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Todos nós temos uma missão na vida e no mundo. Jesus, com c seu batismo, 

anuncia qual será sua missão. Ele manifesta a seus discípulos que sua missão 

não será de honras, nem de sucesso, mas de serviço e solidariedade com os 

pobres, sofredores, marginalizados e excluídos da sociedade. Convida-os a 

segui-lo na mesma missão e diz: 

"Quem quiser vir após mim, renuncie a 

si mesmo, tome a sua cruz e me siga." 

(cf. Mt 16,24). Assim como nós temos 

planos, para a vida, Jesus também 

tinha o seu projeto: organizar o Reino 

de Deus e sua Justiça. Era o projeto do 

Pai. A Bíblia nos mostra qual era seu 

projeto.   

 

 

  
 Recordando que fomos batizados em nome da Santíssima Trindade 
fazer o sinal da cruz, expressando por meio dele nosso compromisso 
com Jesus e sua missão; 
 Encontro em família deve iniciar fazendo o sinal da cruz cantando Em 
Nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo..., lembrando que Deus Pai 
é Pai, Filho e Espírito e nos ama como filhos e filhas. 

 
 

 Leitura do texto bíblico: Lucas 4,16-21 

 Escreva a frase ou versículo que mais gostou: 
 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 
 

 

11° encontro – Missão de Jesus  
Marlos Matos 

Momento de acolhida e oração 

Jesus Verdade! Ajuda-me a conhecer a Tua Palavra 

3 – Jesus Caminho! Abre meu coração para acolher a Tua vontade 
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• Para quem Jesus foi enviado? 
• Com que pessoas e grupos Jesus realiza sua missão? 
• O que isso nos ensina? 
• Qual é a nossa missão, hoje, aqui nesta realidade que vivemos? 

 

 
 

 
• Cada um, no silêncio do seu coração, vai dizer a Jesus o que pensa 

fazer de bem para os outros. Assim, cada um estará vivendo o seu 
batismo. 

• Cada um responde para si mesmo: 
Qual a sua missão? 
Como você sonha viver? Qual é o seu projeto para ser fiel ao 
seu batismo? 

• Colocar a mão no ombro de quem está ao nosso lado, ficando 
abraçados. Com isso, queremos simbolizar que, juntos, seremos 
fortes para viver o projeto de Jesus em nossa casa, comunidade e 
realidade onde estivermos e aquele projeto que cada um fez para 
ser fiel ao batismo.  

• E assim, abraçados vamos rezar dizendo: Jesus nos ajude a cumprir 
nossa missão aqui em família e onde estivermos. Amém! 

 

 

Que maravilha, Jesus, a tua presença libertadora no meio dos pobres e 
dos simples. Tomara que todos os pobres de hoje te encontrem e passem 
a se apoiar uns aos outros na dor, na fome, na luta por justiça. Tua 
presença, Jesus, é amor que cura, dá vida, socorre, consola, liberta. Hoje 
te pedimos, Jesus, a graça de sermos pessoas que a teu exemplo, cuida 
das pessoas que precisam de ajuda. Cura as cegueiras do coração, tira 
de nós o egoísmo e ajuda-nos a fazer os outros felizes. Amém. 

 
 

 

Escolher, como família, algo bem concreto que possa fazer para ser fiel 
ao seu batismo e à missão de Jesus. 

Rezemos juntos em família, Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao pai...  

Todos fazem o sinal da cruz em si e nos outros da família 

Jesus Vida! Fortalece a minha vontade para viver a Tua Palavra 

Compromisso 

Oração 


