ENCONTRO 27 / 11 MAI

GLÓRIA E AMOR DEFINIDOS
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
Excerto do “Passo a Rezar” de 19 de maio de 2019.
Momento de silêncio.
2º Passo Lectio / Leitura: Que diz o texto?
13 31Quando Judas saiu do Cenáculo, disse Jesus aos seus discípulos: «Agora foi glorificado o Filho do homem, e Deus foi glorificado
nele. 32 Se Deus foi glorificado nele, também Deus O glorificará em
Si mesmo e glorificá-lo-á sem demora. 33a Meus filhos, é por pouco
tempo que ainda estou convosco. 34 Dou-vos um mandamento novo:
que vos ameis uns aos outros. Como Eu vos amei, amai-vos também
uns aos outros. 35 Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos:
se vos amardes uns aos outros».
(Jo 13,31-33a.34-35 - Tradução Litúrgica)

•

Qual o contexto em que se insere esta passagem do evangelho?

• O que dizia a lei Moisaica e o que Jesus deixa como testamento?
3º Passo Meditatio / Meditação: O que me diz o texto?
•

Jesus é o amor que acolhe, que se faz serviço, que respeita a dignidade e a liberdade do outro, que não discrimina nem marginaliza, que se faz dom total (até à morte) para que o outro tenha
mais vida.
É este o amor que procuro viver e partilhar?

4º Passo Oratio / Oração
Aos teus discípulos não confiaste um distintivo a exibir,
nem uma farda a vestir e nem sequer um documento particular
que sirva de contrassenha.
Como reconhecê-los, então, Jesus, misturados na multidão colorida
e multiétnica?
Aquilo que os revela porque marca de modo claro a sua identidade,
não é o cartão do partido, nem uma palavra de ordem,
mas o amor que demonstram uns pelos outros.
Um amor fraterno, não obstante as diferenças e condições sociais,
de proveniência, de cultura, de língua.
Um amor capaz de superar todo o obstáculo desde que ofereça solidariedade,
um amor que vence o medo, que supera a desconfiança,
que ignora os preconceitos e suspeitas.

Um amor que se exprime mediante facetas diversas:
torna-se misericórdia com quem nos ofendeu,
faz-se serviço humilde aos mais desfavorecidos,
sabe oferecer ternura para fortalecer quem vacila e quem caiu,
quem cometeu erros terríveis.
Um amor que não é submisso a critérios formulados por nós,
mas se joga profundamente precisamente como fizeste tu.
Ámen
[In Qumran, e La Chiesa: tradução livre de fr. José Augusto]

5º Passo Contemplatio / Contemplação
“O meu legado aos outros qual será? … Não há maior legado do que
o de uma vida feita dom; e quando isso acontece a vida revela-se no
que tem de fundo e de flagrante, de grácil e de arrebatador, de esperançoso e possível”
[José Tolentino Mendonça. O pequeno caminho das grandes perguntas). 2017)

6º Passo Actio / Acção
Jesus não fingiu amar-nos! No caminho desta semana, vou encontrar homens, mulheres, jovens, crianças… Como vou amá-los “como
Jesus”? A nossa vida de batizados deve ser sinal no meio da descrença e da indiferença do mundo.

