Jesus
chama-nos

Esta semana vamos ouvir a história de como
Jesus chamou Simão (Pedro), André, Tiago
e João, que eram pescadores, para serem
pescadores de homens.
Pescadores de homens???!!! Que coisa
estranha? Claro que não iam pescar homens
com uma rede, nem com uma cana e um
anzol!
Jesus queria que eles fossem seus
discípulos, que fossem com ele chamar as
pessoas para se converterem, deixarem de
fazer coisas más, e passarem a acreditar em
Deus e a viver fazendo o bem.
Todos nós podemos e devemos também ser
discípulos de Jesus. Ser discípulo de Jesus é:
 Seguir Jesus
 Ter Fé – acreditar em Deus
 Viver como Jesus nos pede
 Ensinar essa Fé aos outros
VAMOS TODOS SER DISCÍPULOS DE
JESUS!!!

Leitura: Jn 3, 1-5, 10
Leitura do Livro de Jonas
Deus falou com Jonas, dizendo-lhe:
- Levanta-te e vai a Nínive, a grande cidade, e diz-lhes o que te vou dizer.
Jonas levantou-se e foi a Nínive, como Deus lhe tinha mandado. Nínive
era uma cidade muito grande: para a atravessar, demorava-se três dias, a
andar a pé. Jonas entrou na cidade e começou a percorrê-la, caminhando
um dia inteiro. Ele dizia o que Deus lhe tinha mandado:
- Dentro de quarenta dias, Nínive será destruída, porque os seus habitantes
praticam o mal e não cumprem os mandamentos de Deus.
Os moradores de Nínive começaram a acreditar em Deus, e marcaram um
dia de penitência, vestindo-se todos de pano de saco, desde os mais
importantes até aos menos importantes. Quando Deus viu o que eles
fizeram e como se converteram do seu mau comportamento, desistiu do
castigo com que os tinha ameaçado e não o executou
.

Evangelho: Mc 1, 14-20
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo São Marcos
Naquele tempo, depois de João ter sido preso, Jesus partiu para a Galileia
e começou a ensinar o Evangelho de Deus:
- O tempo chegou e o Reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e
acreditai no Evangelho.
Ao passar ao longo do mar da Galileia, viu Simão e seu irmão André, que
lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Disse- lhes Jesus:
- Vinde comigo, e farei de vós pescadores de homens.
Eles deixaram logo as redes e seguiram-No. Um pouco mais adiante, viu
Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam no barco a
consertar as redes, e logo os chamou. E eles deixaram, no barco, seu pai
Zebedeu, com os empregados, e seguiram atrás d'Ele.

Jesus tinha muitos discípulos que o seguiam, mas os mais importantes
eram doze: os doze Apóstolos, que andavam sempre com Jesus, e em
quem Jesus confiava para o ajudarem a anunciar o Evangelho. Procura o
nome de Jesus e dos doze Apóstolos no quadro abaixo. Podem estar na
horizontal ou na vertical, nos dois sentidos.
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ESTA SEMANA, PODES TAMBÉM TENTAR SER UM DISCÍPULO DE JESUS E FALAR,
PELO MENOS A UM DOS TEUS AMIGOS, EM JESUS. CONTA-LHE UMA HISTÓRIA
SOBRE JESUS, DE QUE TENHAS GOSTADO, E TALVEZ O POSSAS CONVIDAR PARA
VIR CONTIGO À MISSA NO PRÓXIMO DOMINGO. ASSIM TAMBÉM ESTARIAS A SER
UM PESCADOR À MANEIRA DE JESUS.

No dia 25 de Janeiro festeja-se a conversão do Apóstolo São Paulo. Aqui está a história:
Era uma vez um judeu, que viveu no tempo de Jesus, chamado Saulo. Como os judeus que
condenaram Jesus à morte, ele também não acreditava que Jesus era o Filho de Deus. Depois de
Jesus morrer e os seus discípulos começarem a ensinar a toda a gente as coisas que Jesus tinha
ensinado, Saulo perseguia os cristãos e mandava-os prender.
Um dia, Saulo dirigia-se à cidade de Damasco, para perseguir e prender os cristãos daquela cidade.
Ia decidido a prender todos os cristãos que encontrasse, homens ou mulheres, e levá-los presos para
Jerusalém.
Mas, durante a viagem, já perto de Damasco, Saulo viu-se envolvido por um raio de luz muito
forte, que o encadeou e o fez cair ao chão. Ouviu, então, uma voz que lhe dizia: “Saulo, Saulo!
Porque me persegues? Porque tra tas tão mal os meus amigos?”
Olhou em redor, apavorado, mas não via nada! Aquela luz tinha-o cegado. Perguntou então: “Quem
és Tu?”
A voz respondeu-lhe: “Eu sou Jesus, a quem tu persegues! Levanta-te, entra na cidade, e lá te dirão
o que deves fazer.”
Os homens que viajavam com Saulo estavam assustados, porque ouviram a voz, mas não viam
ninguém. Saulo levantou-se do chão e tinha os olhos abertos, mas não via nada.
Levaram-no pela mão para Damasco, para casa de um amigo dele. Saulo estava cego! Não se
levantava da cama e não comia nem bebia. Pensava constantemente em todo o mal que tinha feito
aos amigos de Jesus, e sentia-se muito desgostoso.
Dias depois, um cristão, chamado Ananias, foi visitar Saulo. Pôs-lhe as mãos sobre os olhos e disse:
- Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, mandou-me vir ter contigo, para que
tornes a ver e fiques cheio do Espírito Santo.
Então, saíram dos olhos de Saulo uma espécie de escamas, e ele voltou a ter vista.
Saulo estava muito contente por voltar a ver! Contou a Ananias tudo o que Jesus tinha dito e feito e
foi batizado. Assim, tornou-se ele, também, cristão, adotando o nome de Paulo.
Paulo começou então a pregar os ensinamentos de Jesus, e todos se admiravam de como ele

estava mudado. Paulo tornou-se um dos grandes responsáveis pelo crescimento e
divulgação da Igreja. É um dos grandes exemplos de como é possível mudar de vida!

