
 
 

       

 

 

 

 

 

 

    ENCONTRO 14 / 26 JAN 

 

TESTEMUNHAS DA VERDADE  

EM TEMPOS DIFÍCEIS 
 
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 começou então a dizer-lhes: «Esta parte da Escritura que aca-

baram de ouvir cumpriu-se hoje mesmo.» Todos testemunhavam 

dele e estavam admirados com as palavras da graça divina que sa-

íam da sua boca. E perguntavam: «Este não é o filho de José?» 

Jesus disse-lhes mais: «Certamente vão lembrar-me aquele provér-

bio que diz: “Médico, cura-te a ti mesmo.” Faz aqui na tua terra tudo 

o que fizeste em Cafarnaum, conforme nos contaram.» E acrescen-

tou: «Digo-vos com toda a verdade que nenhum profeta é bem-re-

cebido na sua terra. Com certeza que havia muitas viúvas em Israel 



no tempo de Elias, quando deixou de chover durante três anos e seis 

meses, e houve muita fome em todo o país. No entanto, Elias não foi 

enviado a nenhuma dessas viúvas, mas sim a uma que vivia em Sa-

repta, nos arredores de Sídon. E havia muitas pessoas com lepra em 

Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhuma delas foi curada a 

não ser Naaman que era da Síria.» 

Ficaram todos muito zangados, na sinagoga, ao ouvirem Jesus dizer 

aquilo. Levantaram-se e puseram-no fora da cidade. Levaram-no 

então ao alto do monte, onde a cidade estava edificada, para o ati-

rarem dali abaixo, mas Jesus passou pelo meio deles e foi-se em-

bora. 

(Lc 4, 21-30) 

 

 Pauto a minha vida pela verdade e pela transparência? 

 Sou capaz de sofrer pela verdade e pela justiça?  

 Deixo-me influenciar pelo «pensamento reinante»? 
 
3º Passo Meditatio / Meditação: O que me diz o texto? 
 

Jesus foi rejeitado pelos seus. Mas, apesar da rejeição, Jesus nunca 

deixou de proclamar a verdade e a justiça. Era Jesus um homem li-

vre. 
 
4º Passo Oratio / Oração 
 

A minha boca proclamará a vossa salvação. 

 

Em Vós, Senhor, me refugio, 

jamais serei confundido. 

Pela vossa justiça, defendei-me e salvai-me, 

prestai ouvidos e libertai-me. 



Sede para mim um refúgio seguro, 

a fortaleza da minha salvação. 

Vós sois a minha defesa e o meu refúgio: 

meu Deus, salvai-me do pecador. 

 

Sois Vós, Senhor, a minha esperança, 

a minha confiança desde a juventude. 

Desde o nascimento Vós me sustentais, 

desde o seio materno sois o meu protetor. 

 

A minha boca proclamará a vossa justiça, 

dia após dia a vossa infinita salvação. 

Desde a juventude Vós me ensinais, 

e até hoje anunciei sempre os vossos prodígios. 

Salmo 70(71) 

 
5º Passo Contemplatio / Contemplação 
 

Do Livro da Sabedoria 

 

Dizem os ímpios, pensando erradamente: 

«Armemos ciladas ao justo, 

porque nos incomoda e se opõe às nossas obras. 

Censura-nos as transgressões da Lei 

e repreende-nos as faltas de educação. 

Declara ter o conhecimento de Deus 

e chama-se a si mesmo filho do Senhor. 

Tornou-se uma censura viva dos nossos pensamentos 

e até a sua vista nos é insuportável. 

A sua vida não é como a dos outros 

e os seus caminhos são muito diferentes. 

Somos considerados por ele como escória 

e afasta-se dos nossos caminhos como de uma coisa impura. 



Proclama feliz a morte dos justos 

e gloria-se de ter a Deus como pai. 

Vejamos se as suas palavras são verdadeiras, 

observemos o que sucede na sua morte. 

Porque se o justo é filho de Deus, 

Deus o protegerá e o livrará das mãos dos seus adversários. 

Provemo-lo com ultrajes e torturas, 

para conhecermos a sua mansidão e apreciarmos a sua paciência. 

Condenemo-lo à morte infame, 

porque, segundo diz, Alguém virá socorrê-lo».  

Assim pensam os ímpios, 

mas enganam-se, porque a sua malícia os cega. 

Ignoram os segredos de Deus 

e não esperam que a santidade seja premiada, 

nem acreditam que haja recompensa para as almas puras. 
 

Sab 2, 1a.12-22 

 
6º Passo Actio / Acção 
 

Serei sempre testemunha da verdade. 


