Encontro do 5° Domingo do Tempo Comum
07 de fevereiro de 2016 - Ano C
Tema: Viver na presença de Jesus muda tudo

!

Preparação do ambiente:
Colocar numa mesa uma Bíblia, uma vela acesa e, se possível, uma foto de cidade
grande, ou ainda uma página de jornal, com um grande número de informações.

!

Acolhida: (Fazê-la espontaneamente) ou…
Vamos juntos pedir a ajuda do Espírito Santo, para que nosso encontro possa produzir
em nós frutos de ânimo e coragem, na certeza do amor que Deus tem por nós
individualmente. Iniciemos: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. T: Amém.
Cantemos (Refrão): Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar (2x).
- Nosso encontro vem iluminar!
- Nossa partilha vem iluminar!
Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar (2x).

!

Motivação:
Vamos olhar juntos os objetos colocados nesta mesa. (Aponta a realidade, com seus
desafios, seus problemas difíceis de resolver…). Sabemos que Jesus nos pede sermos
missionários, isto é, trazermos para junto dele as pessoas perdidas, sem orientação.
Nós também, às vezes, ficamos perdidos e até desanimados diante da nossa missão.
Vamos ouvir o Evangelho. Ele revela-nos um fato muito importante que poderá
transformar todo o nosso viver.

!
Proclamação do Evangelho: Lucas, 5, 1-11
!

Reflexão:
Neste Evangelho, encontramos Jesus anunciando a Boa-Nova do seu Reino. Os
apóstolos cuidam dos seus afazeres, consertando as redes, tristes e cansados, pois,
mesmo com uma noite de trabalho, não apanharam nenhum peixe. Jesus chama-os para
colaborarem com ele no seu trabalho de pregador, emprestando suas barcas. A seguir,
pede-lhes voltarem à sua pesca. Eles hesitam, pois estão ainda marcados pelo fracasso
da noite passada. Finalmente aceitam, confiando Nele e na sua Palavra. A pesca de
peixes, orientada pela palavra de Jesus, produz resultados inesperados. A Sua presença
muda tudo. Mas o fato é apenas simbólico. Jesus vai ajudá-los a passar da pesca de
peixes para a pesca de homens. Ele convida-os para a missão. Eles deixam tudo e
seguem-no.

!

Meditação:
No dia a dia da nossa vida, nos acontecimentos que nos tocam, a nós ou às pessoas do
nosso convívio, ficamos muitas vezes desanimados… Alguns de nós gostariam de
relembrar algum fato ou situação em que estiveram tentados pelo desânimo? (deixar
falar) Alguém poderia testemunhar uma situação em que a consciência da presença de
Jesus mudou tudo?

!

Contemplação: (Com música suave).
- Relembrar uma situação da vida pessoal ou uma atividade de evangelização bastante
preocupante…
- Perceber a presença de Jesus e Seu poder de transformação…

!

Preces:
– Pela nossa Igreja, para que seja missionária, ouvindo a palavra do Mestre e indo ao
encontro das pessoas, rezemos: T- Senhor, atendei-nos!

!

- Por aqueles que andam desanimados, na sua vida familiar ou no seu trabalho de
evangelização, para que, conscientes da presença de Jesus ao seu lado, reencontrem a
coragem, rezemos: T- Senhor, atendei-nos!

!

- Para que, pelo nosso testemunho de vida, marcado pela confiança e a dedicação, as
pessoas do nosso convívio procurem conhecer melhor este Jesus que anunciamos,
rezemos: T- Senhor, atendei-nos!
Quem quiser apresentar mais alguns pedidos, pode falar… No fim, rezemos: T- Senhor,
atendei-nos!

!

Oremos:
No teu amor incansável, Senhor, olha para tua família e, já que tua graça é a nossa única
esperança, guarda-nos sob a tua constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. T: Amém!

!
REZAR O PAI-NOSSO.
!

Compromisso da semana:
Em casa, fazer uma lista das suas maiores preocupações e, em cada dia, colocar essa
lista diante de um símbolo (vela, crucifixo, uma imagem de Jesus, Bíblia) e,
profundamente, dizer: “Jesus, eu sei que estás comigo; com Tua graça a vida triunfará”.

!

Encerramento:
Rezemos uma dezena do Rosário, para que, pela intercessão de Maria, estejamos mais
confiantes na presença de Jesus misericordioso em nossa vida.

!
!

