Encontro do 7º Domingo do Tempo Comum – Ano A
Dia 23.02.2014

Tema: Sede perfeitos como o vosso Pai celeste.
Acolhida: (fazê-la espontaneamente).
Ou: Sejam todos bem-vindos a este encontro com a Palavra de Deus que nos propõe
alcançarmos a santidade.
Oração: (os participantes também podem colocar suas intenções).
Ó Deus, dai-nos a graça de ficarmos vigilantes para amar todos os que estão à nossa
volta, principalmente aqueles que nos incomodam. Pedimos-vos por Nosso Senhor
Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Motivando o encontro:
Jesus, no Evangelho de hoje, propõe que sejamos capazes de interromper o curso da
violência, assumindo uma atitude pacífica de não resistência, de não resposta às
provocações. Porque Deus não faz discriminação no seu amor, ao cristão exige a
superação de barreiras, para viver em comunhão total com Deus, deixando-O
transparecer na vida do dia a dia, inclusive nas relações fraternas.
Leitura do Evangelho: Mt 5, 38-48
Reflexão:
O Evangelho apresenta um apelo forte à santidade, que é algo muito mais profundo, é
algo que transforma a pessoa começando por dentro. É Deus mesmo que habita em
cada alma, e cada cristão é Templo do Espírito Santo.
A santidade é muito mais que simplesmente ser bom e não fazer mal a ninguém. Um
cristão entra no céu, se junto com todas aquelas pessoas que, graças ao seu exemplo,
encontraram a Deus.
Questionamentos:
- Aceito o desafio de viver em comunhão com Deus e ser um sinal vivo de Deus no
meio dos seres humanos?
Contemplação: (colocar uma música bem suave de fundo).
Fazer um momento de silêncio. Vamos refletir sobre o que Jesus nos ensina neste
Evangelho.
Preces:
Senhor, pedimos que nos fortaleça para que possamos ter forças para amar aqueles
que nos fazem o mal. Rezemos: Senhor, atenda-nos.

Senhor que a nossa sociedade possa reencontrar o caminho da paz e da compreensão,
guiada pelos Seus ensinamentos. Rezemos: Senhor, atenda-nos.
Senhor, pedimos-Lhe que possamos ser fermento nesta sociedade de nossos dias, mais
preocupada com o consumo e com cargos. Rezemos: Senhor, atenda-nos.
(Os participantes do encontro fazem aqui suas preces espontâneas).
Compromisso para a semana:
Em todos os ambientes que frequentarmos nesta semana, vamos ser testemunhas de
paz e perseverança nos ensinamentos de Jesus Cristo.
Encerramento:
Rezar uma dezena do Rosário, pedindo a intercessão da Virgem Maria, a geradora da
paz.

