ENCONTRO 18 / 22 FEV

PURIFICAR O CORAÇÃO
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 apresentou-lhes depois esta parábola: «Pode um cego guiar
outro cego? Não irão cair os dois nalgum buraco? 40Nenhum discípulo está acima do seu mestre, mas todo o discípulo bem ensinado
será como o mestre. 41Por que é que tu reparas no cisco que está na
vista do teu semelhante e não vês a trave que está nos teus próprios
olhos? 42Como podes tu dizer ao teu semelhante: “Anda cá, deixame tirar-te isso”, se não consegues ver aquilo que tens nos teus
olhos? Fingido! Tira primeiro a trave que está nos teus olhos e depois
já vês melhor para tirares o cisco da vista do teu semelhante.»
43
«Não há nenhuma árvore boa que dê frutos ruins nem árvore ruim
que dê frutos bons. 44Qualquer árvore se reconhece pelos seus fru39

tos. Não se colhem figos dos espinheiros nem uvas das silvas. 45Quem é bom diz coisas boas, porque tem um tesouro de bondade no seu coração, mas quem é mau diz coisas más, porque o seu
coração está cheio de maldade. Cada qual fala daquilo que transborda do seu coração.»
(Lc 6, 39-45)

•
•
•

Imito as atitudes de Jesus?
Caio na tentação da acusação dos outros? Tento corrigir os
meus defeitos?
Existe coerência entre a fé que professamos e a fé que vivemos?

3º Passo Meditatio / Meditação: O que me diz o texto?
Um coração puro e bom produz bons frutos. E devemos ser tolerantes
com os outros e exigentes connosco. Devemos ajudar e não acusar.
4º Passo Oratio / Oração
É bom louvar-Vos, Senhor,
e cantar salmos ao vosso nome.
É bom louvar o Senhor
e cantar salmos ao vosso nome, ó Altíssimo,
proclamar pela manhã a vossa bondade
e durante a noite a vossa fidelidade.
O justo florescerá como a palmeira,
crescerá como o cedro do Líbano:
plantado na casa do Senhor,
florescerá nos átrios do nosso Deus.
Mesmo na velhice dará o seu fruto,
cheio de seiva e de vigor,

para proclamar que o Senhor é justo:
n’Ele, que é o meu refúgio, não há iniquidade.
Salmo 91 (92), 2-3.13-14.15-16

5º Passo Contemplatio / Contemplação
As coisas do mundo
Não podem alimentar-te
Nem encher de perfume a tua vida.
A tua alegria não está entre as coisas passageiras.
Relâmpagos, tempestades, terramotos,
Sons e vozes da terra são estrangeiros para ti.
Tu, meu irmão a tempo inteiro,
Não deixes de sentir os pés no chão do terreiro,
Mas mantém também a cabeça no céu,
Ao léu,
Para poderes ouvir sempre bem a voz de Deus,
E ver bem, belo e bom,
Para tirar o argueiro
Da vista do teu irmão e companheiro.
Que o ódio e a violência nunca tomem conta do teu coração.
Que o teu coração seja habitação de paz.
Que nunca te seduza o som das espingardas.
Debulha o teu grão,
Reparte o teu pão,
Olha para Deus com gratidão.
D. António Couto

6º Passo Actio / Acção
Que defeitos vou tentar corrigir….

