
Encontro do 24º Domingo do Tempo Comum 

13 de setembro de 2015 - Ano B 

Tema: Seguir a Jesus, o Servo Sofredor 

 

Acolhida: (fazê-la espontaneamente). Ou: 

Sejamos todos bem-vindos para este encontro de fé, onde Jesus Cristo nos chama a 

reconhecermos e compreendermos a sua verdadeira identidade. Em nome do Pai, do 

Filho e do Espírito Santo. Amém. 

 

Motivando o encontro: 

Jesus deixa as multidões da Galileia, quer dedicar mais tempo à formação dos seus 

discípulos e começa com a revelação da sua identidade: Messias, Servo Sofredor. 

 

Leitura do Evangelho: Mc 8, 27-35 

 

Reflexão: 

A pergunta de Jesus convida os discípulos a fazer uma revisão de tudo o que ele 

realizou no meio do povo. Mas o povo não entendeu quem é Jesus. Só Pedro dá a 

resposta (v.29): “Tu és o Cristo”, mas imagina um messias glorioso e triunfante. Logo 

em seguida, porém, Jesus anuncia que esta fé tem a Cruz como consequência, Cruz que 

deve ser corajosamente levada, não somente pelo Cristo, mas também por seus 

discípulos. Quem quer seguir Jesus, esteja disposto a se tornar marginalizado por uma 

sociedade injusta (perder a vida-v.35) e mais, a sofrer o mesmo destino de Jesus: morrer 

como subversivo (tomar a cruz-v.34). Somos chamados ao discipulado e à missão, mas 

isso só será possível, se reconhecermos e compreendermos a verdadeira identidade de 

Jesus: Messias, Servo Sofredor. Assim, podemo-nos perguntar: 

 

1-Quem é Jesus para mim? 

2- Como estou vivendo a minha vocação de batizado, como discípulo-missionário do 

Reino de Deus? 

3- Estou conseguindo, em nome de Jesus, suportar tudo o que me impõe a sociedade 

injusta? 

 

Contemplação: (Pode ser utilizada, se possível, uma música suave de fundo).  

Por que procuramos Jesus? Para ser solidário com a sua Cruz ou para nos livrarmos das 

nossas cruzes? 

 

Preces: 

* Para que Jesus, apesar dos sacrifícios e dificuldades que estão e estarão em nosso 

caminho, nos ilumine e nos dê forças para o nosso discipulado, rezemos ao Senhor: 

Senhor, escutai a nossa prece.   

* Para que busquemos, sempre mais, a força da Palavra para nos fortalecer diante das 

dificuldades que encontramos, rezemos ao Senhor: 



* Que a morte e a Ressurreição de Jesus estejam sempre em nossa mente animando-nos 

na caminhada, rezemos ao Senhor: 

* Preces espontâneas ... 

 

Oração: (Os participantes podem colocar suas intenções) 

Ó Deus, que nos fazeis renascer pela palavra da vida, concedei-nos recebê-la de coração 

puro, viver com alegria a sua verdade e produzir em abundância frutos de caridade. Por 

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

 

Compromisso da semana: 

Fortalecidos pela Palavra, vamos levar ao nosso ambiente do trabalho, dos estudos e dos 

nossos lares, um pequeno trecho do Evangelho do dia - vamos entregar e comentar este 

trecho, rapidamente, com todos aqueles que encontrarmos durante o dia. Pode-se 

também enviar este trecho do Evangelho pelos meios digitais. 

 

Encerramento:  

Com a reza de uma dezena do Rosário, peçamos a intercessão de Maria, para que 

sejamos sempre mais estimulados a evangelizar. 

 


