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RENOVAÇÃO 
INADIÁVEL  

SAUDAÇÃO
Perante a escalada da exigência que Jesus Cristo coloca aos discípulos, 
nesta etapa do caminho, precisamos de medir forças e recursos, 
ponderar e discernir as nossas escolhas, para que nada se anteponha 
ao Mestre. Peçamos a Deus que leve até a fim a obra que quer realizar 
em nós e por meio de nós. Que Deus saia vencedor de todas as nossas 
lutas e nos tornemos vencedores graças a Ele.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. TODOS: Ámen.

PEDIMOS PERDÃO
> És o nosso refúgio através das gerações: 
Senhor, misericórdia! TODOS: Senhor, misericórdia!
> És nosso irmão muito querido e nos tornas a todos irmãos: 
Cristo, misericórdia! TODOS: Cristo, misericórdia!
> És o caminho da nossa vida com saída para a vida eterna: 
Senhor, misericórdia! TODOS: Senhor, misericórdia!

ACOLHEMOS A PALAVRA
[Ver/ouvir a primeira parte do vídeo/audio disponível no Laboratório da fé;
Quem não tem acesso aos meios digitais pode ler o texto da folha em anexo]

LEITURA DO SANTO EVANGELHO SEG. LUCAS [capítulo 14, versículos 25 a 33]

Naquele tempo, seguia Jesus uma grande multidão. Jesus voltou-Se e 
disse-lhes: «Se alguém vem ter comigo, e não Me preferir ao pai, à mãe, 
à esposa, aos filhos, aos irmãos, às irmãs e até à própria vida, não pode 
ser meu discípulo. Quem não toma a sua cruz para Me seguir, não pode 
ser meu discípulo. Quem de vós, desejando construir uma torre, não se 
senta primeiro a calcular a despesa, para ver se tem com que terminá-
la? Não suceda que, depois de assentar os alicerces, se mostre incapaz 
de a concluir e todos os que olharem comecem a fazer troça, dizendo: 
‘Esse homem começou a edificar, mas não foi capaz de concluir’. E qual 

é o rei que parte para a guerra contra outro rei e não se senta primeiro a 
considerar se é capaz de se opor, com dez mil soldados, àquele que vem 
contra ele com vinte mil? Aliás, enquanto o outro está longe, manda-lhe 
uma delegação a pedir as condições de paz. Assim, quem de entre vós 
não renunciar a todos os seus bens, não pode ser meu discípulo».

PARTILHAMOS A PALAVRA
O Mestre assinala a prioridade do discipulado. Por três vezes, sublinha 
a necessidade de fazer uma escolha consciente, que afeta todas as 
dimensões da nossa vida. Pelo meio, para nos ajudar a perceber melhor 
o alcance da proposta, convida-nos a sentar para reflectir sobre a nossa 
disponibilidade em nos tornarmos discípulos. Como alguém que, para 
construir uma torre, se senta primeiro a calcular a despesa. Trata-se 
de aprender a fazer as coisas certas, com eficácia. Dito de outro modo: 
tornar fáceis as coisas que são importantes.
Lembremos a história das pedras grandes dentro do frasco: um 
professor coloca diante dos alunos um frasco e ao lado uns recipientes 
com areia e pedras, algumas grandes e outras pequenas; depois de 
algumas experiências, os alunos perceberam que a primeira coisa a 
fazer é colocar as pedras grandes, depois as pequenas e, por fim, a areia.
O frasco é uma metáfora da nossa vida. As pedras grandes são a(s) 
prioridade(s), hão de ser a nossa escolha em viver como cristãos. As 
pedras pequenas são as coisas urgentes, como a família e os bens. A 
areia representa as coisas triviais, desde a internet à televisão, redes 
sociais ou conversas de rua e de café. Tudo pode entrar dentro do frasco, 
desde que na medida certa. Quando não nos sentamos para escolher 
a(s) prioridade(s), tendemos a fazer primeiro as coisas supostamente 
urgentes e ficamos sem tempo para o que é importante. Bem pior é 
quando tomamos a areia como urgente e prioridade!
[Ver/ouvir/ler a segunda parte do vídeo disponível no Laboratório da fé]
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ser discípuloser discípulo

Jesus Cristo não abdica de apresentar a verdade 
sobre a sua missão, sendo também muito claro 
com os discípulos. Por três vezes repete a mesma 
condição de prioridade, antepondo-a à família, 
a si mesmo e aos bens: «não pode ser meu 
discípulo».

APRESENTAMOS AS NOSSAS PRECES
Ao Senhor, nosso Deus e nosso refúgio, confiemos as preces do seu povo 
reunido em oração, dizendo: Escuta a nossa oração!
 > Pela Igreja: para que saiba discernir os sinais dos tempos, para edificar 
o Reino e lutar corajosamente contra todas as formas de violência e de 
opressão da dignidade humana, nós te pedimos: TODOS: Escuta...

