, 

fortaleza e salvação! 

 

Preces: 

- Pai Santo, pedimos-vos por nosso pároco e por todas as pastorais de nossa paróquia, 

para que, com dinamismo, sejam sinais da presença de Vosso Filho em nosso meio. 

Rezemos: 

T: - Senhor, escutai a nossa prece. 

- Pai Santo, pedimos-vos por todos nós, que nas dificuldades da vida temos nossos 

momentos de desânimo, para que sejamos firmes na fé e não desanimemos. Rezemos:... 

- Pai Santo, pedimos-vos por todos aqueles que estão longe de Vós e ainda não se 

reconciliaram convosco, para que voltem à amizade convosco. Rezemos:... 

(Outras intenções). 

 

Oração: 



Senhor, nosso Deus, sede benigno e escutai as preces do vosso povo, para que vosso 

Reino aconteça no meio de nós e tenhamos forças para continuar nossa missão. Por 

Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. 

 

Compromisso para a semana: 

Levar a uma pessoa que passa por dificuldades ou a um enfermo a palavra de Jesus 

Cristo, Salvador da humanidade. 

 

Encerramento: 
Peçamos a intercessão de Maria, nossa mãe, rezando uma dezena do Rosário, 

entregando toda a nossa vida ao Senhor. 

 

 
 

 


