
 
 

      ENCONTRO 09 / 28 NOV 
 

Um instante carregado de graça 
 
1º Passo Statio / Preparação 
 

Cântico: Preparai os caminhos do Senhor. – Maranatha, maranatha! 
Preparai os caminhos do Senhor. – Maranatha, maranatha! 
Vão chegar os dias do reino. – Maranatha, maranatha! 
Vem Senhor Jesus. – Maranatha, maranatha! 

 
Vai chegar o Messias prometido. – Maranatha, maranatha! 
Aplanai as veredas e caminhos. – Maranatha, maranatha! 
O seu nome será Deus connosco. – Maranatha, maranatha! 
Vem Senhor Jesus. – Maranatha, maranatha! 

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

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus (Mt 24,37-44) 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Como aconteceu nos dias de 
Noé, assim sucederá na vinda do Filho do homem. Nos dias que precederam o 
dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam em casamento, até ao dia em que 
Noé entrou na arca; e não deram por nada, até que veio o dilúvio, que a todos 
levou. Assim será também na vinda do Filho do homem. Então, de dois que esti-
verem no campo, um será tomado e outro deixado; de duas mulheres que 



estiverem a moer com a mó, uma será tomada e outra deixada. Portanto, vigiai, 
porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Compreendei isto: se o dono 
da casa soubesse a que horas da noite viria o ladrão, estaria vigilante e não dei-
xaria arrombar a sua casa. Por isso, estai vós também preparados, porque na hora 
em que menos pensais, virá o Filho do homem. 
 

• O que significa a expressão «e não deram por nada»?  
• O que significa estar vigilante? Quando virá o Filho do homem?  

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

Deus está constantemente a vir à vida de cada homem. O Seu amor está sempre 
a bater à nossa porta. E um dia, no final dos tempos, manifestar-se-á de maneira 
plena a todos os povos. O Senhor veio, vem e virá ao nosso encontro. Urge por isso 
estar atento às vindas do Senhor.  
 

• Ando atento às manifestações de Deus?  
• O meu coração anda indiferente para com as realidades espirituais?   
• Vivo na alegre expectativa da manifestação final de Jesus?   

 
4º Passo Oratio / Oração 
 

Sabedoria infinita, 
Vinde já ao nosso mundo 
Ensinar-nos o caminho 
Da salvação e da graça. 
 

Poder de Deus infinito, 
Vinde já ao nosso mundo 
Libertar-nos do inimigo, 
No poder do vosso braço. 
 

Vós que sois luz infinita, 
Vinde já ao nosso mundo 



Iluminar a cegueira 
Para vermos o caminho. 
 

Palavra do amor de Deus, 
Vinde já ao nosso mundo. 
Nascei, Senhor, na minha alma 
E ficai para todo o sempre. 

(Hino da Liturgia das Horas) 

 
5º Passo Contemplatio / Contemplação 
 

Vindes, Senhor, constantemente à nossa vida. 
Quereis estabelecer connosco uma relação de comunhão e de amizade.  
Apesar da nossa indiferença, apatia e sonolência nunca desistis de nos procurar. 
Usais de paciência para connosco e dai-nos sempre uma nova oportunidade. 
Fazei-nos viver cada momento da nossa vida como instante de salvação. 
Nunca desistis de nos procurar e de nos transmitir o Vosso amor. 
Estamos inscritos na palma das vossas mãos. 
Abri os nossos corações às novidades do Vosso amor. 

 
6º Passo Actio / Acção 
 

Para abandonar a indiferença e concentrar-me no essencial vou… 
Vou abandonar as seguintes sonolências que me afastam de Deus… 
Como sinal de vigilância e preparação para a vinda do Senhor vou… 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


