ENCONTRO 06 / 17 NOV

UM AMOR QUE REINA E SALVA
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 Pilatos a Jesus:
«Tu és o rei dos Judeus?».
Jesus respondeu-lhe:
«É por ti que o dizes,
ou foram outros que to disseram de Mim?».
Disse-Lhe Pilatos:
«Porventura eu sou judeu?
O teu povo e os sumos sacerdotes é que Te entregaram a mim.
Que fizeste?».
Jesus respondeu:
«O meu reino não é deste mundo.

Se o meu reino fosse deste mundo,
os meus guardas lutariam
para que Eu não fosse entregue aos judeus.
Mas o meu reino não é daqui».
Disse-Lhe Pilatos:
«Então, Tu és rei?».
Jesus respondeu-lhe:
«É como dizes: sou rei.
Para isso nasci e vim ao mundo,
a fim de dar testemunho da verdade.
Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz».
(Jo 18, 33b-37)

•
•
•

Jesus reina verdadeiramente no meu coração?
Como exerço o poder que tenho?
Sou sempre amável, compreensivo e justo com os outros?

3º Passo Meditatio / Meditação: O que me diz o texto?
Jesus é senhor da história e da criação. Ele tem o muindo na mão.
Jesus reina sobre todo o universo. Através do Seu serviço de amor,
Jesus estabeleceu o reino do amor e da verdade.
4º Passo Oratio / Oração
O Senhor é rei num trono de luz.
O Senhor é rei,
revestiu-Se de majestade,
revestiu-Se e cingiu-Se de poder.
Firmou o universo, que não vacilará.
É firme o vosso trono desde sempre,
Vós existis desde toda a eternidade.

Os vossos testemunhos são dignos de toda a fé,
a santidade habita na vossa casa,
por todo o sempre.
5º Passo Contemplatio / Contemplação
Senhor do mundo e Rei dos corações,
A Vós louvor e glória eternamente!
Cristo, Filho Unigénito do Pai,
Seu esplendor, sua perfeita imagem,
Por Vós e para Vós tudo foi feito,
Sois o centro da história e do universo.
Deus de Deus, Luz de Luz, Verbo Divino,
Triunfador da morte e do pecado,
Ao vosso nome todos se ajoelham
Nas alturas, na terra e nos abismos.
A Cruz é vosso trono verdadeiro,
Morrendo conquistastes nossas almas;
Reinais na santidade e na justiça,
Reinais no amor, na paz e na verdade.
Rei dos Séculos, Príncipe da paz,
É vosso reino toda a Igreja santa;
Alimentai-nos com o vosso Corpo
E levai-nos ao Reino prometido.
6º Passo Actio / Acção
Como implantar o reino de Deus.

