ENCONTRO 32 / 15 JUN

ORIENTAR A NOSSA VIDA PARA DEUS
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?
Um dia, quando Jesus estava a orar sozinho, os discípulos aproximaram-se. Então perguntou-lhes: «Quem diz o povo que eu
sou?» 19E eles responderam: «Uns dizem que és João Batista, outros
que és Elias e outros ainda que és um dos profetas antigos que ressuscitou.» 20Jesus acrescentou: «E quem acham vocês que eu sou?»
Pedro afirmou logo: «Tu és o Messias enviado por Deus.»
21
Jesus deu-lhes ordem para não contarem aquilo a ninguém 22e
acrescentou: «É preciso que o Filho do Homem sofra muito e seja
rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos doutores da lei, para ser morto e ao terceiro dia ressuscitar.»
23
Depois disse a todos: «Se alguém me quiser acompanhar neguese a si próprio, carregue com a sua cruz todos os dias e siga18

me. 24Pois todo o que quiser salvar a sua vida perde-a, mas aquele
que perder a vida, por causa de mim, salva-a.

(Lc 9, 18-24)

•
•
•

Entrego a Deus a minha vida toda?
Estou «verdadeiramente» com Jesus?
Carrego todos os dias coma Cruz do amor?

3º Passo Meditatio / Meditação: O que me diz o texto?
Jesus vivia sempre na presença de Deus pai. A sua vida era vida para
Deus. E sempre viveu Jesus numa atitude de entrega e serviço aos
outros.
4º Passo Oratio / Oração
A minha alma tem sede de Vós, meu Deus.
Senhor, sois o meu Deus: desde a aurora Vos procuro.
A minha alma tem sede de Vós.
Por Vós suspiro,
como terra árida, sequiosa, sem água.
Quero contemplar-Vos no santuário,
para ver o vosso poder e a vossa glória.
A vossa graça vale mais que a vida:
por isso os meus lábios hão-de cantar-Vos louvores.
Assim Vos bendirei toda a minha vida
e em vosso louvor levantarei as mãos.
Serei saciado com saborosos manjares
e com vozes de júbilo Vos louvarei.
Porque Vos tornastes o meu refúgio,
exulto à sombra das vossas asas.
Unido a Vós estou, Senhor,
a vossa mão me serve de amparo.

[Salmo 62 (63), 2-6.8-9]

5º Passo Contemplatio / Contemplação
Com os braços na Cruz, meu Redentor,
Abertos me esperai, com o lado aberto,
Manifestos sinais do vosso amor.
Ah! quem chegasse um dia de mais perto
A ver com os olhos de alma essa ferida
Que o coração nos mostra descoberto!
Esse que por salvar gente perdida,
De tanta piedade quis usar,
Que deu nas suas mãos a própria vida.
A sangue nos quisestes resgatar
De tão cruel e duro cativeiro,
Vendido fostes Vós por nos comprar.
Padecestes por nós, manso Cordeiro,
Pisado, preso e nu entre ladrões,
Ardendo o fogo posto no madeiro,
Ardam postos no fogo os corações.
(Hino da Liturgia das Horas)

6º Passo Actio / Acção
Vou viver do amor e para o amor…

