
Saudação
D: Deus nos criou com o maravilhoso e desafiador 
presente da liberdade. Envolvendo-nos com seu 
imenso amor, aguarda nossa resposta a todas as 
oportunidades oferecidas, cujo nome tantas vezes é 
missão. As propostas do Evangelho são provocantes. 
Muitas vezes convida-nos a nadar contra a corrente-
za, mas não nos deixa sozinhos. 

T: “Estou aqui para Te seguir! Conta comigo, 
Senhor!”

D: Confiantes de que estamos nas bênçãos de Deus, 
tracemos sobre nós o sinal da cruz:

T: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo. Amém!

L1: Ser cristão significa tornar-se discípulo de Jesus; 
ser seu seguidor; corresponder ao seu amor.

L2: Uma vez chamados, não podemos ser indiferen-
tes. É necessário responder ao Senhor que nos chama.

D: Num instante de silêncio, pensemos no que nos 
falta para sermos bons seguidores de Jesus...  
Peçamos a sua força e proteção, rezando:

T: Pai-Nosso...  Ave-Maria (3x)... Santo Anjo...

Escuta da Palavra 
D: Ao reconhecer Jesus como o Mestre, os discípulos 
de João deixam tudo para segui-lo, e decidem ser seus 
discípulos. O chamado se dá pelo testemunho, caris-
ma e presença marcante e firme de Jesus, que atrai 
e dá um novo sentido à vida e ao discipulado. Vamos 
ouvir o que o texto bíblico nos diz:

L: (Ler João 1,35-42)

Para refletir:
- Os homens que encontram Jesus, começam a con-
viver com Ele. E, no decorrer do tempo, vão desco-
brindo que Ele é o Mestre, o Messias, o Filho de Deus. 
O mesmo acontece conosco: enquanto caminhamos 
com Cristo, vamos progredindo no conhecimento a 
respeito dele. Como estamos alimentando o nosso 
conhecimento sobre Jesus?
 

Ser cristão é ser
discípulo de Cristo

11/01 - 17/01
Ambiente: Sobre a mesa, colocar um copo com água, uma vela acesa,

uma imagem de Jesus, a Bíblia aberta no texto de João 1,35-42.



Em Oração
D: O Evangelho do próximo domingo, dia 17, apre-
senta o convite que Jesus faz a todas as pessoas para 
se integrarem na comunidade do Reino. Os discípulos 
que o seguem compreendem que para acolher seu 
chamamento é preciso conhecê-lo.

L1: O chamamento de Jesus é para aderir à sua pes-
soa, para fazer com Ele uma experiência de vida, para 
aprender com Ele a ser uma pessoa nova que vive no 
amor a Deus e aos irmãos e irmãs.

T: Eis-me aqui, Senhor!

L2: Queremos ser livres para trilhar os teus caminhos 
e sermos dignos do teu chamado.

T: Dai-nos força e coragem, Senhor!

L1: Queremos amar e acolher a todos, principalmente 
os esquecidos e abandonados.

T: Dai-nos amor e misericórdia, Senhor! 

L2: Queremos ser firmes em nossa resposta positiva, 
e, assim, ser esperança para os desanimados.

T: Dai-nos firmeza e perseverança, Senhor! 

L1: Queremos ser fortalecidos na oração e ter a capa-
cidade de rezar por aqueles que mais precisam.

T: Dai-nos fé, esperança e amor!

D: Em sinal de nosso sim ao chamado de Jesus, can-
temos:

T (canto): Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, 
Senhor. / Pra fazer tua vontade, pra viver no 
teu amor, / Pra fazer tua vontade, pra viver no 
teu amor: / Eis-me aqui, Senhor.

D: Em nossa vida, nossa família necessita sempre da 
força e da proteção do Senhor. Humildemente e con-
fiantes, peçamos juntos a Jesus:

T: Cristo Jesus, que sempre amparastes os ne-
cessitados, protegei-nos dos perigos, do desâ-
nimo e da falta de fé. Com o amparo de vossas 
benevolentes graças, tomemos, a cada dia, a 

firme resolução de perseverar na caminha-
da, de fortalecer a boa convivência familiar 
e estender nosso amor ao convívio fraterno. 
Ajudai-nos, nós vos rogamos, a sermos vossos 
fiéis discípulos; verdadeiras testemunhas dos 
vossos ensinamentos. Amém! 

Bênção
D: Senhor, nós vos agradecemos por este momen-
to de oração em família. Pudemos sentir, pelo que 
ouvimos e partilhamos, que o Senhor sempre está 
perto de nós e nunca nos abandona. Cresça em nossa 
família a alegria de amar-vos e servir-vos.

T: Amém!

D: A paz do Senhor esteja sempre conosco!

T: O amor de Cristo nos uniu!

D: O Senhor esteja conosco!

T: Ele está no meio de nós!

D: Abençoe-nos o Deus Pai, o Filho e o Espírito San-
to!

T: Amém!

D: Que as bênçãos do Senhor sejam a nossa alegria!

T: Graças a Deus!
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