
 
 

      ENCONTRO 07 / 14 NOV 
 

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

Cântico:  É tempo de ser esperança, 
É tempo de comunicar. 
É tempo de ser testemunha de Deus 
neste mundo que não sabe amar. 

 
2º Passo Lectio / Leitura: Que diz o texto? 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas (Lc 21, 5-19) 

Naquele tempo, comentavam alguns que o templo estava ornado com belas pe-
dras e piedosas ofertas. Jesus disse-lhes: «Dias virão em que, de tudo o que estais 
a ver, não ficará pedra sobre pedra: tudo será destruído». Eles perguntaram-Lhe: 
«Mestre, quando sucederá isto? Que sinal haverá de que está para acontecer?». 
Jesus respondeu: «Tende cuidado; não vos deixeis enganar, pois muitos virão em 
meu nome e dirão: ‘Sou eu’; e ainda: ‘O tempo está próximo’. Não os sigais. Quando 
ouvirdes falar de guerras e revoltas, não vos alarmeis: é preciso que estas coisas 
aconteçam primeiro, mas não será logo o fim». Disse-lhes ainda: «Há-de erguer-se 
povo contra povo e reino contra reino. Haverá grandes terramotos e, em diversos 
lugares, fomes e epidemias. Haverá fenómenos espantosos e grandes sinais no 
céu. Mas antes de tudo isto, deitar-vos-ão as mãos e hão-de perseguir-vos, entre-
gando-vos às sinagogas e às prisões, conduzindo-vos à presença de reis e 



governadores, por causa do meu nome. Assim tereis ocasião de dar testemunho. 
Tende presente em vossos corações que não deveis preparar a vossa defesa. Eu 
vos darei língua e sabedoria a que nenhum dos vossos adversários poderá resistir 
ou contradizer. Sereis entregues até pelos vossos pais, irmãos, parentes e amigos. 
Causarão a morte a alguns de vós e todos vos odiarão por causa do meu nome; 
mas nenhum cabelo da vossa cabeça se perderá. Pela vossa perseverança salva-
reis as vossas almas». 
 

• Qual o significado da destruição do templo?  
• Porque é que não temos de preparar a nossa defesa?  
• Que significa perseverar? 

 
3º Passo Meditatio / Meditação: O que me diz o texto? 
 

Com a destruição do templo, Jesus anuncia que tudo é efémero e passageiro. 
Tudo o tempo leva. Nada permanece. Só Deus permanece. E se é verdade que 
esperamos a manifestação definitiva de Deus, também é verdade que hoje já a 
graça de Deus está connosco. Nunca estamos sós. Não precisamos de preparar a 
nossa defesa, más sim perseverar e dar testemunho.  
 
• Coloco a minha esperança naquilo que é transitório ou no absoluto de Deus? 
• Vivo com alegre esperança a última manifestação de Deus? 
• A esperança nas coisas últimas leva-me ao empenhamento no mundo ou à 

fuga? 

 
4º Passo Oratio / Oração 
 

Guia-me sempre, Luz amável, 
No meio do nevoeiro que me envolve: 
Sê Tu a guiar-me no caminho. 
 

A noite é escura, 
A casa é distante: 
Sê Tu a guiar-me no caminho.  



Guarda Tu os meus passos! 
Eu não peço para ver o horizonte distante: 
Um passo de cada vez 
É para mim o bastante! 
 

Obrigado Senhor Jesus! 
Tu és a Luz que me alumia 
A cada instante! 
 

Alumia também 
Cada viandante, 
Que na penumbra dos dias, 
Tenha perdido a fé ou o volante. 
 

(António Couto) 

 
5º Passo Contemplatio / Contemplação 
 

Senhor do tempo e da eternidade. 
A Tua palavra e o Teu amor permanecem para sempre. 
Para Ti mil anos são como o dia ontem que passou. 
Como é bom saber que nunca mudas, que nunca nos falta o Teu amor. 
Nem o mal, nem o ódio nos podem separar do Teu amor. 
Não permitas que as trevas deste mundo nos tirem a alegria de viver, 
Dá-nos a capacidade do absoluto e do definitivo. 
 
6º Passo Actio / Acção 
 

Para crescer na esperança do último dia vou … 
 
Como testemunho da esperança da vitória do bem sobre o mal vou …. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


