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II Domingo do Tempo Comum - Ano B

Mestre onde moras?

Vinde ver!
A liturgia do 2º Domingo do Tempo Comum propõenos uma reflexão sobre a disponibilidade para acolher
os desafios de Deus e para seguir Jesus. Quem é
“discípulo” de Jesus? Quem pode integrar a comunidade
de Jesus? Na perspectiva de João, o discípulo é
aquele que é capaz de reconhecer no Cristo que
passa o Messias libertador, que está disponível para
seguir Jesus no caminho do amor e da entrega.

Encontrámos o Messias!
Jesus inicia a sua vida pública escolhendo
Pedro, André, Tiago e João. É a primazia do
chamamento:
“Vinde
comigo!”.
Ficam
fascinados por Jesus e cheios de alegria:
“deixaram imediatamente as redes e seguiramnO”. Decidiram ficar com Ele. A alegria, o
assombro de uma nova vida de família, os faz
com exultem: “Encontrámos o Messias”, o
maior tesouro. E nós, recordamos o dia, a hora
e o lugar em que podemos dizer: “Conheci e
segui Jesus?” É belo avivar a experiência
nosso primeiro
primeiroencontro,
encontro,
daquele nosso
parapara
permanecer com Ele. Não devemos
permanecer com
Ele.encontrado
Não devemos
contentarcontentar-nos
de ter
Jesus,
mas devemos procurar conhecê-Lo cada vez
nos de estando
ter encontrado
Jesus,
masa devemos
melhor,
com Ele,
fazendo
experiência do Seu estilo de vida vivendo no
procurar conhecê-Lo
cada
vez melhor,
estando
dia-a-dia
a Sua palavra,
o Seu
mandamento
do amor. Devemos anunciar Jesus não
com Ele,
a experiência
Seu estiloda nossa vida. E assim construiremos
tanto
com fazendo
as palavras,
mas com odo
testemunho
decomunidade
vida vivendo
no dia a dia a Sua palavra, o
a
cristã.
Seu mandamento do amor. Devemos anunciar
Espaço
Jesus
não tanto com as “Espalha
palavras,omas
com
o
amor
de Deus
ao longo da tua vida
do
testemunho da nossa
vida.as palavras
E assim
mas usa
apenas quando necessário.”
pensamento
construiremos a comunidade cristã.
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Jo 1, 35-42
Naquele tempo, estava João Baptista com dois dos seus discípulos e, vendo Jesus
que passava, disse: «Eis o Cordeiro de Deus». Os dois discípulos ouviram-no dizer
aquelas palavras e seguiram Jesus. Entretanto, Jesus voltou-Se; e, ao ver que 0
seguiam, disse-lhes: «Que procurais?» Eles responderam: «Rabi - que quer dizer
‘Mestre’ - onde moras?» Disse-lhes Jesus: «Vinde ver». Eles foram ver onde
morava e ficaram com Ele nesse dia. Era por volta das quatro horas da tarde. André,
irmão de Simão Pedro, foi um dos que ouviram João e seguiram Jesus. Foi procurar
primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: «Encontrámos o Messias» - que quer dizer
‘Cristo’ -; e levou-o a Jesus. Fitando os olhos nele, Jesus disse-lhe: «Tu és Simão,
filho de João. Chamar-te-ás Cefas» - que quer dizer ‘Pedro’.

Viver a Fé
Docilidade ao chamamento:
Jesus fará da sua vida uma constante vivência da frase: «eu venho para fazer a Tua
vontade!». O cristão encontra em Cristo a raiz da sua própria abertura e acolhimento
da proposta de Deus. Em cada eucaristia, em cada dia o cristão pode sentir o
chamamento irresistível de Cristo: «Vinde ver»! Em cada Eucaristia, Cristo nos convida a
permanecer para cear e permanecer com Ele.
Encontrados pela Palavra:
Diz o Papa : «A escuta da Palavra de Deus é prioritária no nosso empenho
ecuménico. Não somos nós, com efeito, que fazemos ou organizamos a unidade da
Igreja. A Igreja não se faz a si mesma e não vive de si mesma, mas da Palavra criadora
que sai da boca de Deus.
«Aqui estou!» A minha resposta à maneira de Samuel… Como, sob que forma, não
necessariamente explícita, foi dada esta resposta? Que escolhas mais ou
menos importantes ela provocou? Que consequências teve a seguir?
Que balanço fazer hoje?
Faço regularmente um balanço espiritual? Esta semana, voltar a dizer
“aqui estou”, com generosidade, liberdade e felicidade!

Crisma
Estão abertas as inscrições para a preparação do
“Sacramento do Crisma”. Se deseja receber o
Sacramento do Crisma, não perca tempo.
A idade mínima para a preparação é ter 18 anos feitos,
ou que os venha a completar até Janeiro de 2019.
As inscrições serão feitas até ao fim de Março de 2018.
Horário das Missas
Schenkon - (Sábado) 17h
Erstfeld (2x - Domingo) 16h

Baar - (Domingo) 9:15h
Emmen - (Domingo) 12h

