
 
 

      ENCONTRO 34 / 09 JUN 
 

 

Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis  

e acendei neles o fogo do vosso amor. 

– Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado;  

e renovareis a face da terra.

 

Momento de silêncio 

(extrato de um tempo de oração do “Passo a rezar” de 29012021; MÚSICA - 

Hespèrion XXI & Jordi Savall - Ya Nabat Elrichan - Magam Lami (Juadeo-Iraqui-

enne / Yair Dalal)) 

 
26 O reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à 

terra, 
27 E dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente bro-

tasse e crescesse, não sabendo ele como.  
28 Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a es-

piga, por último o grão cheio na espiga. 



29 E, quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está 

chegada a ceifa. 
30 E dizia: A que assemelharemos o reino de Deus? ou com que pará-

bola o representaremos? 
31 É como um grão de mostarda que, quando se semeia na terra, é a 

mais pequena de todas as sementes que há na terra;  
32 Mas, tendo sido semeado, cresce; e faz-se a maior de todas as hor-

taliças, e cria grandes ramos, de tal maneira, que as aves do céu po-

dem aninhar-se debaixo da sua sombra. 
33 E com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, segundo o que 

podiam compreender. 
34 E, sem parábolas, nunca lhes falava; porém tudo declarava em par-

ticular aos seus discípulos.  (Mc 4,26-34) 

 

 Quais as ações que estão acometidas ao ser humano e quais a 

Deus? 

 A que é possível compara esta terra? 

 

 Sempre que pensamos num 'milagre', o que vem à mente é algo 

de instantâneo. Mas Jesus fala-nos de um milagre em câmara 

lenta – é assim o milagre do crescimento do Reinado de Deus no 

mundo, na minha vida. Estou disponível para permitir o Reinado 

de Deus na minha vida? Estou pronto e disposto a permitir que 

Deus me transforme? 

 

 Por vezes a minha fé assemelha-se a essa semente pequenina e 

frágil. Acredito que deixando Deus reinar na minha vida, essa se-

mente pode tornar-se numa árvore frondosa? 



 

Sois a semente 
 

Sois a semente que há-de crescer, sois a estrela que há-de brilhar. 

Sois o fermento da terra e o sal, luz nova no mundo a alastrar. 

Vós sois o sol da manhã a nascer, sois a espiga que há-de crescer. 

Vós sois no mundo denúncia do mal, / profetas que vou enviar. 
 

Ide, amigos, pelo mundo, anunciando o amor, 

mensageiros da vida, do perdão e da paz. 

Sede, amigos, testemunhas da minha ressurreição, 

sede minha presença: Eu convosco estarei. 
 

Sois uma chama que há-de acender / outros focos de fé e d’ amor. 

Sois os pastores que hão-de guiar / os homens p’ra um reino melhor. 

Sois os amigos que quis escolher, / sois palavra que deve gritar, 

sois mundo novo em que nascerá / justiça, verdade e amor. 
 

Ide, amigos, pelo mundo, anunciando o amor, 

mensageiros da vida, do perdão e da paz. 

Sede, amigos, testemunhas da minha ressurreição, 

sede minha presença: Eu convosco estarei. 
 

Sois fogo novo que eu vim trazer / sois a onda que agita o mar. 

Sois o fermento que vai levedar / a massa do mundo melhor. 

Uma cidade não se esconderá / nem os montes se hão-de ocultar. 

Em vossas obras que buscam o bem / sereis testemunhas do amor. 
 

Ide, amigos, pelo mundo, anunciando o amor, 

mensageiros da vida, do perdão e da paz. 

Sede, amigos, testemunhas da minha ressurreição, 

sede minha presença: Eu convosco estarei. 
 

(Música: C. Gabarain; Letra: não atribuída) 



 

Contempla o rosto de Deus expresso nesta passagem do Evangelho 

e ficar alguns momentos em silêncio, saboreando aquele amor que 

vem de Deus para cada um de seus filhos e filhas. Traz à tua mente e 

coração os momentos em que foste construtor do Reino de Deus. 

 

Nesta semana…. 

 

 Semeia os valores do Reino. Embora não seja notícia, tens que 

semear e continuar a apostar no bem, continuando a apostar no 

Evangelho. Isso é ser uma pequena semente de mostarda. Essa é 

a “grandeza” a que o Senhor te convida com as parábolas do 

Reino. 

 

 Agradece a todas as pessoas que semearam no teu coração a pa-

lavra de Deus, tornando possível que hoje sejas também um se-

meador. 


