Haverá assim tantas maravilhas na nossa vida?
Descubramos com a ajuda das seguintes pistas:





Quais as pessoas que mais admiro e porquê?
O que mais me maravilha na pessoa de Jesus?
Costumo falar sobre Jesus?
Porque reconheço autoridade nos ensinamentos de Jesus?

Semana de 31 de janeiro a a 6 de fevereiro de 2021
IV Domingo do Tempo Comum – Ano B
De mãos dadas, rezamos o Pai Nosso, devagar
Pai Nosso…
Que a presença libertadora de Jesus faça de nós discípulos capazes de assumir e
viver corajosamente a nossa cumplicidade que com Deus e que a Sua autoridade
crie em nós determinação de transformar o mundo num lugar melhor.

Para terminar, benzemo-nos, completamente maravilhados com Jesus
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como era no princípio, agora e
sempre.

Todos se maravilhavam com Jesus

Consulte a oração online em: oraremfamilia.pt

Quanto melhor preparamos a oração, tanto a nível exterior como interior, mais
nos maravilhamos com Jesus.
Para esta oração vamos precisar da Bíblia, uma vela acesa fica sempre bem e, se
for possível, uma imagem de Jesus (pode ser uma imagem impressa, por
exemplo).
Quando acharmos oportuno, acende-se a vela junto da Bíblia e da imagem.

Concentrados nas palavras que escutamos e que dizemos, benzemo-nos
maravilhados:
(Quem conhecer pode cantar o cântico “Em nome do Pai”)
Em nome do Pai, em nome do Filho,
em nome do Espírito Santo, estamos aqui,
Para louvar e agradecer, bendizer e adorar:
Estamos aqui, Senhor, ao Teu dispor.
Para louvar e agradecer, bendizer e adorar:
e aclamar Deus Trino de Amor.

Porque precisamos de força para O encontrar, tentemos chegar a Ele … Salmo 94
(95)
Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos a Deus, nosso Salvador.
Vamos à sua presença e dêmos graças, ao som de cânticos aclamemos o
Senhor.
Vinde, prostremo-nos em terra, adoremos o Senhor que nos criou;
pois Ele é o nosso Deus e nós o seu povo, as ovelhas do seu rebanho.
Quem dera ouvísseis hoje a sua voz: «Não endureçais os vossos corações,
como em Meriba, como no dia de Massa no deserto, onde vossos pais Me
tentaram e provocaram, apesar de terem visto as minhas obras».

Na nossa caminhada com Jesus, maravilhamo-nos com Ele, com a Sua forma de
atuar, de falar, de sentir…
Vamos, em voz alta, agradecer tudo aquilo que nos maravilha e as situações
concretas que nos enchem de Jesus.

Quem vai ler a passagem bíblica, desta vez? Mc 1, 21-27

Jesus chegou a Cafarnaum e quando, no sábado seguinte, entrou na sinagoga e
começou a ensinar, todos se maravilhavam com a sua doutrina, porque os ensinava
com autoridade e não como os escribas. Encontrava-se na sinagoga um homem
com um espírito impuro, que começou a gritar: «Que tens Tu a ver connosco, Jesus
Nazareno? Vieste para nos perder? Sei quem Tu és: o Santo de Deus». Jesus
repreendeu-o, dizendo: «Cala-te e sai desse homem». O espírito impuro, agitandoo violentamente, soltou um forte grito e saiu dele. Ficaram todos tão admirados,
que perguntavam uns aos outros: «Que vem a ser isto? Uma nova doutrina, com tal
autoridade, que até manda nos espíritos impuros e eles obedecem-Lhe!»

Para nos ajudar a interpretar melhor o texto…
Todos ficaram maravilhados com Jesus. Esta admiração deve-se à forma como Jesus
ensinava. Jesus “ensinava com autoridade”. Quando chegou o momento de explicar
a Palavra de Deus, Jesus levantou-se e não se limitou a referir os comentários,
tantas vezes repetidos pelos escribas. Ele ensinava, comentava de modo diferente,
dando uma nova perspetiva aos textos da Escritura, o que causou a admiração dos
presentes. Além de ensinar de forma diferente, Jesus ensinava com autoridade. A
autoridade tem a ver com a eficácia. Quando Jesus diz algo, isso cumpre-se. As
palavras de Jesus não são vazias, não são frases feitas, mais ou menos bonitas. As
palavras de Jesus traduzem-se em obras. Jesus faz o que diz e o que Jesus diz fazse. Como dizia o texto “até os espíritos impuros lhe obedecem”. Isto significa que
ninguém é capaz de anular a força das palavras de Jesus. Todos ficaram
maravilhados com Jesus pelas obras que Ele realizava, como a cura do homem com
o espírito impuro. O demónio escraviza e aliena aquele homem, impedindo-o de
pensar e agir por si mesmo. O primeiro milagre de Jesus é fazer o homem voltar à
consciência e à liberdade. Jesus é o Senhor que tem autoridade e a Sua missão é
libertar os homens de toda a influência do mal. Com Jesus chegou o tempo da
libertação e as aspirações dos homens vão-se realizar. A multidão maravilha-se
porque o exorcismo foi realizado apenas com a autoridade da palavra de Jesus. As
obras de Jesus manifestam o amor de Deus que quer libertar o homem de toda a
forma de opressão. Admiramos os bons jogadores, os grandes cantores, os artistas
de cinema e teatro, as pessoas do palco, os nossos amigos, os heróis…Todos estes
passam depressa. Alguns duram apenas alguns meses ou anos. Nós somos
convidados a ficar maravilhados com Jesus que é Eterno! A admirar o que Ele diz e
o que Ele faz que é aquilo que Ele é.

