ENCONTRO 16 / 09 FEV

FONTE DE VIDA NOVA
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 desceu com eles o monte e chegou a um lugar plano com
muitos dos que o seguiam. Estava ali uma grande multidão vinda de
toda a Judeia e de Jerusalém, e das cidades costeiras de Tiro e Sídon. 20Jesus olhou para os seus discípulos e disse-lhes: «Felizes os
pobres, porque vos pertence o reino de Deus. 21Felizes os que agora
têm fome, porque serão satisfeitos. Felizes os que agora choram,
porque hão de rir.
22
Felizes serão quando as pessoas vos odiarem, rejeitarem, insultarem e difamarem por serem seguidores do Filho do Homem. 23Alegrem-se quando isso acontecer, saltem de contentamento, porque
17

no céu serão largamente recompensados. Foi assim que os antepassados dessa gente maltrataram também os profetas. 24Mas ai dos
ricos, porque já vos foi dada a recompensa. 25Ai dos que agora estão
fartos, porque irão passar fome. Ai dos que agora se riem, pois vão
ter muito que lamentar e chorar. 26Ai, quando toda a gente vos elogiar, porque era assim que os vossos antepassados tratavam os falsos profetas.»
(Lc 6, 17.20-26)

•
•
•

A comunhão com Cristo enche o meu coração de alegria?
Sou testemunha da alegria cristã?
A humildade, a solidariedade, a compaixão, a luta pela justiça
estão presentes no meu coração?

3º Passo Meditatio / Meditação: O que me diz o texto?
A mensagem cristã é fonte de alegria. Viver em comunhão com
Cristo dá sentido à vida. É feliz quem é próximo e solidário com os
que sofrem.
4º Passo Oratio / Oração
Feliz o homem que pôs a sua esperança no Senhor.
Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios,
nem se detém no caminho dos pecadores,
mas antes se compraz na lei do Senhor,
e nela medita dia e noite.
É como árvore plantada à beira das águas:
dá fruto a seu tempo
e sua folhagem não murcha.
Tudo quanto fizer será bem sucedido.

Bem diferente é a sorte dos ímpios:
são como palha que o vento leva.
O Senhor vela pelo caminho dos justos,
mas o caminho dos pecadores leva à perdição.

Salmo 1, 1-2.3.4.6

5º Passo Contemplatio / Contemplação
Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz.
Onde há ódio, que eu leve o Amor;
Onde há ofensa, que eu leve o Perdão;
Onde há discórdia, que eu leve a União;
Onde há dúvida, que eu leve a Fé.
Onde há erro, que eu leve a Verdade;
Onde há desespero, que eu leve a Esperança;
Onde há tristeza, que eu leve a Alegria;
Onde há trevas, que eu leve a Luz.
Oh Mestre, fazei que eu procure menos
Ser consolado do que consolar;
Ser compreendido do que compreender;
Ser amado do que amar.
Porque é dando que se recebe;
É perdoando que se é perdoado;
É morrendo que se ressuscita
Para a Vida Eterna.
Hino da Liturgia das Horas

6º Passo Actio / Acção
Levarei a alegria do Evangelho aos irmãos.

