ENCONTRO 33 / 31 MAI

Soprou sobre eles e disse-lhes:
Recebei o Espírito Santo
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.

1º Passo Statio / Preparação
HINO
Refrão: Abri os corações ao sopro do Senhor.
Abri os corações ao sopro do Senhor.
Que infunde vida nova às almas que visita:
Um povo novo
Sai das águas,
Das águas em que paira o Espírito da Luz.
Refrão

Lançai o vosso corpo entre as línguas de fogo
Que queima e purifica o coração da terra.
Tendes na fronte

Marcas sagradas:
O Verbo de Jesus é o Verbo da vitória.
Refrão

Dai todo o vosso ser às sementes do Céu
Que vem juntar-se em vós a todo sofrimento.
O Corpo do Senhor
É feito das angústias
De quantos neste mundo a injustiça esmaga.
Refrão

Olhai dentro de vós o Hóspede divino,
Sem nada mais querer senão esta presença.
Vivei do Espírito
E para o Espírito
Nas vossas orações e nos vossos silêncios.
Refrão

2º Passo Lectio / Leitura: Que diz o texto?
Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, com medo das autoridades
judaicas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: «A paz esteja convosco!» 20 Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o peito. Os discípulos encheram-se de alegria por verem o Senhor. 21 E Ele voltou a dizer-lhes: «A paz
seja convosco! Assim como o Pai me enviou, também Eu vos envio a vós.»
22
Em seguida, soprou sobre eles e disse-lhes: «Recebei o Espírito Santo. 23
Àqueles a quem perdoardes os pecados, ficarão perdoados; àqueles a
quem os retiverdes, ficarão retidos.» (Jo 20,19-23)
19



Que semelhanças e diferenças existem entre os relatos dos evangelhos
sinópticos e este relato de S. João?



“soprou sobre eles”. Que paralelo pode ser feito com uma passagem do
Antigo Testamento?

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



Aceito receber o Espírito Santo?
Deixo que a minha vida seja recriada, isto é convertida, pelo Espírito de
Deus?

4º Passo Oratio / Oração
Vem, Espírito Santo…
Retira-nos de nosso medo, que nos trancafia na segurança do Cenáculo.
Ajuda-nos a não nos acostumarmos com a forte presença do Ressuscitado,
de tal forma que não nos importemos com quem ainda não o conhece
nem experimentou a força de sua Vida.
Vem, Espírito Santo…
Abre nossos ouvidos para que escutemos os gritos da multidão
de homens e mulheres que se encontra do lado de fora de nossas Igrejas,
sedentos de verdade e vida.
Vem, Espírito Santo…
Desinstala-nos de nossas agradáveis reuniões,
celebrações, palestras, planeamentos…
Abre as portas de nossos templos e lança-nos para FORA.
Vem, Espírito Santo…
Ajuda-nos a reconhecer que não somos donos do Evangelho,
mas que este nos foi entregue como dom e como tarefa.
Coloca-nos em diálogo fecundo com o mundo,
a sociedade, os homens e mulheres do século XXI.
Vem, Espírito Santo…
Arranca-nos de nosso medo e envia-nos em missão,
anunciando a todos a Vida que um dia nos foi comunicada
e que nos tem renovado e plenificado, a fim de que o mundo creia,

e torne possível o Reino anunciado por Jesus Cristo,
que contigo e o Pai, vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém.

5º Passo Contemplatio / Contemplação
É o Espírito que dá vida, ao passo que só a letra mata" Esse Espírito que
desceu sobre a Virgem Maria com a sombra do seu poder e gerando nela o
"Logos", a Palavra feita carne, esse Espírito que, descido sobre os apóstolos, lhes concedeu chegarem à verdade inteira, deve fazer o mesmo sobre
ti: em ti gerar a Palavra, da totalidade da verdade fazer partícipe. Leitura
espiritual significa leitura no Espírito Santo e com o Espírito Santo das coisas ditadas pelo Espírito Santo.
Espera-o, porque se tardar Ele não falhará. Fica certo da Palavra de Jesus:
«Se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quando mais
o Pai dará o Espírito Santos àqueles que lho pedirem!» (Lucas 11, 13).
Ouvirás dentro de ti a sua palavra eficaz: «"Effathá!" Abre-te!» (Marcos 7,
34) e já não te sentirás só, mas acompanhado diante do texto bíblico: como
o etíope que lia Isaías mas não compreendia, até que chegou junto dele Filipe, que com o Espírito Santo recebido no Pentecostes lhe abriu o texto e
assim lhe mudou o coração (cf. Atos 8, 26-38), como os discípulos a quem
o Senhor ressuscitado abriu a mente à inteligência das Escrituras (cf. Lucas
24, 45).
Sem a epiclese a "Lectio divina" permanece um exercício humano, esforço
intelectual, no melhor dos casos, apreendimento de sabedoria, e não de sabedoria divina: mas este não discernir o corpo de Cristo significa ler-se a si
mesmo a própria condenação.
Reza como és capaz, como o Senhor te concede, ou então reza também
assim: «Deus nosso, Pai da luz, enviaste ao mundo a tua Palavra, sabedoria
saída da tua boca, que dominou todos os povos da Terra. Quiseste que ela
tomasse morada em Israel e que através de Moisés, os profetas e os salmos
manifestasse a tua vontade e falasse ao teu povo do Messias Jesus.

Por fim quiseste que o teu próprio Filho, Palavra eterna junto de ti, se tornasse carne e pusesse a sua tenda entre nós, nascido de Maria e concebido
pelo Espírito Santo.
Envia agora sobre mim o Espírito Santo, para que me dê um coração capaz
da escuta, permita-me encontrá-lo nestas Santas Escrituras e gere o Verbo
em mim. Esse teu Espírito Santo tire o véu dos meus olhos, conduza-me a
toda a verdade, dê-me inteligência e perseverança.
Peço-to por Cristo, o Senhor nosso, bendito pelos séculos dos séculos.
Ámen!».
(In Monastero di Bose, Trad.: SNPC)

6º Passo Actio / Acção
Recebemos o Espírito Santo, no Baptismo e no Crisma. O fruto do Espírito
de Deus, na vida de cada um de nós, segundo S. Paulo aos Gálatas (Gl 5,
22-23) concretiza-se em gestos de:
 Amor
 Alegria
 Paz
 Paciência
 Amabilidade
 Bondade
 Fidelidade
 Mansidão
 Autodomínio
És habitado pelo Espírito, és templo do Espírito Santo: Procura concretizar
estes gestos na tua relação com os outros,

