
Saudação
D: “Jesus servia as pessoas, explicava as coisas para 
que as pessoas entendessem bem. Estava a serviço 
das pessoas. Havia um comportamento de servidor, e 
isto Lhe dava autoridade”, diz o Papa Francisco. Com 
essa convicção de seguirmos os seus ensinamentos, 
iniciemos nosso encontro de oração, fazendo o sinal 
da cruz:

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

L1: Esta semana, relembramos a conversão de São 
Paulo que, de perseguidor dos cristãos, passou a ser 
um verdadeiro anunciador de Jesus Cristo, após co-
nhecê-lo, amá-lo e segui-lo.

T: O amor e o ardor pela Palavra de Deus e 

pelos ensinamentos de Jesus fizeram de Paulo 
o grande discípulo missionário do Senhor.

L2: Também nós somos convidados, neste encontro 
de oração, a acolher a Palavra em nossos corações 
e a testemunhá-la, mesmo em tempo de pandemia. 
Rezemos:

T: Senhor! / Que eu tenha sempre na minha 
vida a atitude de serviço tão belamente pre-
sente em tua trajetória humana. / Que as pa-
lavras de meus lábios correspondam à minha 
vida. / Que eu seja puro de coração e de inten-
ção. / Que eu te sirva, Senhor Jesus, com toda 
humildade. / Amém!

Escuta da Palavra 
D: Jesus ensina com autoridade, diferente dos es-
cribas. A primeira coisa que o povo percebe é o jeito 
diferente de Jesus ensinar. Não é tanto o conteúdo, 
mas sim o jeito de ensinar que impressiona. Os escri-
bas da época ensinavam citando autoridades; Jesus 
não cita autoridade nenhuma, mas fala a partir da sua 
experiência de Deus e da vida. Sua palavra tem raiz 
no coração. Vamos ouvi-la:

L: (Ler Marcos 1,21-28)

Para refletir:
- O ensinamento com autoridade repousa numa 
prática concreta de libertação. O primeiro milagre de 
Jesus é fazer o ser humano voltar à consciência e à 

O ensinamento
que liberta
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liberdade; só assim poderá segui-lo. Como podemos 
nos abrir mais aos ensinamentos de Jesus neste tem-
po de pandemia e de distanciamento social?

Canto: Refrão :/ Lutar e crer, vencer a dor, 
louvar o Criador. / Justiça e paz hão de reinar. 
/ E viva o amor. /: Quando Jesus a terra visitou, / 
a Boa Nova da justiça anunciou. / O cego viu, o surdo 
escutou / E os oprimidos das correntes libertou.

Em Oração
D: Marcos nos apresenta Jesus como o grande Mes-
tre: seu ensinamento é novo, pois, ao mesmo tempo 
em que ensina, liberta. É o início da missão de Jesus; 
e Ele começa justamente lá onde os “espíritos maus” 
produzem estragos no ser humano. O ensinamento 
de Jesus parte da realidade humana de sofrimento, 
exclusão, preconceito... Somos chamados pelo Papa 
Francisco a nos colocar em constante oração e servi-
ço. Façamos de suas palavras nossa oração:

T: “Liberdade e esperança caminham de mãos 
dadas [...]; onde quer que não haja esperança 
não pode haver liberdade”. (Papa Francisco)

L1: O que nos afasta do convívio com Deus e com as 
pessoas é o pecado. O pecado, além de nos afastar de 
Deus, aprisiona-nos e nos torna dependentes.

T: “O cristão é alguém capaz de fazer-se pe-
queno para que o Senhor possa ser maior em 
seu coração e no coração dos demais”. (Papa 
Francisco)

L2: A missão de Jesus é a de aliviar o sofrimento hu-
mano. Ele reconstrói o ser humano ferido, fragilizado, 
privado de sua dignidade, que já não pode dar direção 
à sua própria vida.

T: “Viver como verdadeiros filhos de Deus 
significa amar o nosso próximo e ficar perto 
daqueles que estão sozinhos e passam por 
dificuldades”. (Papa Francisco)

L1: Os “maus espíritos” podem significar tudo o que 
desumaniza as pessoas; tudo que prejudica as pes-
soas, provoca miséria, tira a dignidade do homem e 
da mulher.

T: “Que nós jamais nos acostumemos com a 
pobreza e com a ruína ao nosso redor. Um 
cristão precisa agir”. (Papa Francisco)

L2: A autoridade que vem de Deus promove a justiça 
e traz a paz. Ilumina e faz crescer; inspira e motiva as 
outras pessoas a fazerem as coisas com boa vontade e 
ânimo.

T: “Todos nós somos convocados a reavivar 
em nossos corações um impulso de esperança, 
que deve resultar em trabalhos concretos para 
a paz, a reconciliação e a fraternidade”. (Papa 
Francisco)

D: Que a tua Palavra, ensinada pela igreja, Senhor, 
seja sempre luz a nos guiar e que, o teu exemplo de 
autoridade nos ensine a servir com alegria.

T: Pai-Nosso... Ave-Maria... Glória ao Pai...

Bênção
D: O Senhor esteja conosco!

T: Ele está no meio de nós!

D: Que a Palavra dirigida a nós neste encontro, nos 
fortaleça, hoje e sempre!

T: Amém, Senhor!

D: Que o exemplo de autoridade de Jesus esteja em 
nosso modo de nos respeitar e fazer o bem!

T: Amém, Senhor!

D: Abençoe-nos o Deus que é todo Poderoso.

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