Encontro da Solenidade da Epifania do Senhor
05 de janeiro de 2014 - Ano A
Tema: Acolher e manifestar a luz de Deus
Preparar o ambiente:
(Numa mesa colocar uma vela e, em volta dela, retratos ou objetos que poderão
refletir a luz desta vela).
Acolhida:
Animador(a): (Quem recebe os participantes da reunião, dá as boas-vindas para
todos).
Vamos pedir ao Espírito Santo que venha iluminar nossa partilha e nossa oração:
Cantemos juntos:
Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar (2x)
- Nosso encontro vem iluminar !
- Nossa partilha vem iluminar !
Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar (2x)
Oremos:
Ó Deus, que hoje revelastes o vosso Filho às nações, guiando-as pela estrela,
concedei aos vossos servos que já vos conhecem pela fé contemplar-vos um dia
face a face no céu. Por nosso Senhor Jesus \Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo. Amém.
Motivando o encontro:
Animador(a):
Observamos nesta mesa a vela acesa, os retratos e objetos à sua volta...
A luz brilha. Alguns dos objetos ficam iluminados.
Outros não, seja porque estão longe demais, seja porque aqueles que estão perto
deles fazem obstáculo. Não seria isto que acontece com a luz de Cristo? Vamos
ouvir atentamente a Palavra de Deus.
Leitura do Evangelho: Mt 2,1-12
Reflexão:
Pessoas “de fora”, os magos, sabendo da espera do Messias pelos judeus, acham
ter descoberto sua estrela e colocam-se a caminho para descobrir o lugar do seu
nascimento. Chegando a Belém, encontram o menino Jesus, adoram-no.
Toda Jerusalém fica desconfiada e até hostil diante do nascimento de Jesus. Esta
hostilidade vai manifestar-se durante toda a vida pública de Jesus, até a cruz. Em
vez de acolher e propagar a luz, eles criaram obstáculos, devido a seus
preconceitos a respeito de Deus. Estavam fechados ao amor. Desprezaram a
humildade do presépio, como desprezarão a humildade de Nazaré, rejeitando a
mensagem de fraternidade universal trazida por Jesus.
Deus vem morar no meio dos seus filhos, mas os seus filhos não o reconhecem.

Questionamentos:
Jesus manifesta a Sua presença em nós, no meio de nós, mas esta Sua epifania
não é reconhecida, devido aos preconceitos sobre Ele ou à desconfiança de que
Ele poderia tocar em nosso egoísmo, nossas posses, em nossos privilégios.
Vamos reconhecer o fato.
Jesus quer manifestar-se às pessoas por meio de nós, mas, em vez de transmitir
Sua luz, fazemos sombras, por meio de nossas atitudes.
Contemplação:
Animador(a):
Vamos fazer um momento de silêncio, (com fundo musical bem baixinho).
Deus está presente, manifesta-se na minha vida, está presente nas pessoas que
me cercam... Vamos reconhecer o fato, agradecidos, e pedindo perdão pela falta
de acolhida.
Preces:
- Pela nossa Igreja, para que seja uma fiel testemunha da presença de Deus no
mundo, particularmente no meio dos pobres, rezemos ao Senhor: - Senhor,
atendei-nos!
- Para que cada um de nós tenha a preocupação de procurar sempre mais ir ao
encontro de Cristo pela meditação da Palavra e a recepção dos sacramentos,
rezemos ao Senhor: - Senhor, atendei-nos!
- Para que nos deixemos impelir pelo Espírito Santo, indo ao encontro daqueles
que estão à procura de Deus, rezemos ao Senhor: - Senhor, atendei-nos!
- Para que estejamos mais atentos à luz que está dentro de nós e desejosos de
manifestá-la às pessoas ao nosso redor, rezemos ao Senhor: - Senhor, atendeinos!
- Cada um, neste momento, pode apresentar seus pedidos... (após cada pedido,
se reza)
- Senhor, atendei-nos!
PAI-NOSSO
Compromisso para a semana:
Em cada dia desta semana, na oração da noite, rever a jornada que passou,
identificando nela a manifestação de Deus na minha vida.
Encerramento:
Rezando uma dezena do Rosário, pedimos a Maria que, pela sua intercessão, nos
ajude a reconhecer as maravilhas que Deus realiza em nossa vida.

