
 
 

 

Tema do Encontro:  DISCIPULOS MISSIONÁRIOS 

Texto Bíblico:   Mc 3, 13-15 

Modalidade:   Meio período de espiritualidade 

Contribuição de:  Pe. Iglesias, sj 

Horário Desenvolvimento 

07:30h Café da manhã 

08:00h Introdução:  Iniciar com o Canto: me chamaste para caminhar na vida contigo. 
Explicar o tema: Igreja é a Comunidade de discípulos(as) missionários de Jesus. Jesus é 
o grande missionário do Pai no Espírito Santo. Teremos três momentos de oração. 

08:15h 1º Momento: ORAÇÃO DIRIGIDA: “Jesus chamou os que ele quis; e foram a ele” (Mc 
3,13) e Mc 8, 22-26 O Cego de Betsaida. 

 Comunicação direta com Deus. Moções. Silêncio interior. Escutar a Voz! 

 Passos para a oração (Explicar) 

 Jesus é o Mestre que escolhe e chama seus discípulos! 

 Vocação desde o batismo é renovada cada dia. Jesus “atrai”. Jesus atraiu 
você? Como você vai conhecendo Jesus, para amá-lo e segui-lo? Lembra 
algum texto do evangelho que mais te tocou?  

 Segue a oração dirigida, passos oração, relaxar.... entrar na cena... 

 Vamos escutar e rezar  Mc 8,22-26... (esta passagem do cego em Betsaida só 
está no em Marcos): você está no meio da multidão... Jesus... Amigos trazem 
um cego e pedem que Jesus o toque... Jesus o pega pela mão... se afasta do 
povoado.. cuspe saliva nos olhos dele... põe as mãos sobre ele: Estás vendo 
alguma coisa?... Vejo homens como árvores que andam... Volta a impor as 
mãos sobre os olhos dele e enxerga claramente! Curado, Jesus o envia para 
sua casa, sem se deter no povoado! 

 O cego de Betsaida é um símbolo de todo discípulo de Jesus:  se encontra 
com ele... é tocado por ele... e pouco a pouco o vai enxergando... e o segue... 

 O que ele te diz?   E o que você lhe diz?... 

  Silenciar (música de fundo)... 
 

08:45h Tempo Livre 

08:55h 2º Momento: PONTOS PARA ORAÇÃO: “... para estarem com ele”.  (Mc 4, 35-41)  

 O discipulo de Jesus é chamado para estar sempre com ele.  

 A escola de Jesus não é uma sala de aula, mas é a vida comum de todo ser 
humano Aprendemos de Jesus na “convivência”. Foi assim com os primeiro 
discípulos e é assim conosco, com você. Conforme vamos conhecendo 
profundamente Jesus, o vamos amando e o vamos seguindo com alegria!  

 Como é a tua relação com Jesus? 

 Vamos ter agora um tempo de oração pessoal, aqui, na igreja ou lá fora e 
converse com Jesus que é seu Senhor e seu melhor amigo sobre o que mais te 
tocou até agora.  

 Se lhe ajudar pode escolher e ler devagar um texto do evangelho que mostra 
como os apóstolos foram conhecendo Jesus, admirados... Na tempestade 



 
 

acalmada “Eles sentiram grande temor e comentavam uns com os outros: 
‘Quem é este, a quem obedecem até o vento e o mar’?” (Mc 4,35-41)  

09:15h Oração Pessoal 

09:45h Tempo Livre 

09:55h 3º Momento: PONTOS PARA A ORAÇÃO: “... e para serem enviados”. Em missão!  
Anunciar a Boa Nova e expulsar os demônios (todo mal).  

 Ser Luz no mundo e Sal na terra.  

 Enviados sim, mas nunca vamos sozinhos, porque Jesus vai sempre conosco. 

 Importância da oração de Exame Espiritual Diário (oração de discernimento) 
para prestar atenção à presença de Deus, nos pequenos sinais de cada dia. 

 O discípulo precisa treinar a experiência de ser enviado em missão. Jesus fez 
isso com os apóstolos (Mc 6,7-13: Começou a enviá-los dois a dois...), (Mc 
6,30-32: contaram tudo o que tinham feito e ensinado. Jesus disse-lhes: 
“Vinde, a sós, para um lugar deserto, e descansai um pouco...”) 

 Após a Ascensão, a Igreja será o sacramento de Jesus Cristo: “Ide fazer 
discípulos entre todas as nações... Eis que estou convosco todos os dias, até o 
fim dos tempos (Mt 28,16-20)   

10:15h Oração Pessoal 

10:45h Retorno a sala, cantar e formar grupos de partilha 

10:55h Partilha em Grupos 

11:40h Plenário – Avaliação do encontro e preparação para a missa. 

12:00h Eucaristia 

 

 

 

 


