
12Quando Jesus ouviu que João 
fora preso, retirou-se para a 
Galileia. 13Deixando Nazaré, 
foi morar para Cafarnaum, à 
beira-mar, nos territórios de 
Zabulão e Neftali, 14para que 
se cumprisse o que foi dito 
por meio do profeta Isaías, 
que diz: 15Terra de Zabulão e 
terra de Neftali, caminho do 
mar, além Jordão, Galileia dos 
pagãos: 16o povo que habitava 
nas trevas viu uma grande 
luz, e aos que habitavam na 
terra e na sombra da morte 
para eles uma luz nasceu.
17Desde então Jesus começou 
a proclamar e a dizer: 
«Convertei-vos, pois está 
próximo o reino dos céus».
18Ao caminhar junto ao mar 
da Galileia viu dois irmãos, 
Simão, o chamado Pedro, e 
André, seu irmão, lançando 
uma rede ao mar, pois eram 
pescadores. 19E disse-lhes: 
«Vinde atrás de mim, e 
farei de vós pescadores de 
homens». 20E eles, deixando 
imediatamente as redes, 
seguiram-no. 21Avançando, 
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viu dois outros irmãos, Tiago, 
filho de Zebedeu, e João, 
seu irmão, que estavam no 
barco com Zebedeu, seu pai, 
a consertar as suas redes, e 
chamou-os. 22E eles, deixando 
imediatamente o barco e o 
pai, seguiram-no.
23Jesus percorria toda a 
Galileia, ensinando nas 
sinagogas deles, proclamando 
o evangelho do reino e 
curando todas as doenças e 
enfermidades entre o povo.

”
SUGESTÃO PARA 
O TERCEIRO MOMENTO: 
ORATIO | ORAÇÃO   
Obrigado/a, Senhor, pela tua 
Palavra! Obrigado/a, pela tua 
Palavra viva, mais poderosa e forte 
do que as nossas debilidades, mais 
eficaz do que a nossa fragilidade, 
mais penetrante do que as nossas 
resistências. Por isso, pedimos-te 
que nos ilumines com a tua Palavra, 
para a tomarmos a sério e nos 
abrirmos àquilo que ela nos revela, 
para confiarmos nela e a deixarmos 
atuar em nós, segundo a riqueza do 
seu poder. Ámen. 

   Está próximo o Está próximo o 
reino dos ceús”reino dos ceús”



 1. LECTIO | LEITURA
O QUE DIZ O TEXTO?
Depois de ler uma e outra vez o texto, em voz alta e 
em silêncio, sublinho as palavras que me chamam a 
atenção, aquelas que são de mais difícil compreensão 
e ir dialogando, devagarinho, com o texto, procurando 
fazer perguntas e encontrar as respostas no texto. 
AS PERGUNTAS SÃO UMA AJUDA. IMPORTA DESTACAR 
OS ELEMENTOS ESSENCIAIS: O CONTEXTO, O QUE DIZ 
JESUS, COMO REAGEM OS DISCÍPULOS, ETC.
Quando é que Jesus se retira para a Galileia? Quando 
soube que João foi preso. Apaga-se uma voz: João. 
Faz-se ouvir a Palavra: Jesus. Este é o sentido principal.
Para onde foi «habitar« Jesus? Para Cafarnaum, 
capital judia da Galileia. Cidade considerada impura, 
por estar edificada sobre um antigo cemitério. 
Cafarnaum (cidade do profeta Naum) era cruzamento 
de caravanas e ponto de encontro de muitos povos.  
Sua localização, nas margens do Mar da Galileia, abria 
as portas aos países pagãos da outra margem.
Com quem é identificada Cafarnaum? Com Zabulão e 
Neftali. O caminho do mar unia Egito e Mesopotâmia.
Como é classificada a Galileia ( = encruzilhada, 
circuito)  na citação de Isaías 8,23–9,1? Galileia dos 
gentios. A mesma Galileia donde partirão os discípulos 
em missão (cf. Mt 28,16-20). Esta região era desprezada 
pelos judeus (cf. Jo 7,52).
Qual o simbolismo usado? O da luz, em oposição às 
trevas. Jesus é a Luz esperada.
Que anuncia Jesus? A proximidade do reino e o apelo à 
conversão (como o fizera João Batista: Mt 3,2).
Qual é a mensagem principal de Jesus? “Convertei-vos. 
O reino está próximo”. Levanta os olhos e vê; vira-te 
para a luz, porque a luz já está aqui; a conversão não 
é causa, mas efeito da luz; Jesus desperta um tesouro 
escondido, uma semente pronta a amadurecer.
Jesus chama os primeiros discípulos. Como o faz? 
1. Vê, para além e acima. Vê por dentro. 2. Diz-lhes…, 
com a autoridade da Sua Palavra; 3. Chama-os, dois a 
dois: Simão (Pedro) e André são irmãos; Tiago e João 
são irmãos. Mt insiste neste vínculo da fraternidade, 
talvez tendo como pano de fundo Ez 47,13 e a ideia da 
terra distribuída em partes iguais. A Terra prometida é 
herança dos discípulos de Jesus.
Que outro nome é dado a Simão? Pedro. Não é dito que 
tal nome lhe será dado por Jesus (Mt 16,18).
Como se exprime o convite de Jesus? “Vinde comigo”! 
Não se trata de seguir uma ideia, mas uma pessoa. A 
proposta lembra Elias e Eliseu (1Reis 19,19-21). Pede 
radicalidade, prontidão, rutura com o passado.
Qual é a missão? Pescadores de homens (cf. Ez 47,10): 
atrair e reunir os homens, judeus e pagãos.
Qual a resposta dos irmãos? Deixam tudo e seguem 
Jesus. A reação é imediata: Simão e André deixam 
as redes; Tiago e João deixam redes, barco e o pai. 
Doravante, só há um «pai», «o pai celeste» (Mt 23,9).
Como resume o evangelista a atividade de Jesus? 
Percorria, ensinando, anunciando e curando.

