ENCONTRO 05 / 31 OUT

Deus quer morar no teu coração
1º Passo Statio / Preparação
Cântico:

Deus é amor:
atreve-te a viver por amor.
Deus é amor:
nada há a temer.

2º Passo Lectio / Leitura: Que diz o texto?
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade.
Vivia ali um homem rico chamado Zaqueu,
que era chefe de publicanos.
Procurava ver quem era Jesus,
mas, devido à multidão, não podia vê-l’O,
porque era de pequena estatura.
Então correu mais à frente e subiu a um sicómoro,
para ver Jesus, que havia de passar por ali.
Quando Jesus chegou ao local,
olhou para cima e disse-lhe:
«Zaqueu, desce depressa,
que Eu hoje devo ficar em tua casa».

Lc 19, 1-10

Ele desceu rapidamente
e recebeu Jesus com alegria.
Ao verem isto, todos murmuravam, dizendo:
«Foi hospedar-Se em casa dum pecador».
Entretanto, Zaqueu apresentou-se ao Senhor, dizendo:
«Senhor, vou dar aos pobres metade dos meus bens
e, se causei qualquer prejuízo a alguém,
restituirei quatro vezes mais».
Disse-lhe Jesus:
«Hoje entrou a salvação nesta casa,
porque Zaqueu também é filho de Abraão.
Com efeito, o Filho do homem veio procurar e salvar
o que estava perdido».
•
•
•

O que é que Zaqueu procura ver?
O que é que o impede de ver Jesus?
Qual a transformação que o encontro com Jesus operou em Zaqueu?

3º Passo Meditatio / Meditação: O que me diz o texto?
Zaqueu procurava ver Jesus e Cristo procurava ver Zaqueu. Na fé sucede um cruzamento de duas vontades: a divina e a humana. De facto, a salvação não é mérito
nosso é dom de Deus. Mas este encontro implica uma transformação, uma renovação do coração. Um coração novo exige atitudes novas.
•
•
•

Como Zaqueu procuro a verdadeira identidade de Jesus?
Sou capaz de superar os obstáculos que me impedem de ver Jesus?
A minha pertença a Jesus reflete-se nas minhas atitudes?

4º Passo Oratio / Oração
Senhor Jesus,
Andais constantemente à nossa procura.
Antes de Vos procurarmos,
já Vós andais há muito tempo à nossa procura.
As Vossas delícias é estar com os filhos dos homens.

Dai-nos força para procurar o Vosso amor.
Não deixeis que as trevas do mundo nos afastem da vossa luz.
Dai-nos um coração novo, capaz de produzir obras de justiça e amor.

5º Passo Contemplatio / Contemplação
Senhor do amor, da graça e do perdão.
Senhor da alegria, da esperança e do otimismo.
Como é bom sermos perdoados de maneira gratuita por Vós.
Como é suave saber que andais sempre à nossa procura.
Fazeis tudo para nos encontrar e partilhar connosco o Vosso amor.
Como é grande o Vosso amor, a Vossa misericórdia, a Vossa graça.
Como é bom saber que os nossos caminhos se cruzam.
Vós Vos identificais com os mais simples e pobres deste mundo.
É o Vosso amor que nos dá a capacidade de amar os outros de todo o coração.
Inebriai o nosso coração com a Vossa luz.

6º Passo Actio / Acção
•
•
•

Para encontrar o verdadeiro rosto de Jesus vou…
Como sinal do encontro com Jesus vou deixar para trás….
Como sinal da comunhão com Cristo vou partilhar….

