ENCONTRO 04 / 03 NOV

DA AJUDA AO DOM DE SI
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?
Jesus continuava a ensinar o povo: «Cuidado com os doutores da
lei que gostam de se passear com trajes vistosos e de serem saudados na praça pública. Escolhem os primeiros lugares tanto na sinagoga como nos banquetes. Devoram os bens das viúvas e dissimulam fazendo orações muito compridas. Estes hão de receber um
castigo bem maior.» Noutra ocasião estava Jesus sentado no templo, em frente da caixa das ofertas, e observava como o povo lá deitava dinheiro. Muitas pessoas ricas deixavam grandes esmolas. Nisto, chega uma viúva pobre e põe na caixa duas moedas de
cobre com pouco valor. Jesus chamou os discípulos e disse-lhes:
«Fiquem sabendo que esta viúva pobre deitou mais na caixa do que

todos os outros. Eles deram do que lhes sobejava; ela, porém, na
sua pobreza, deu tudo o que tinha para viver.» (Mc 12, 38-44)
•
•
•

Coloco o coração todo, a alma toda, a confiança toda, as forças
todas em Deus?
Quais os principais obstáculos à entrega total a Deus e aos outros?
Existe diferença entre o dar coisas e o dar-se?

3º Passo Meditatio / Meditação: O que me diz o texto?
A viúva, ainda que tenha dado pouco, deu tudo. O acento não está
posto na quantidade, mas na totalidade. É preciso passar da mera
ajuda para o dom de nós mesmos.
4º Passo Oratio / Oração
Ó minha alma, louva o Senhor.
O Senhor faz justiça aos oprimidos,
dá pão aos que têm fome
e a liberdade aos cativos.
O Senhor ilumina os olhos do cego,
o Senhor levanta os abatidos,
o Senhor ama os justos.
O Senhor protege os peregrinos,
ampara o órfão e a viúva
e entrava o caminho aos pecadores.
O Senhor reina eternamente;
o teu Deus, ó Sião,
é rei por todas as gerações.

5º Passo Contemplatio / Contemplação
O MAIS IMPORTANTE É O AMOR (cf. 1Cor 12, 31 – 13, 13)
Por conseguinte, procurem os dons mais importantes.
E o caminho melhor é aquele que agora vos vou mostrar.
Se eu for capaz de falar todas as línguas dos homens e dos anjos
e não tiver amor, as minhas palavras
são como o badalar de um sino ou o barulho de um chocalho.
Se eu tiver o dom de declarar a palavra de Deus,
de conhecer os seus mistérios e souber tudo;
e se eu tiver uma fé capaz de transportar montanhas
e não tiver amor, não valho nada.
Ainda que eu dê em esmolas tudo o que é meu,
se me deixar queimar vivo e não tiver amor, de nada me serve.
O amor é paciente e prestável.
Não é invejoso. Não se envaidece nem é orgulhoso.
O amor não tem maus modos nem é egoísta.
Não se irrita nem pensa mal.
O amor não se alegra com uma injustiça causada a alguém,
mas alegra-se com a verdade.
O amor suporta tudo, acredita sempre, espera sempre
e sofre com paciência.
O amor é eterno.
6º Passo Actio / Acção
Vou passar da ajuda ao dom de si

