
 
 

       
 
 
 
 
 
 
    ENCONTRO 13 / 19 JAN 
 

UM PROGRAMA DE VIDA.  
CUMPRIU-SE HOJE 
 
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 
 

Excerto de “Carry me on Your morning wings” (Sambodhi Prem, 1999) 
 
2º Passo Lectio / Leitura: Que diz o texto? 
 
1.1 Já que muitos empreenderam narrar os factos que se realizaram 
entre nós, 1,2 como no-los transmitiram os que, desde o início, foram 
testemunhas oculares e ministros da palavra, 1,3 também eu resolvi, 
depois de ter investigado cuidadosamente tudo desde as origens, 
escrevê-las para ti, ilustre Teófilo, 1,4 para que tenhas conhecimento 
seguro do que te foi ensinado. 
 
4,14 Naquele tempo, Jesus voltou da Galileia, com a força do Espírito, 
e a sua fama propagou-se por toda a região. 4,15 Ensinava nas sina-
gogas e era elogiado por todos. 



4,16 Foi então a Nazaré, onde Se tinha criado. Segundo o seu costume, 
entrou na sinagoga a um sábado e levantou-Se para fazer a leitura. 
4,17 Entregaram-Lhe o livro do profeta Isaías e, ao abrir o livro, en-
controu a passagem em que estava escrito: 
4,18 «O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para 
anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me a proclamar a redenção 
aos cativos e a vista aos cegos, a restituir a liberdade aos oprimidos, 
4,19 a proclamar o ano da graça do Senhor». 

4,20 Depois, enrolou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-Se. Es-
tavam fixos em Jesus os olhos de toda a sinagoga. 4,21 Começou, en-
tão, a dizer-lhes: «Cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da Escri-
tura que acabais de ouvir». 

 
(Lc 1,1-4 . 4,14-21) 

 

• Qual o programa de vida definido por Jesus? 
• Em que consistia o “Ano da Graça do Senhor”? 
 
3º Passo Meditatio / Meditação: O que me diz o texto? 
 

• Repare-se como Jesus “atualiza” a Palavra de Deus proclamada 
e a torna um anúncio de libertação que toca de muito perto a vida 
dos homens. Estamos em tempo de Sínodo. Devemos refletir se 
os que proclamam a Palavra, que a explicam nas homilias, têm a 
preocupação de a tornar uma realidade “tocante” e um anúncio 
verdadeiramente transformador e libertador, que atinge a vida 
daqueles que os escutam? 
 

• “Enviou-me para anunciar aos pobres a boa nova”: Penso sem-
pre que os pobres são os outros e que eu faço parte dos que pos-
suem e sabem, e por isso não tenho necessidade de nada? 

 



4º Passo Oratio / Oração 
 

A Palavra de Deus é a Verdade 
para corrigir os nossos erros 
 
A Palavra de Deus é o Pão 
que alimenta as nossas palavras 
 
A Palavra de Deus é a Chuva 
a regar as nossas horas estéreis 
 
A Palavra de Deus é o canto 
que alegra as nossas noites 
 
A Palavra de Deus é a Estrada 
que os nossos passos percorrem 
 
A Palavra de Deus é o Horizonte 
que faz caminhar o povo 
 
A Palavra de Deus é a Resposta 
que põe fim às nossas dúvidas 
 
A Palavra de Deus é a Fonte 
que refresca os pés do peregrino 
 
A Palavra de Deus é a Luz 
que enche os nossos olhos 
 
A Palavra de Deus é a Força 
que alimenta a paciência dos pobres 
 
A Palavra de Deus é a Semente 
que fertiliza as nossas palavras 



A Palavra de Deus é a BOA NOVA de há Dois Mil Anos 
Feita notícia de Última Hora 

 
[“O Pão da Palavra”. Frei Manuel Rito Dias] 

 
5º Passo Contemplatio / Contemplação 
 

Hoje, palavra-chave na minha vida de cada dia. Neste hoje cumpre-
se a Escritura. Neste hoje Cristo entra na sinagoga das minhas con-
vicções para proclamar uma nova mensagem à pobreza do meu 
pensamento, aos sentimentos prisioneiros daquele desejo que-
brado nas ruínas de um quotidiano cinzento, arrastado de hora em 
hora, ao meu olhar ofuscado pelos estreitos horizontes. Um ano de 
graça, de regresso, de bênção. Senhor, que o meu hoje seja o teu, 
para que nenhuma das tuas palavras caiam em vão na minha vida, 
mas que todas se realizem como grãos de trigo no sulco gelado do 
passado, capazes de germinarem com os primeiros ventos da Pri-
mavera. 

[Dehonianos. 2013] 
 
6º Passo Actio / Acção 
 

Concretiza os teus bons propósitos de viver a tua vocação de evan-
gelizador, isto é, de discípulo-missionário. 


