ENCONTRO 37 / 25 JUN

Serei digno de Jesus?
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
Momento de silêncio.

2º Passo Lectio / Leitura: Que diz o texto?
Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos:
“Quem ama o pai ou a mãe mais do que a Mim, não é digno de Mim; e
quem ama o filho ou a filha mais do que a Mim, não é digno de Mim.
37

38

Quem não toma a sua cruz para Me seguir, não é digno de Mim.

Quem encontrar a sua vida há-de perdê-la; e quem perder a sua vida por
minha causa, há-de encontrá-la.
39

Quem vos recebe, a Mim recebe; e quem Me recebe, recebe Aquele que
Me enviou.
40

Quem recebe um profeta por ele ser profeta, receberá a recompensa de
profeta; e quem recebe um justo por ele ser justo, receberá a recompensa
de justo.
41

E se alguém der de beber, nem que seja um copo de água fresca, a um
destes pequeninos, por ele ser meu discípulo, em verdade vos digo: não
perderá a sua recompensa”.
42

(Mt 10,37-42)



Jesus diz: "Quem ama o pai ou a mãe mais do que a Mim, não é digno
de Mim" - Como devemos entender essa afirmação?



Mateus identifica alguns elementos da comunidade cristã que, de diferentes modos, são portadores da Boa Nova. Quem são?

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





Que passagem, versículo, frase ou palavra mais chamou a tua atenção,
mais tocou o teu coração?
Sublinha as recomendações de Jesus. Que significado têm na tua vida?
Tenta vivê-las todos os dias.
Estás disposto a aceitar a cruz, isto é, a dificuldade, a rejeição, o malentendido por tentar viver o Evangelho?
Como recebes os outros na tua vida?

4º Passo Oratio / Oração
A missão que me foi atribuída
Deus, nosso Pai, maravilhosa é a Tua criação.
Tudo o que foi criado vem das Tuas mãos.
Também a mim chamaste para a existência,
também me deste urna missão para a vida,
uma missão que mais ninguém pode cumprir.

Eu tenho um chamamento de vida.
Talvez não reconheça claramente este chamamento na Terra,
mas um dia ele tornar-se-me-á claro.
Não fui criado para ser inútil ou sem valor,
mas como elo de urna grande cadeia,
ponte entre os homens e as gerações.
Senhor Deus, foi-me atribuída uma boa missão:
completar a Tua obra,
trazer a paz,
fazer o bem,
servir a verdade,
viver a Tua Palavra,
onde quer que eu esteja,
quem quer que eu seja.
Ámen.
(Oração das ilhas Fiji)

5º Passo Contemplatio / Contemplação
O mundo impõe, a cada instante, a sua lógica e os seus critérios. Hoje és
julgado por ele em função do poder, da rapidez, da eficácia, da produtividade, da rentabilidade, da aparência e da fama. Onde está o Reino de Deus
nesta lógica?
Vives neste mundo, mas não é por cresceres e viveres nele que precisas de
aceitar e concordar com tudo o que a sua lógica tenta impor como sendo o
melhor. Olha em volta e questiona o sentido do que fazes e da forma como
o fazes: onde está a tua felicidade?
Jesus precedeu-te na sua entrega e com ela mostrou-te que é perdendo,
ou seja, gastando e consumindo a tua vida, por amor ao Pai, que a encontras plenamente. Aqui, não é no muito poupar que está o ganho, mas no

muito oferecer e entregar de si. Pensa nisto e no que significa para ti salvares a tua alma.
Ao escutares de novo o Evangelho de Mateus, entrega ao Senhor a tua cruz,
os seus pesos, principalmente aqueles que sentes com maior intensidade,
para que Ele os possa suportar contigo.
(in https://www.passo-a-rezar.net/textos-dirios/sexta-feira-memria-litrgica-de-santa-clara)

6º Passo Actio / Acção
Nestes tempos de pandemia, provocada pelo CoronaVirus-2, as comunidades cristãs estiveram, durante cerca de três meses, impedidas de participar
presencialmente na Eucaristia. A retoma da prática dominical é, agora,
feita com naturais e responsáveis restrições sanitárias, que em parte, descaraterizam a Eucaristia (refira-se, por exemplo, a falta da proximidade
provocada quer pelo uso da máscara quer pelo distanciamento físico, ou, a
importância do gesto do abraço da Paz).
Muitos cristãos, por medo ou por acomodação, têm evidenciado uma relutância em regressar aos templos para celebrar a Eucaristia.
Ao longo desta semana convida alguém que conheças, ajuda-a a fazer o
seu desconfinamento espiritual relativamente à participação presencial na
Eucaristia.

