
Encontro do 23º Domingo do Tempo Comum 

04 de setembro de 2016 - Ano C 

Tema: Para ser discípulo de Jesus 

Acolhida: (Fazê-la espontaneamente). Ou: 
Sejamos todos bem-vindos a este encontro com a Palavra, onde Jesus nos convida a considerar com 
seriedade a vida cristã como seguimento a Ele. Iniciemos: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito 
Santo. 
T: Amém. 

Motivando o Encontro: 
Jesus incita-nos ao seguimento, primeiro pela renúncia das coisas materiais, depois dos familiares, e 
por fim, por uma opção mais radical, a renúncia de si mesmo, como nos mostra o Evangelho.      

Leitura do Evangelho: Lc 14,25-33 

Reflexão: 
Grandes multidões acompanhavam e ainda hoje querem acompanhar Jesus. É preciso que não 
apenas o sigamos por simpatia ou por tradição. A vida cristã é seguimento a Jesus Cristo, e o 
seguimento a Cristo não pode ser uma opção entre outras tantas. Ele é a verdadeira opção, caso 
queiramos ser salvos. Supõe a opção radical pelo Reino de Deus e o consequente desapego de tudo, 
até das pessoas mais próximas (cf. 14,26). Não que se deva cultivar uma frieza e indiferença para 
com as pessoas, mas o que se exige é liberdade diante das coisas e das pessoas. Que não se coloque 
pessoas ou atividades como desculpa para não dedicar o nosso tempo para a evangelização. Jesus 
fala abertamente: ser seu discípulo é coisa séria, como é sério construir uma torre ou ir para uma 
guerra; ter decisão firme e ir até o fim. Embora a palavra de Jesus nos seja desafiadora, sabemos 
que o caminho do seguimento é caminho de felicidade plena, de realização total. 

Contemplação: Colocar uma música bem suave de fundo. 
(sugestão “Ninguém te ama como Eu”). 

Olhemos para a cruz de Jesus, pois este deve ser o verdadeiro modelo para nós.  

Questionamentos: 
- A minha fé em Jesus Cristo é difícil de ser vivida em algum aspecto? 
- O que o Evangelho pede que eu deixe de lado para seguir Jesus? 

Preces: 
- Para que possamos entender corretamente e plenamente as palavras de Jesus Cristo e praticar os 
seus ensinamentos, rezemos: 



Senhor, aumentai a nossa fé. 
- Para que saibamos praticar a humildade e a misericórdia, rezemos: 
Senhor, aumentai a nossa fé. 

- Para que as nossas comunidades, com desapego como Jesus nos falou, possam ter testemunhos 
vibrante de serem cristãos, rezemos: 
Senhor, aumentai a nossa fé. 

(Os participantes também devem colocar suas intenções). 

Oração: 
Pai fazei que vossa sabedoria ilumine nossas opções, fortaleça nossa caminhada de irmãos na fé e 
nos dê a coragem de carregar a cruz, fiéis e obedientes. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo. Amém. 

Compromisso para a semana: 
Fazer um exame de consciência e verificar se tenho algo contra o meu irmão, meu vizinho, meu 
colega de trabalho, para serem perdoados. Em havendo algo, vamos procurá-los e, com o desapego 
de Jesus Cristo, pedir-lhes perdão. 

Encerramento: 
Vamos rezar um Pai-Nosso, uma Ave-Maria e um Glória ao Pai, pedindo a Deus que nos fortaleça 
na fé. 


