tou disposto/a a deixar tudo para aceitar o seu convite? A que me
sinto chamado/a por Deus na minha vida pessoal e na minha comunidade cristã?

LECTIO DIVINA - 25 de janeiro de 2015
III Domingo do Tempo Comum – Ano B

3 – ORAÇÃO (Oratio)

«Ensinai-me, Senhor, os vossos caminhos.» Sl 24

Que lhe respondo ao Senhor que me fala através do texto?
1. Tu, que nas margens do lago não buscaste nem sábios nem ricos,
Mas só quiseste que eu Te seguisse.
Senhor, Tu fixaste meus olhos, ternamente meu nome disseste.
Nesse lago eu deixei minha barca, pois em Ti encontrei outro mar.
2. Tu, sabes bem o que eu tenho em meu barco: nem ouro, nem armas,
Somente as redes e meu trabalho.
3. Tu, minhas mãos requisitas; meu trabalho, que a outros descanse;
Minha amizade, que ao mundo abrace.
4. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna das almas que esperam,
Um bom amigo que assim nos chamas

0 – PREPARAÇÃO (Statio)

4 – CONTEMPLAÇÃO (Contemplatio)

1 – LEITURA: TEXTO BÍBLICO: Marcos 1, 14-20

Como interiorizo a mensagem e o ensinamento deste texto?
Graças Senhor pelo dom da fé, pela vocação à vida cristã e por todos aqueles que me ajudaram a conhecer-Te mais e melhor. Faz de
mim mensageiro/a da tua Boa Nova e do teu amor incondicional.

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos

5 – PARTILHA (Collatio) (Quando feito em grupo ou em família)
Que quero partilhar? Cada elemento do grupo ou da família é convidado a partilhar a sua oração. O que mais me marcou no texto? Que
senti ao meditar este texto?
6 – AÇÃO (Actio)
Com o que me comprometo? Com o que nos comprometemos?
Ao longo desta semana, falarei com 5 pessoas diferentes sobre o
chamamento que Jesus me fez e convido-as segui-Lo também. Se
encontrar alguém com os nomes próprios referidos neste evangelho,
direi a essa pessoa: Jesus chamou alguém com o teu nome…

«"Queridos jovens: ¡No tenham medo de Cristo! Ele não tira nada,
Ele dá tudo”.

Cântico: Caminhando Jesus (Laudate 192)
Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Ámen.
Meu Senhor e meu Pai!
Envia o teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a tua Palavra.
Que eu Te conheça e Te faça conhecer, Te ame e Te faça amar, Te sirva e
Te faça servir, Te louve e faça louvar por todas as criaturas.
Faz, ó Pai, que pela leitura da Palavra, os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Ámen!

Depois de João ter sido preso,
Jesus partiu para a Galileia
e começou a proclamar o Evangelho de Deus, dizendo:
«Cumpriu-se o tempo e está próximo o reino de Deus.
Arrependei-vos e acreditai no Evangelho».
Caminhando junto ao mar da Galileia,
viu Simão e seu irmão André,
que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores.
Disse-lhes Jesus:
«Vinde comigo e farei de vós pescadores de homens».
Eles deixaram logo as redes e seguiram Jesus.
Um pouco mais adiante,
viu Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João,
que estavam no barco a consertar as redes;
e chamou-os.
Eles deixaram logo seu pai Zebedeu no barco com os assalariados
e seguiram Jesus.
Palavra da salvação.

Papa Bento XVI

Cântico: Ide por todo o mundo e proclamai (Laudate 435)
Adaptado de: http://www.lectionautas.com - http://www.discipulitos.com

Que diz o texto? Algumas perguntas para uma leitura mais atenta…
Para onde foi Jesus depois de João ter sido preso? Que fez Jesus
na Galileia? O que é que estava próximo? Quais as disposições

necessárias para aceitar a sua boa nova? Por onde caminhava Jesus? A quem viu? A que se dedicavam Simão e o seu irmão André?
Que tinham que fazer Simão e André para que Jesus os convertesse em pescadores de homens? Que fazia Tiago e seu irmão João?
Com quem foram?
Algumas pistas para compreender o texto…

