
 
 

       
 
 
 
 
 
 
    ENCONTRO 01 / 13 OUT 
 

O FILHO DO HOMEM  
NÃO VEIO PARA SER SERVIDO,  
MAS PARA SERVIR E DAR A VIDA. 
 
Oração Inicial 
 

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. 
 
1º Passo Statio / Preparação 
 

Momento de silêncio. 
 
2º Passo Lectio / Leitura: Que diz o texto? 
 

Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se 
de Jesus e disseram-Lhe: «Mestre, nós queremos que nos faças o 
que Te vamos pedir». 
Jesus respondeu-lhes: «Que quereis que vos faça?». 
Eles responderam: «Concede-nos que, na tua glória, nos sentemos 
um à tua direita e outro à tua esquerda». 
Disse-lhes Jesus: «Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice 
que Eu vou beber e receber o batismo com que Eu vou ser bati-
zado?». 



Eles responderam-Lhe: «Podemos». Então Jesus disse-lhes: «Bebe-
reis o cálice que Eu vou beber e sereis batizados com o batismo com 
que Eu vou ser batizado. 
Mas sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não Me pertence 
a Mim concedê-lo; é para aqueles a quem está reservado». 
Os outros dez, ouvindo isto, começaram a indignar-se contra Tiago 
e João. Jesus chamou-os e disse-lhes: «Sabeis que os que são con-
siderados como chefes das nações exercem domínio sobre elas e os 
grandes fazem sentir sobre elas o seu poder. 
Não deve ser assim entre vós: quem entre vós quiser tornar-se 
grande será vosso servo, e quem quiser entre vós ser o primeiro será 
escravo de todos; porque o Filho do homem não veio para ser ser-
vido, mas para servir e dar a vida pela redenção de todos». 

 
Tradução litúrgica da Bíblia - (Mc 10,35-45) 

 
• Quem são os dois principais apóstolos desta passagem? Qual 

é o pedido que fazem a Jesus?  
• E Jesus, que pergunta lhes coloca? O que pretende reafirmar? 
• Como é que os outros apóstolos se sentiram quando ouviram 

esta conversa? 
• O que deve um discípulo-missionário fazer para ser “o maior” 

e o "primeiro"? 
 
3º Passo Meditatio / Meditação: O que me diz o texto? 
 

• À semelhança de Tiago e João, são as minhas orações, pedidos 
relacionados com o meu desejo de reconhecimento ou de poder? 
 

• É meu entendimento que o meio para alcançar a Glória de Deus 
é o caminho da Cruz? Estou disponível para beber o cálice do Se-
nhor? Estou pronto para isso? Entendo o que isso significa? Levo 
as minhas dificuldades e problemas com esperança, como sinal 
de ser cristão? 



• A grandeza do discípulo está no serviço. É-me difícil deixar o meu 
“conforto pastoral” para servir os meus irmãos na Igreja, na mi-
nha família e nos grupos de amigos? Que significa para mim estar 
ao serviço? Como posso contribuir para que minha Paróquia seja 
uma comunidade de serviço? 

 
4º Passo Oratio / Oração 
 

Senhor Jesus, para Te servir melhor, 
Dá-me um coração nobre e forte 
Que aspire por altos ideais 
e não por opções medíocres. 
 
Um coração generoso no trabalho, 
vendo nele não uma imposição 
mas uma missão que me confias. 
 
Um coração grande perante o sofrimento, 
Para suportar as cruzes que surgirão na minha vida 
Mas tornar-me capaz de ser   
um Cireneu sensível perante a cruz dos outros. 
 
Um coração grande voltado para o mundo, 
sendo solidário com suas fragilidades 
mas imune às suas máximas e seduções. 
 
Um coração grande para os seres humanos, 
leal e atencioso com todos 
mas especialmente útil e delicado 
com os pequenos e humildes. 
 
Um coração descentrado de mim 
sempre apoiado em Ti, Senhor, 
feliz em servi-te no serviço aos meus irmãos, 
todos os dias da minha vida. 



5º Passo Contemplatio / Contemplação 
 

Contempla a paciência de Jesus com os seus discípulos, aos quais 
procura repetidamente ter um comportamento generoso, recen-
trando o seu foco para uma vida de doação e serviço aos outros, para 
a construção do bem comum, distanciando-os daqueles interesses 
que parecem atrativos, repletos de honrarias, mas não essenciais e 
prioritários. 

 
A ambição causa divisão em todo o grupo. "Os outros dez" não estão 
numa atitude muito diferente de "os dois" que se aproximaram de 
Jesus. Criticamos os outros facilmente, mas e nós ...? Como rea-
gimos perante a possibilidade de outros acederem a honrarias e lu-
gares de destaque? 
 
6º Passo Actio / Acção 
 

• Em que grau as atitudes de serviço ocorrem no meu dia-a-dia 
(gentileza, disponibilidade, diálogo, correção fraterna, renúncia 
de gostos e ideias para servir aos outros). Por meio destas ações 
concretas, os outros são servidos como “primeiros”. 

 
• Jesus diz: “: quem entre vós quiser tornar-se grande será vosso 

servo, e quem quiser entre vós ser o primeiro será escravo de 
todos”. Nesta semana vou mudar um dos interesses da minha 
vida para ir ao encontro do desafio colocado por Jesus. 


