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Jesus, lembra-te de mim
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.
Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis
com as luzes do Espírito Santo,
fazei que apreciemos rectamente todas as coisas
e gozemos sempre da sua consolação.
Por Cristo Senhor nosso. Ámen.»

1º Passo Statio / Preparação
Momento de silêncio.
Cântico: Sobre um trono vi sentado um homem
que uma multidão de Anjos adora, cantando em coro:
«Eis Aquele que reina para sempre! Eis Aquele que reina para sempre!»

2º Passo Lectio / Leitura: Que diz o texto?
O povo permanecia ali, a observar; e os chefes zombavam, dizendo: «Salvou os outros; salve-se a si mesmo, se é o Messias de Deus, o Eleito.»
35

Os soldados também troçavam dele. Aproximando-se para lhe oferecerem vinagre,
diziam: «Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo!» 38 E por cima dele havia uma
inscrição: «Este é o rei dos judeus.» 39 Ora, um dos malfeitores que tinham sido crucificados insultava-o, dizendo: «Não és Tu o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também.» 40 Mas o outro, tomando a palavra, repreendeu-o: «Nem sequer temes a Deus,
tu que sofres o mesmo suplício? 41 Quanto a nós, fez-se justiça, pois recebemos o
castigo que as nossas acções mereciam; mas Ele nada praticou de condenável.» 42 E
acrescentou: «Jesus, lembra-te de mim, quando estiveres no teu Reino.» 43 Ele respondeu-lhe: «Em verdade te digo: hoje estarás comigo no Paraíso.»
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(Lc 23,35-43)

•
•
•
•

Onde e quando este episódio tem lugar?
Qual é a frase central que dizem a Jesus?
O que queria significar a inscrição que estava na cruz de Jesus?
Que entendimento ter da expressão “hoje estarás comigo no Paraíso“?

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

•
•

•

•

Tal como o povo e os seus chefes, fico longe de Jesus, e às vezes até murmuro e
critico?
Quantas vezes neguei a cruz, minha cruz? Quantas vezes pedi a Deus para me
libertar das minhas cruzes?
Quantas vezes eu quero testar Jesus? Há momentos em que dizemos: “Se Tu és
Deus, estão faz com que esta pessoa seja curada… Se Tu és que essa criança
inocente seja salva… Se Tu és Deus, como podes ter permitido que acontecesse
um acidente a esta pessoa boa? O que fazemos nesses casos ... se ouvimos isso
de outras pessoas, o que dizemos?
Sabemos que Deus é omnipotente. Entendemos que Deus permitiu o sofrimento
de Seu Filho, e que a cruz é o trono onde Ele queria vir ao mundo para Reinar?
A cruz do Senhor vai contra todas as perspectivas humanas. A cruz do Senhor é
salvação para nós. A morte dele é a nossa vida. Aceito isso, aceito e agradeço a
Jesus que reina sobre mim, a partir da cruz?
Hoje proclamamos Jesus Cristo, rei do Universo, porque com Sua morte na cruz,
Ele libertou toda a criação que caíra em desgraça. Deixo Jesus reinar em minha
vida? Ou prefiro viver o "reino deste mundo do meu jeito"?
Diante deste “rei” despojado de tudo e pregado numa cruz, não nos parecem completamente ridículas as nossas pretensões de honras, de glórias, de títulos, de
aplausos, de reconhecimentos?

•

Diante deste “rei” que dá a vida por amor, não nos parecem completamente sem
sentido as nossas manias de grandeza, as lutas para conseguirmos mais poder,
as invejas mesquinhas, as rivalidades que nos magoam e separam dos irmãos?

4º Passo Oratio / Oração
O Reino dos Céus
O Reino dos Céus é semelhante
a uma figueira estéril
plantada à beira dos nossos desertos
e da paciência de Deus.
O Reino dos Céus está escondido,
como o fermento.
Não se vê, mas está;
não se sente, mas actua;
é lento, mas chega sempre;
só amanhã será pão.
O Reino dos Céus está no meio de nós,
entre os nossos projectos e desilusões,
as nossas certezas e miragens,
as nossas vitórias e derrotas,
o nosso trigo e joio.
O Reino dos Céus
começa hoje e aqui,
começa sempre e apenas.
É como a semente agora.
O crescimento virá depois.
O Reino dos Céus exige humildade para o pedir,
paciência para o esperar,
prudência para o discernir,
liberdade para o aceitar,
sabedoria para não o perder.

(Frei Manuel Rito Dias. Introdução à Palavra)

5º Passo Contemplatio / Contemplação
Enquanto todos os outros se dirigem a Jesus com desprezo – «Se és o Cristo, o Rei
Messias, salva-Te a Ti mesmo, descendo do patíbulo!» –, aquele homem, que errou na
vida, no fim agarra-se arrependido a Jesus crucificado suplicando: «Lembra-Te de mim,
quando entrares no teu Reino» (Lc 23, 42). E Jesus promete-lhe: «Hoje mesmo estarás
comigo no Paraíso» (23, 43): o seu Reino. Jesus pronuncia apenas a palavra do perdão,
não a da condenação; e quando o homem encontra a coragem de pedir este perdão,
o Senhor nunca deixa sem resposta um tal pedido. Hoje todos nós podemos pensar
na nossa história, no nosso caminho. Cada um de nós tem a sua história; cada um de
nós tem também os seus erros, os seus pecados, os seus momentos felizes e os seus
momentos sombrios. Neste dia, far-nos-á bem pensar na nossa história, olhar para
Jesus e, do fundo do coração, repetir-lhe muitas vezes – mas com o coração, em silêncio – cada um de nós: «Lembra-Te de mim, Senhor, agora que estás no teu Reino!
Jesus, lembra-Te de mim, porque eu tenho vontade de me tornar bom, mas não tenho
força, não posso: sou pecador, sou pecadora. Mas lembra-Te de mim, Jesus! Tu podes
lembrar-Te de mim, porque Tu estás no centro, Tu estás precisamente no teu Reino!».
Que bom! Façamo-lo hoje todos, cada um no seu coração, muitas vezes: «Lembra-Te
de mim, Senhor, Tu que estás no centro, Tu que estás no teu Reino!»
A promessa de Jesus ao bom ladrão dá-nos uma grande esperança: diz-nos que a
graça de Deus é sempre mais abundante de quanto pedira a oração. O Senhor dá
sempre mais – Ele é tão generoso! –, dá sempre mais do que se Lhe pede: pedes-Lhe
que Se lembre de ti, e Ele leva-te para o seu Reino! Jesus é precisamente o centro dos
nossos desejos de alegria e de salvação. Caminhemos todos juntos por esta estrada!
(Papa Francisco. Homília, 24 de novembro de 2013)

6º Passo Actio / Acção
Estamos a terminar um ano litúrgico e prestes a iniciar um novo ano. Propostas de
ação para esta semana:
Na dimensão Pessoal – regressa a este texto, faz um exame de consciência sobre a
tua relação com Jesus, o Crucificado e Reinante a partir da Cruz. Como aceitas a concretização deste reinado? Como te comprometes a ser um anunciador de Jesus e do
seu Reinado? És verdadeiramente, um discípulo-missionário?
Na dimensão Comunitária / Serviço / Grupo – Com dois ou três elementos do teu
serviço / grupo visita pessoas e acompanha-as nas suas necessidades.