Padre Gabriel Mestre

Este domingo começamos a leitura mais ou menos continuada do
Evangelho de Marcos. O presente texto tem duas partes diferenciadas mas ligadas entre si:
• Início da atividade de Jesus: vv 14-15.
• Chamamento dos quatro primeiros discípulos: vv. 16-20.
Na primeira parte aparece duas vezes a expressão Evangelho
(=Boa Notícia).
Jesus que é o próprio Evangelho anuncia-o e convida a acreditar
nesta "Boa Notícia" de que o Reino realmente está perto, está presente, vivo e atuante no meio do seu povo. Por outro lado, temos o
verbo anunciar: “kerusso” em grego. Vem da mesma raiz de “kerygma” que significa primeiro anúncio de salvação. Aqui está o essencial e o principal do que se inicia, e também continua no caminho
da fé. A descoberta gozosa de Jesus que dá sentido pleno à vida do
ser humano. É saber que Ele morreu e ressuscitou para nos resgatar, para nos salvar e nos dar vida em abundância. Essa é a boa
notícia do primeiro anúncio que nunca se deve esquecer, que nunca
deve ficar ofuscada pelo resto das doutrinas da vida de fé. O “kerygma” é sempre o primeiro e o principal, dá sentido a toda a estrutura da nossa fé.
Na segunda parte temos o chamamento dos quatro primeiros discípulos. É de destacar como o Senhor chama a segui-Lo no meio das
atividades quotidianas. Eram pescadores e no meio das redes e dos
barcos são chamados. É significativa também a prontidão da resposta dos quatro convocados.
Desde uma perspetiva missionária é interessante também o convite
que Jesus faz de forma direta a Simão e André e, de forma indireta,
pelo contexto, também a Tiago e João: "farei de vós pescadores de
homens". É possível que os discípulos naquele momento não tenham entendido profundamente o sentido do convite, porém ele
sintetiza muito bem o que a seguir se expressará de forma mais
clara em Mc 3,14-15 y Mc 6,7-13. Por outro lado, a própria ação
reveladora de Jesus em obras e palavras no tempo, foi clarificando
o sentido da missão evangelizadora.

2 – MEDITAÇÃO (Meditatio)
Que me diz o Senhor a mim neste texto?
Escutemos o que nos diz o Papa Bento XVI na sua mensagem para
o 50º Dia Mundial de Oração pelas Vocações no ano 2013:
“Também hoje, como aconteceu durante a sua vida terrena, Jesus,
o Ressuscitado, passa pelas estradas da nossa vida e vê-nos imersos nas nossas atividades, com os nossos desejos e necessidades.
É precisamente no nosso dia-a-dia que Ele continua a dirigir-nos a
sua palavra; chama-nos a realizar a nossa vida com Ele, o único
capaz de saciar a nossa sede de esperança. Vivente na comunidade de discípulos que é a Igreja, Ele chama também hoje a segui-Lo.
E este apelo pode chegar em qualquer momento. Jesus repete também hoje: «Vem e segue-Me!» (Mc 10,21).
Para acolher este convite, é preciso deixar de escolher por si mesmo o próprio caminho. Segui-Lo significa entranhar a própria vontade na vontade de Jesus, dar-Lhe verdadeiramente a precedência,
antepô-Lo a tudo o que faz parte da nossa vida: família, trabalho,
interesses pessoais, nós mesmos. Significa entregar-Lhe a própria
vida, viver com Ele em profunda intimidade, por Ele entrar em comunhão com o Pai no Espírito Santo e, consequentemente, com os
irmãos e irmãs. Esta comunhão de vida com Jesus é o «lugar» privilegiado onde se pode experimentar a esperança e onde a vida será
livre e plena.
As vocações ao sacerdócio e à vida consagrada nascem da experiência do encontro pessoal com Cristo, do diálogo sincero e familiar
com Ele, para entrar na sua vontade. Por isso, é necessário crescer
na experiência de fé, entendida como profunda relação com Jesus,
como escuta interior da sua voz que ressoa dentro de nós. Este itinerário, que torna uma pessoa capaz de acolher a chamada de
Deus, é possível no âmbito de comunidades cristãs que vivem uma
intensa atmosfera de fé, um generoso testemunho de adesão ao
Evangelho, uma paixão missionária que induza a pessoa à doação
total de si mesma pelo Reino de Deus, alimentada pela receção dos
sacramentos, especialmente a Eucaristia, e por uma fervorosa vida
de oração.
Perguntas para a reflexão pessoal
Vejo a vida cristã como um chamamento, uma vocação? Alguma
vez por temor ou falta de confiança disse não ao chamamento do
Senhor? Estou consciente das graças que Deus me tem dado? Es-

