ENCONTRO 20 / 16 FEV

CONVERTIDOS AO AMOR
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?
Nessa ocasião chegaram algumas pessoas que contaram a Jesus
que Pilatos tinha mandado matar uns homens da Galileia, quando
estavam a oferecer a Deus sacrifícios de animais. Deste modo se
misturou o sangue deles com o dos animais sacrificados. 2Na sequência disso Jesus disse-lhes: «Julgam que esses eram mais pecadores do que os outros galileus, lá porque foram mortos dessa
maneira? 3Digo-vos que se enganam e que morrerão como eles, se
não se arrependerem. 4Julgam também que aqueles dezoito que
morreram, quando a torre de Siloé lhes caiu em cima, tinham mais
culpas do que os outros habitantes de Jerusalém? 5Pois digo-vos
que se enganam e que morrerão como eles, se não se arrependerem.» 6Jesus apresentou-lhes esta parábola: «Havia um homem que
1

tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi lá ver se tinha figos e
não encontrou nenhum. 7Ordenou então ao homem que lá trabalhava: “Escuta! Há três anos que venho procurar figos a esta figueira
e não encontro nada. Portanto, corta-a. Por que há de ela continuar
a ocupar o terreno?” 8Mas o trabalhador respondeu: “Deixa-a ficar
ainda este ano, que eu vou cavar em volta e deitar-lhe estrume. 9Talvez assim dê fruto. Se não der, manda-a cortar então.”»
(Lc 13, 1-9)

•
•
•

O confronto com a fragilidade e finitude humanas têm sido um
convite à conversão?
Nesta Quaresma já alterei alguns critérios da minha vida?
Tenho produzido os frutos que Deus espera de mim?

3º Passo Meditatio / Meditação: O que me diz o texto?
A finitude humana exige uma atitude de conversão e mudança permanentes. Só corações convertidos poderão produzir bons frutos de justiça e caridade.
4º Passo Oratio / Oração
O Senhor é clemente e cheio de compaixão.
Bendiz, ó minha alma, o Senhor
e todo o meu ser bendiga o seu nome santo.
Bendiz, ó minha alma, o Senhor
e não esqueças nenhum dos seus benefícios.
Ele perdoa todos os teus pecados
e cura as tuas enfermidades.
Salva da morte a tua vida
e coroa-te de graça e misericórdia.

O Senhor faz justiça
e defende o direito de todos os oprimidos.
Revelou a Moisés os seus caminhos
e aos filhos de Israel os seus prodígios.
O Senhor é clemente e compassivo,
paciente e cheio de bondade.
Como a distância da terra aos céus,
assim é grande a sua misericórdia para os que O temem.
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5º Passo Contemplatio / Contemplação
Temos meia Quaresma já andada.
E enquanto,
No caminho ou no campo,
Nos alegramos por ver a tua messe amadurar,
Também olhamos e vemos,
Cada vez com mais encanto,
Aquela árvore seca
A olhar para nós e a sangrar.
Árvore seca e comovida,
Toco seco a rebentar em flor,
É a tua Cruz, Senhor,
A irrigar de amor a nossa vida.
Ela lá está,
Sempre à nossa frente,
Plantada no chão árido e seco.
Mas, para nosso maior espanto e admiração,
Eis que a tua Cruz, Senhor, se levanta do chão,
E se planta no nosso coração.

Por tanto amor, Senhor,
Recebe a nossa gratidão,
Enche os nossos pés de prontidão,
As nossas mãos de paz,
Os nossos lábios de oração,
Os nossos gestos de perdão.
E caminha connosco
No que falta cumprir desta peregrinação.
6º Passo Actio / Acção
Que fruto vou produzir durante esta semana…
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