Encontro para o 2º Domingo do Tempo Comum
19 de janeiro de 2014 - Ano A
Tema: Este é o Filho de Deus
Acolhida:
Sejam todos bem-vindos a este encontro fraterno. Deixemo-nos abrasar pelo ardor
missionário para celebrar, ouvir e anunciar que JESUS CRISTO é
verdadeiramente o “FILHO DE DEUS”.
Oração:
Deus de infinita misericórdia, abra os nossos corações para que a ação do Espírito
Santo nos faça cada vez mais fervorosos, alegres e repletos de esperança. Por
Nosso Senhor Jesus Cristo, Seu Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Motivando o Encontro:
Abramos nossos corações, nossos ouvidos e acolhamos com alegria este
evangelho que nos relata que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que tira o
pecado do mundo. Que possamos dizer como João Batista: “eu vi e dou
testemunho. Este é o FILHO DE DEUS, O CORDEIRO, que tira o pecado do
mundo”.
Leitura do Evangelho: Jo 1, 29-34
Reflexão:
O Cordeiro Pascal é símbolo da redenção de Israel. A atitude de João neste
evangelho é o daquele que progride na Fé, no conhecimento de Cristo; não O
conhece, mas vê nele O MESSIAS Sofredor, O Santificador, O Filho de Deus.
Questionamento:
1-Reconheço realmente que Jesus Cristo é o redentor do mundo?
2-Tenho buscado na Igreja, nossa mãe, ser gestado e aprimorado na Fé?
Contemplação:
Fiquemos em silêncio para meditar sobre o evangelho que ouvimos. E que ele
faça eco dentro de nós. Depois rezemos (cantemos):
Fica comigo Jesus, Tua presença é Paz.
Fica comigo Jesus, Tua Presença é Luz.
Fica comigo Senhor, Tua Presença é AMOR.
Preces:
Jesus é aquele em quem se realizam as promessas, o servo humilde e fiel. Por
sua intercessão, supliquemos ao PAI. T: Senhor, ouvi-nos.
Pela Santa Igreja de Deus, para que anuncie e mostre aos homens a salvação,
que só o Cristo pode fazer chegar plenamente à raiz do egoísmo que gera o
pecado, eliminando-o, rezemos. T: Senhor, ouvi-nos.

Pelos evangelizadores e catequistas, para que, como João Batista, mostrem aos
homens o Cristo Salvador e façam compreender a originalidade e novidade da
Sua ação que liberta o homem interiormente e o abre para o Amor de Deus e de
seus irmãos, rezemos. T: Senhor, ouvi-nos.
Pelos homens do nosso tempo, para que reconheçam que não é possível construir
um mundo bom e justo sem fundá-lo sobre Cristo, homem perfeito e FILHO DE
DEUS, rezemos: T: Senhor, ouvi-nos.
Compromisso para a semana:
Procurar saber o dia de seu batizado e no próximo encontro partilhar com os
irmãos um testemunho de seus padrinhos.
Encerramento:
Peçamos à Virgem Maria que rogue por nós, que somos pecadores, agora e na
hora de nossa morte, rezando uma dezena do Rosário.

