
 
 

      ENCONTRO 05 / 04 NOV 
 

ESTAR PREPARADO 
 
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? 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus (25, 1-13) 
 

Naquele tempo, 
disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola: 
«O reino dos Céus pode comparar-se a dez virgens, 
que, tomando as suas lâmpadas, foram ao encontro do esposo. 
Cinco eram insensatas e cinco eram prudentes. 
As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, 
não levaram azeite consigo, 
enquanto as prudentes, 
com as lâmpadas, levaram azeite nas almotolias. 



Como o esposo se demorava, 
começaram todas a dormitar e adormeceram. 
No meio da noite ouviu-se um brado: 
‘Aí vem o esposo; ide ao seu encontro’. 
Então, as virgens levantaram-se todas 
e começaram a preparar as lâmpadas. 
As insensatas disseram às prudentes: 
‘Dai-nos do vosso azeite, 
que as nossas lâmpadas estão a apagar-se’. 
Mas as prudentes responderam: 
‘Talvez não chegue para nós e para vós. 
Ide antes comprá-lo aos vendedores’. 
Mas, enquanto foram comprá-lo, chegou o esposo. 
As que estavam preparadas 
entraram com ele para o banquete nupcial; 
e a porta fechou-se. 
Mais tarde, chegaram também as outras virgens e disseram: 
‘Senhor, senhor, abre-nos a porta’. 
Mas ele respondeu: 
‘Em verdade vos digo: Não vos conheço’. 
Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora». 
 

• Qual o significado da prudência e da insensatez? 
 

• Qual o significado da expressão «não vos conheço»? 
 
3º Passo Meditatio / Meditação: O que me diz o texto? 
 

Deus manifesta-se a todos os seus filhos e quer salvar a todos. Mas 
é preciso estar atento e preparado para acolher as manifestações di-
vinas. É necessário discernimento para perceber os sinais do Espírito 
de Deus.  



4º Passo Oratio / Oração 
 

A minha alma tem sede de Vós, meu Deus. 
 

Senhor, sois o meu Deus: desde a aurora Vos procuro. 
A minha alma tem sede de Vós. 
Por Vós suspiro, 
como terra árida, sequiosa, sem água. 
 

Quero contemplar-Vos no santuário, 
para ver o vosso poder e a vossa glória. 
A vossa graça vale mais que a vida; 
por isso, os meus lábios hão-de cantar-Vos louvores. 
 

Assim Vos bendirei toda a minha vida 
e em vosso louvor levantarei as mãos. 
Serei saciado com saborosos manjares 
e com vozes de júbilo Vos louvarei. 
 

Quando no leito Vos recordo, 
passo a noite a pensar em Vós. 
Porque Vos tornastes o meu refúgio, 
exulto à sombra das vossas asas. 
 

(Salmo 62 (63), 2.3-4.5-6.7-8) 
 
5º Passo Contemplatio / Contemplação 
 

Estais constantemente, Senhor, a bater à nossa porta. Quereis esta-
belecer uma relação de comunhão profunda com cada um de nós. 
Dai-nos um coração sábio e prudente capaz de perceber a presença 
do Vosso Espírito. Não permitais que as preocupações da vida nos 
afastem do caminho do bem e da verdade. Fazei de todos nós teste-
munhas da alegria do Vosso banquete com a humanidade. 
 
6º Passo Actio / Acção 
 

• Como preparação para acolher a graça divina vou…. 


