ENCONTRO 02 / 20 OUT

A PRESENÇA DO MISTÉRIO
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?
Depois, foram para Jericó. E, saindo ele de Jericó, com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu,
estava assentado junto do caminho, mendigando. E, ouvindo que era
Jesus de Nazaré, começou a clamar, e a dizer: Jesus, filho de David,
tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam, para que se calasse; mas ele clamava cada vez mais: Filho de David! tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem; e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo: levanta-te, que ele te
chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se, e foi ter com
Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego
lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé
te salvou. E logo viu, e seguiu a Jesus pelo caminho. (Mc 10,46-52)

•

Em que momentos costumo gritar por Deus?

•

Quais os principais obstáculos ao encontro com a luz divina?

•

Que novos horizontes me abre a luz divina?

3º Passo Meditatio / Meditação: O que me diz o texto?
A luz divina abre novos horizontes de fé e de esperança. O crente
sabe de onde vem e para onde vai. Seguir a luz de Cristo é fonte de
alegria e de esperança.
4º Passo Oratio / Oração
O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo.
Quando o Senhor fez regressar os cativos de Sião,
parecia-nos viver um sonho.
Da nossa boca brotavam expressões de alegria
e dos nossos lábios cânticos de júbilo.
Diziam então os pagãos:
«O Senhor fez por eles grandes coisas».
Sim, grandes coisas fez por nós o Senhor,
estamos exultantes de alegria.
Fazei regressar, Senhor, os nossos cativos,
como as torrentes do deserto.
Os que semeiam em lágrimas
recolhem com alegria.
À ida vão a chorar,
levando as sementes;
à volta vêm a cantar,
trazendo os molhos de espigas.

5º Passo Contemplatio / Contemplação
Bem eu sei a fonte que mana e corre,
Embora seja noite.
Aquela eterna fonte não a vê ninguém
E bem sei onde é e donde vem,
Embora seja noite.
Não sei a fonte dela, que não há,
Mas sei que toda a fonte vem de lá,
Embora seja noite.
Não pode haver, eu sei, coisa tão bela
E céus e terra beleza bebem dela,
Embora seja noite.
Porque não pode ali o fundo achar,
Eu sei que ninguém a pode atravessar,
Embora seja noite.
A claridade sua não escurece
E sei que toda a luz dela amanhece,
Embora seja noite.
Tão caudalosas são suas correntes
Que regam céus, infernos e as gentes,
Embora seja noite.
E desta fonte nasce uma corrente
E bem sei eu que é forte e omnipotente,
Embora seja noite.
E das duas a corrente que procede
Sei que nenhuma delas a precede,
Embora seja noite.
E esta eterna fonte está escondida
Em este vivo pão a dar-nos vida,

Embora seja noite.
Aqui está a chamar as criaturas
Que bebem desta água, e às escuras,
Porque é de noite.
Esta viva fonte que desejo,
Em este pão de vida, aí a vejo,
Embora de noite.
6º Passo Actio / Acção
•

A quem vou levar a luz de Deus?