 > Pelos que governam as nações: para que saibam unir toda a família 
humana no cuidado da Criação, Casa Comum, e procurem soluções de 
paz, para um mundo mais fraterno, nós te pedimos: TODOS: Escuta...

 > Pelos escravizados e marginais, pelos migrantes e refugiados: para que 
sejam amparados por uma amizade fraterna que dignifica, protege e 
promove a dignidade humana, nós te pedimos: TODOS: Escuta...

 > Pelas escolas: para que se tornem lugares do acolhimento de todos 
os sonhos das novas gerações, guiando a todos na busca do bem, da 
verdade e da beleza, nós te pedimos: TODOS: Escuta a nossa oração!

 > Pela nossa família: para que, neste início de ano letivo e laboral, nos 
sentemos primeiro a considerar sobre os desafios do nosso seguimento 
de Cristo, no serviço concreto aos irmãos, nós te pedimos: TODOS: Escuta...

 > [acrescenta a tua intenção], nós te pedimos: TODOS: Escuta a nossa oração!

Fiéis aos ensinamentos de Jesus Cristo, rezamos: [TODOS:] Pai nosso...

ASSUMIMOS UM COMPROMISSO
Ser discípulo é também «escutar a voz da Criação», nossa Casa Comum. 
Esta semana, vamos aprofundar as propostas do Tempo da Criação e 
implementar, pelo menos uma, no contexto familiar. — bit.ly/Criacao22
Bendigamos o Senhor! TODOS: Graças a Deus! 

BÊNÇÃO DA FAMÍLIA E DA MESA [PARA REZAR ANTES DA REFEIÇÃO EM FAMÍLIA]

Senhor, abençoa-nos a nós e aos dons da Criação. Que esta refeição 
familiar edifique a nossa casa, na alegria do teu amor e nos fortaleça 
na luta diária por um mundo melhor. Ámen. 

[P
RO

PO
ST

A 
A 

PA
RT

IR
 D

A 
FE

RR
AM

EN
TA

 ‘T
ER

 U
M

A 
SÓ

 M
EN

SA
G

EM
’ 

E 
D

O
S 

SU
BS

ÍD
IO

S 
PU

BL
IC

AD
O

S 
PE

LO
 P

AD
RE

 A
M

AR
O

 G
O

NÇ
AL

O
 LO

PE
S]



ACOLHEMOS A PALAVRA [anexo à liturgia familiar]

[primeira parte do vídeo/audio]

Jesus Cristo não abdica de apresentar a verdade sobre a sua 
missão, sendo também muito claro com os discípulos. Por três 
vezes repete a mesma condição de prioridade, antepondo-a à 
família, a si mesmo e aos bens: «não pode ser meu discípulo». A 
radicalidade do Mestre está sempre presente! Aos nossos olhos, 
pode parecer impossível. «Quem poderá conhecer, Senhor, os vossos 
desígnios, se Vós não lhe dais a sabedoria?». Invoquemos, portanto, 
com confiança: «Desça sobre nós a graça do Senhor nosso Deus». 
Acreditar em Jesus Cristo implica disponibilidade para o seguir, 
implica a prática da caridade. Onde há amor, nascem gestos! Uma 
atitude concreta passa por acolher quem quer que seja «como irmão 
muito querido». O amor é capaz de tudo!

[segunda parte do vídeo/audio]

Ser discípulo de Jesus Cristo é uma escolha consciente e uma ação 
positiva: primeiro, escolher como prioridade o estilo de vida do 
Mestre; depois, agir como Jesus Cristo. Quando damos prioridade 
às coisas mais importantes, passa a haver, na nossa vida, mais 
tempo para isso que é mais importante, sem deixarmos de ter tempo 
para as outras coisas. Ao contrário, se começarmos pelas coisas 
banais, ficamos sem tempo para o que é mais importante. Esta é a 
grande lição que Jesus Cristo nos oferece, através da prioridade e da 
renúncia. Então, o primeiro passo consiste em limpar o entulho que 
temos nos nossos corações e nas nossas cabeças. Precisamos de 
aprender a viver com intenção, não por omissão. Deste modo, tudo 
se torna mais claro e mais suave.

Catequese familiar
Pintar o desenho para aprofundar o evangelho 
em sintonia com a temática deste ‘episódio’: 
ser discípulo  

Conhecer as propostas para o Tempo da Criação, a 
decorrer entre 1 de setembro e 4 de outubro, sob a 
temática «escutar a voz da Criação»; tomar a decisão 
de implementar, pelo menos uma das iniciativas, no 
contexto familiar — bit.ly/Criacao22
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