
Seguindo 
Jesus no 

Evangelho de 
Mateus

2011
N LNN DEOVE A AATN LNN DEOVE A AAT

2014

ENCONTROS 
PARA AS 

COMUNIDADES

APRESENTAÇÃO

Neste ano de 2014 ouviremos nos domingos do Tempo Comum tre-
chos do Evangelho da comunidade de Mateus.

Mateus, através do seu escrito, quer nos ajudar a encontrar Jesus, o 
“Filho do Deus vivo” e a sua mensagem. Ele não é um historiador, no 
sentido atual da palavra, mas um discípulo que quer comunicar a sua fé.

Quando o evangelista Mateus escreveu seu livro, o templo de Jerusa-
lém já tinha sido destruído, a classe sacerdotal perdido sua importância 
e os zelotas (= guerrilheiros) tinham sido aniquilados pelos romanos.

Jesus é novo “Moisés” que veio, não para abolir a lei judaica, mas 
levá-la até as últimas consequências. Quer uma religião do coração, da 
misericórdia e da partilha. Não tem poder porque não faz parte da clas-
se dirigente, mas autoridade para levar as pessoas no caminho de Deus.

A sua fi delidade ao projeto do Pai o levou à morte porque as suas 
palavras e as suas atitudes incomodavam os poderosos deste mundo. 
Jesus lutou contra todo tipo de hipocrisia e de falsidade. Queria que a 
gente tivesse um coração de criança, cheio de humildade.

No fi nal da nossa vida não seremos julgados sobre a quantidade de 
ritos que praticamos, mas sobre o bem que fazemos: “Eu tive fome e 
vocês me deram de comer... e tudo o que fi zeram aos menores dos meus 
irmãos foi a mim que o fi zeram”.

Jesus continua presente no meio de nós através do seu Espírito! Oxa-
lá possamos continuar esta sua missão!

Os encontros aqui apresentados seguem o método da “lectio divina” 
(leitura orante) e pretendem ajudar as nossas CEB’s no caminho de Jesus.
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ORIENTAÇÕES
1. Sugerimos que cada paróquia ou comunidade organize um encontro 

com todos os/as animadores/as para apresentar este subsídio. É bom 
que ainda neste encontro se realize o exercício da Leitura Orante com 
o grupo, para que o mesmo vá se apropriando do método.

2. É importante que os animadores se preparem bem antes do en-
contro e envolvam outras pessoas da Comunidade para animar os 
encontros.  Para cada encontro há um pequeno texto para os anima-
dores aprofundarem o assunto do dia. O texto deve ser lido pelos 
animadores antes do encontro.

3. Na casa onde irá acontecer o encontro, crie-se um clima de acolhida 
alegre e fraterna. Cabe à família acolher de forma especial os que 
participam pela primeira vez.

4. Todos os encontros estão organizados com o exercício da Leitura 
Orante da Palavra de Deus. O que é isso? É um jeito bom de se ler a 
Bíblia e de se ir apropriando da Sagrada Escritura. Como funciona a 
Leitura Orante da Bíblia?

LEITURA ORANTE DA BÍBLIA
Ela funciona seguindo 4 PASSOS ou 4 MOVIMENTOS:
A) PRIMEIRO PASSO OU MOVIMENTO:  ler o texto da Bíblia 

que é proposto. Sempre é bom usar a Bíblia mesmo. É hora de es-
cutar a Deus! Depois da leitura do texto, os animadores convidam 
o participantes a contarem com as próprias palavras o texto que foi 
proclamado. Se necessário ler mais de uma vez o texto.  Repetir as 
palavras que mais tocaram o coração.

B) SEGUNDO PASSO OU MOVIMENTO:  este é o momento de tra-
zer o texto para a nossa vida. O que gostamos mais no texto lido? Essa 
Palavra lida diz algo  importante para a sua vida e a vida da comunidade?

C) TERCEIRO PASSO OU MOVIMENTO: é o momento da ora-
ção. O que nós queremos dizer a Deus? Os animadores motivam 
para que a comunidade, partindo do texto lido e meditado, expresse 
suas orações que podem ser de súplica, agradecimento, perdão....

D) QUARTO PASSO OU MOVIMENTO: relembrar o que mais 
aqueceu o coração na escuta da Palavra. Pode-se finalizar com um 
gesto simbólico ligado ao texto meditado, por exemplo: abraçar as 
pessoas que estão no encontro, lavar-se com água, molhar olhos e 
mãos, partilhar um alimento, assumir de visitar alguém durante a 
semana...
É importante que cada passo destes ou depois de cada um destes 

movimentos, se cante um refrão, ou  um mantra e se motive também para 
alguns momentos de silêncio. 

MANTRAS

1. “Ó luz do Senhor que vem sobre a terra, inunda meu 
ser, permanece em nós”

2. “Onde reina o amor, fraterno amor, onde reina o amor, 
Deus aí está”

3. “Indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça: Deus nos con-
duz!”

4. “O  Senhor é minha luz, ele é minha salvação. Que po-
derei temer. Que poderei temer!”

5. “Não cansemos de fazer o bem.”
6. “Com amor eterno eu te amei. Dei a minha vida por 

amor. Agora vai, também ama teu irmão. Agora vai, 
também ama teu irmão”

7. “Confiemo-nos ao Senhor, ele é justo e tão bondoso. 
Confiemo-nos ao Senhor, aleluia!”

8. “O nosso olhar se dirige a Jesus, o nosso olhar se dirige 
ao Senhor.”

9. “Tua Palavra é vida, Senhor, a Boa Nova nos congre-
gou, tua verdade é paz, é justiça, é amor no irmão, o 
evangelho é salvação.”

10. “Desça como a chuva a tua Palavra, que se espalhe 
como orvalho, como chuvisco na relva, como aguacei-
ro na grama! Amém!” 

11. “Deus é amor, arrisquemos viver por amor. Deus é 
amor, Ele afasta o medo”