 2. MEDITATIO | MEDITAÇÃO
O QUE ME DIZ O SENHOR, NESTE TEXTO?
[1] Que mais me impressiona no texto? [2] Quais são 
hoje as trevas e as prisões da minha vida? [3] Deixo 
Cristo entrar no quotidiano da minha vida, do meu 
trabalho? [4] Tenho deixado a luz de Cristo iluminar-
me? [5] Deixo-me olhar, chamar, tocar, encontrar e 
enviar por Jesus? [6] O que significa, na minha vida, 
hoje conversão, mudança de vida? [7] Que implicaria, 
para a Igreja, a “conversão” missionária? [8] Anuncio 
com alegria a Boa Nova de Jesus ou fecho-me na 
minha timidez? Dou testemunho do que vi e ouvi, do 
que experimentei no encontro com Cristo? [9] A que é 
que Jesus me chamará hoje? [10] Para onde será que 
Jesus me quer enviar? [11] Quais são hoje as periferias 
privadas da Luz do Evangelho? [12] Os discípulos 
deixaram suas redes e a sua família para seguir a 
Jesus: quais são as coisas (as redes) que hoje me 
impedem de seguir Jesus? Como posso superá-las? 
[13] Jesus está a chamar-me para alguma missão? 
Qual? [14] Sou capaz de deixar tudo por Jesus? 
[15] Vivo a minha vida cristã como seguimento de 
Jesus, ou como seguimento de uma norma, de uma 
ideia, de uma lei? [16] Sou discípulo missionário? 
[17] Tenho a preocupação de fazer discípulos? 

 3. ORATIO | ORAÇÃO
QUE DIGO AO SENHOR, 
QUE ME FALA NESTE TEXTO?
DEIXAR QUE OS PARTICIPANTES SE EXPRIMAM 
LIVREMENTE. PARA ALÉM DAS ORAÇÕES PESSOAIS, 
PODE PROPOR-SE UMA ORAÇÃO EM COMUM.

 4. CONTEMPLATIO | CONTEMPLAÇÃO
COMO ME VEJO NO OLHAR DE DEUS? 
Deixemo-nos olhar, chamar, interpelar e encontrar 
por Jesus. Da comunhão com Ele, brota a missão. 
Coloquemo-nos na cena, junto ao mar da Galileia e 
deixemos que o Senhor fixe os seus olhos em nós. “O 
que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e 
as nossas mãos tocaram acerca da Verbo da Vida, isso 
vos anunciamos” (1Jo 1,3).

 5. ACTIO | AÇÃO
QUE FAZER? COMO VIVER 
ESTA PALAVRA DE VIDA? 
IMPORTANTE É QUE SEJAM OS PARTICIPANTES A 
SUGERIR AÇÕES CONCRETAS. SUGESTÕES:
[1] Traz a Palavra contigo no teu telemóvel. [2] Já leste 
toda a Bíblia? [3] Sabes rezar com a Bíblia? Podes 
frequentar um grupo de Lectio Divina. [4] Visita uma 
igreja onde a Bíblia está exposta em imagens (pinturas, 
vitrais, mosaicos etc). Ver a Arte Sacra como Bíblia 
ilustrada. [5] Anuncia aos outros, partilha com eles, a 
tua experiência de encontro com o Senhor. 
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