ENCONTRO 09 / 02 DEZ

Homem do essencial
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 Marcos (1,1-8)
Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito
no profeta Isaías: «Vou enviar à tua frente o meu mensageiro, que
preparará o teu caminho. Uma voz clama no deserto: ‘Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas’». Apareceu João Baptista no deserto, a proclamar um baptismo de penitência para remissão dos pecados. Acorria a ele toda a gente da região da Judeia e
todos os habitantes de Jerusalém, e eram baptizados por ele no rio
Jordão, confessando os seus pecados. João vestia-se de pêlos de camelo, com um cinto de cabedal em volta dos rins, e alimentava-se de

gafanhotos e mel silvestre. E, na sua pregação, dizia: «Vai chegar depois de mim quem é mais forte do que eu, diante do qual eu não sou
digno de me inclinar para desatar as correias das suas sandálias. Eu
baptizo-vos na água, mas Ele baptizar-vos-á no Espírito Santo».
•
•
•

Porque é que João vai para o deserto?
Qual o significado de vestir pelos de camelo?
Que significa preparar os caminhos do Senhor?

3º Passo Meditatio / Meditação: O que me diz o texto?
Veio João preparar os caminhos do Senhor. Ele não é a luz, veio para
dar testemunho da luz. João apaga-se para que brilhe a luz de Jesus
Cristo. Ele não fala por si próprio, mas deixa ecoar em si a voz divina.
4º Passo Oratio / Oração
Mostrai-nos o vosso amor
e dai-nos a vossa salvação.
Escutemos o que diz o Senhor:
Deus fala de paz ao seu povo e aos seus fiéis.
A sua salvação está perto dos que O temem
e a sua glória habitará na nossa terra.
Encontraram-se a misericórdia e a fidelidade,
abraçaram-se a paz e a justiça.
A fidelidade vai germinar da terra,
e a justiça descerá do Céu.
O Senhor dará ainda o que é bom,
e a nossa terra produzirá os seus frutos.
A justiça caminhará à sua frente,
e a paz seguirá os seus passos.

(Salmo 84 (85), 9ab-10.11-12.13-14)

5º Passo Contemplatio / Contemplação
Quereis, Senhor, que sejamos homens e mulheres do essencial, da
retidão, da pureza e firmes com um tronco. Dai-nos um coração sereno, firme e seguro. Não permitais que sejamos ocos e oscilantes.
Libertai-nos da mentira e do fingimento. Fazei-nos solidários com os
que sofrem e passam mais dificuldades.
6º Passo Actio / Acção
Nesta semana… como vou preparar os caminhos do Senhor….

