ENCONTRO 23 / 06 ABR

TODAS AS VIDAS SÃO PÃO,
MAS NEM TODAS SÃO EUCARISTIA
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
Com o Domingo de Ramos começas a viver a Semana Santa. Vais
acompanhar Jesus na semana mais violenta da sua vida...
Mas é também a semana que termina na ressurreição, quando Deus
diz a última palavra sobre a vida de Jesus e sobre a redenção da humanidade.
Se te for possível, dá um pouco mais de tempo à oração, nestes dias,
fica mais unido a Jesus, procura acompanhá-Lo como um verdadeiro discípulo que aprende o essencial com o seu Mestre e Senhor.
Com este desejo, dá início à tua oração.
Música: “Camino” de Gustavo Santaolalla

2º Passo Lectio / Leitura: Que diz o texto?

N Quando chegou a hora, Jesus sentou-Se à mesa com os seus
Apóstolos e disse-lhes:
J «Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes de padecer; pois digo-vos que não tornarei a comê-la, até que se
realize plenamente no reino de Deus».
N Então, tomando um cálice, deu graças e disse:
J «Tomai e reparti entre vós, pois digo-vos que não tornarei a beber
do fruto da videira, até que venha o reino de Deus».
N Depois tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-lho, dizendo:
J «Isto é o meu corpo entregue por vós. Fazei isto em memória de
Mim».
N No fim da ceia, fez o mesmo com o cálice, dizendo:
J «Este cálice é a nova aliança no meu Sangue, derramado por vós.
Entretanto, está comigo à mesa a mão daquele que Me vai entregar.
O Filho do homem vai partir, como está determinado. Mas ai daquele
por quem Ele vai ser entregue!»
N Começaram então a perguntar uns aos outros qual deles iria fazer
semelhante coisa. Levantou-se também entre eles uma questão:
qual deles se devia considerar o maior? Disse-lhes Jesus:
J «Os reis da nações exercem domínio sobre elas e os que têm sobre
elas autoridade são chamados malfeitores. Vós não deveis proceder
desse modo. O maior entre vós seja como o menor e aquele que
manda seja como quem serve.
Pois quem é o maior: o que está à mesa ou o que serve? Não é o que
está à mesa? Ora Eu estou no meio de vós como aquele que serve.
Vós estivestes sempre comigo nas minhas provações. E Eu preparo
para vós um reino, como meu Pai o preparou para Mim: comereis e
bebereis à minha mesa, no meu reino, e sentar-vos-eis em tronos, a
julgar as doze tribos de Israel.

Simão, Simão, Satanás vos reclamou para vos agitar na joeira como
trigo. Mas Eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, uma
vez convertido, fortalece os teus irmãos».
N Pedro respondeu-Lhe:
R «Senhor, eu estou pronto a ir contigo, até para a prisão e para a
morte».
N Disse-lhe Jesus:
J «Eu te digo, Pedro: não cantará hoje o galo, sem que tu, por três
vezes, negues conhecer-Me».
(Lc 22,14 – 34 - Tradução litúrgica da Bíblia)

O relato da Paixão de Cristo está marcado por um conjunto de situações dramáticas e totalmente vertiginosas. Somos confrontados
com a traição de um dos apóstolos. Com a cobiça pelos lugares do
poder. A negação de outro discípulo.
3º Passo Meditatio / Meditação: O que me diz o texto?
•

•

Que significado têm para mim as palavras de Jesus sobre pão e
vinho? Compreendo esta forma particular de estar presente no
meio de nós? Aproximo-me deste sacramento?
O que significa para mim a Paixão e Morte de Nosso Senhor? O
que sinto, o que experimento diante desse "drama"? Encaro a situação como espectador ou como protagonista?

4º Passo Oratio / Oração
Senhor Jesus,
Senhor dos Passos
Serenos e seguros no caminho da vida e da Paixão,
Da ressurreição.
Senhor Jesus,

Senhor dos Passos
Sossegados e firmes,
Resolutos,
Até à porta do meu coração.
Senhor Jesus,
Senhor dos Passos
Dos meus e dos teus,
Finalmente harmonizados,
Finalmente lado a lado,
Os meus, atravessados pela tua Paixão
Os teus, sincronizados pelo pulsar do meu coração.
Sim,
Eu seu que foi por mim que desceste a este chão
Pesado, ingreme, irregular,
De longilíneas lajes em que é fácil escorregar.
Senhor Jesus,
Deixa-me chegar um pouco mais junto de Ti,
Chega-Te Tu também mais junto de mim.
Segura-me,
Dá-me a tua mão firme, nodosa e corajosa.
Agarra-me.
Sinto sulcos gravados nessa mão,
Sigo-os com o dedo devagar,
Percebo que são as letras do meu nome.
Foi então por mim que desceste a este chão.
O amor verdadeiro está lá sempre primeiro.
Obrigado, Senhor Jesus,
Meu Senhor, meu irmão e companheiro.
[D. António Conto]

5º Passo Contemplatio / Contemplação
Quinta feira Santa
Todas as vidas cabem na imagem quotidiana do pão que se parte e
reparte.
As vidas são coisas semeadas, crescidas, maturadas, ceifadas, trituradas, amassadas: são como pão. Não apenas degustamos e consumimos o mundo: dentro de nós vamos percebendo que o tempo
também nos consome, nos gasta, nos devora. Somos uma massa
que se quebra, uma espessura que diminui. A questão é saber com
que sentido e intensidade vivemos este tráfico inevitável. Todos nos
gastamos, certo. Mas em que comércios? Todos sentimos que a vida
se parte. Mas como tornar esse facto trágico numa afirmação fecunda e plena da própria vida?
Por isso, espantam as palavras de Jesus. Ele pegou no pão e disse:
«Tomem e comam, pois, este pão é o meu corpo entregue por vós.»
A Eucaristia, por vezes repetida como mero culto ou rotineiro signo
de pertença sociológica, é, na verdade, o lugar vital da decisão sobre
o que fazer da vida.
Todas as vidas são pão, mas nem todas são Eucaristia, isto é, oferta
radical de si, entrega, doação, serviço. Todas as vidas chegam ao
fim, mas nem todas vão até ao fim no parto dessa utopia (humana e
divina) que trazem inscrita.
É destas coisas que a Quinta-feira Santa fala.
[José Tolentino Mendonça. “O hipopótamo de Deus”. Pág. 69-70]

6º Passo Actio / Acção
Nesta Semana Santa compromete-me a praticar gestos de amor e
caridade, abeirando-me preferencialmente dos mais necessitados e
fracos para ajudá-los de acordo com suas necessidades, compartilhando a alegria da Fé.

