ENCONTRO 01 / 01 OUT

Crescer na fé para amar a todos
de maneira incondicional
1º Passo Statio / Preparação
Cântico: Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em Vós. - bis

2º Passo Lectio / Leitura
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas Lc 17, 5-10
Naquele tempo,
os Apóstolos disseram ao Senhor:
«Aumenta a nossa fé».
O Senhor respondeu:
«Se tivésseis fé como um grão de mostarda,
diríeis a esta amoreira:
‘Arranca-te daí e vai plantar-te no mar’,
e ela obedecer-vos-ia.
Quem de vós, tendo um servo a lavrar ou a guardar gado,
lhe dirá quando ele voltar do campo:
‘Vem depressa sentar-te à mesa’?
Não lhe dirá antes:

‘Prepara-me o jantar e cinge-te para me servires,
até que eu tenha comido e bebido.
Depois comerás e beberás tu’?.
Terá de agradecer ao servo por lhe ter feito o que mandou?
Assim também vós,
quando tiverdes feito tudo o que vos foi ordenado, dizei:
‘Somos inúteis servos:
fizemos o que devíamos fazer’.
•
•
•

O que significa ter fé?
O que implica crescer na fé?
O que significa dizer que «somos inúteis servos, fizemos o que devíamos fazer»?

3º Passo Meditatio / Meditação
Ter fé é viver em plena comunhão com Deus, num clima de total confiança na
proteção divina. É saber que Deus está sempre connosco e que nos aponta o caminho da vida e da salvação.
•

Tenho plena confiança em Deus?

•

Coloco totalmente a minha vida nas suas mãos?

•

Tento perceber a vontade de Deus a meu respeito?

•

Aceito com serenidade as contrariedades da vida?

•

Vivo segundo o regime da utilidade ou da gratuidade?

•

Sirvo o Senhor com alegria?

•

Dou graças a Deus pelos dons que Ele me vai concedendo?

4º Passo Oratio / Oração
Senhor Jesus,
Dá-me um coração puro e transparente
Como uma nascente,
Como uma semente,

E ensina-nos a ser simples e leve
Como aquele pássaro que do céu desce,
Reza, canta, come e agradece.

5º Passo Contemplatio / Contemplação
Senhor da vida, do amor e do perdão,
Vós nos envolveis com o Vosso amor, com a Vossa graça.
Vós nos amais de todo o coração e estais sempre connosco.
Como é bom sentirmo-nos amados de maneira gratuita.
Como é bom sentir a Vossa proteção e o Vosso perdão.
Vós fazeis da nossa história a Vossa história.
Estais connosco nos momentos difíceis,
E nada nos poderá separar do Vosso amor.

6º Passo Actio / Acção
•

Para crescer na fé vou …

•

Para crescer no espírito de serviço, na simplicidade e na transparência vou…

•

Para dizer não ao reino da utilidade e do interesse e amar a todos de maneira
gratuita vou….

