ENCONTRO 30 / 01 JUN

NA FORÇA DO ESPÍRITO EM MISSÃO
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?
Na tarde desse mesmo dia, o primeiro da semana, os discípulos encontravam-se juntos e tinham as portas fechadas com medo das autoridades judaicas. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse-lhes:
«A paz esteja convosco!» Depois mostrou-lhes as mãos e o peito.
Eles alegraram-se muito por verem o Senhor. Jesus disse-lhes outra
vez: «A paz esteja convosco! Assim como o Pai me enviou, também
eu vos envio.» Em seguida, soprou sobre eles e disse-lhes: «Recebam o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoarem os pecados, são
perdoados; e àqueles a quem não os perdoarem, não lhes são perdoados.»
(Jo 20, 19-23)

•
•
•

Sou testemunha corajosa do Evangelho?
Sou verdadeiro discípulo missionário?
Deixo-me transformar pela força do Espírito?

3º Passo Meditatio / Meditação: O que me diz o texto?
A presença do Espírito fez passar os discípulos do medo ao testemunho corajoso. Não podem os cristãos deixar de anunciar o Evangelho da salvação.
4º Passo Oratio / Oração
Enviai, Senhor, o vosso Espírito
e renovai a face da terra.
Bendiz, ó minha alma, o Senhor.
Senhor, meu Deus, como sois grande!
Como são grandes, Senhor, as vossas obras!
A terra está cheia das vossas criaturas.
Se lhes tirais o alento, morrem
e voltam ao pó donde vieram.
Se mandais o vosso Espírito, retomam a vida
e renovais a face da terra.
Glória a Deus para sempre!
Rejubile o Senhor nas suas obras.
Grato Lhe seja o meu canto,
e eu terei alegria no Senhor.
[Salmo 103 (104), 1ab e 24ac.29bc-30.31.34]

5º Passo Contemplatio / Contemplação
O medo não habita a nossa casa

O medo transforma a nossa casa em fortaleza
Tranca portas e janelas
Esconde-se debaixo da mesa.
Mas vem Jesus e senta-nos à mesa
Começa a contar histórias e estrelas
Leva-nos até ao colo de Abraão, até à Criação,
Sopra sobre nós um vento novo,
Rasga uma estrada direitinha ao coração:
Chama-se Perdão, Espírito, Amor, Nova Criação.
Varrido para o canto da casa pelo vento,
Rapidamente todo o medo arde,
Ardem também bolsas, portas e paredes,
E surge um lume novo a arder dentro de nós
Mas esse não nos queima nem o podemos apagar.
Estamos lá tantos à rosa desse vento, desse fogo,
Com esse vento, com esse fogo dentro,
Portugueses, russos, gregos e chineses,
Começamos a falar e tão bem nos entendemos,
Que custa a crer que tenhamos passaportes diferentes.
E afinal não temos.
Vendo melhor, maternais mãos invisíveis nos embalam,
Nos sustentam.
Sentimos que estamos a nascer de novo,
Percebemos que somos irmãos,
Filhos renascidos deste vento, deste lume.

E não é verdade que falamos,
Mas que alguém dentro de nós fala por nós,
Chama por Deus,
Como um menino pelo Pai.
(D. António Couto)

6º Passo Actio / Acção
Na força do Espírito vou em missão…

