ENCONTRO 33 / 22 JUN

SEGUIR JESUS:
ATITUDES DE UM DISCÍPULO
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?
Aproximando-se os dias de Jesus ser levado deste mundo, Ele tomou a decisão de Se dirigir a Jerusalém e 52 mandou mensageiros à
sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram numa povoação
de samaritanos, a fim de Lhe prepararem hospedagem. 53 Mas
aquela gente não O quis receber, porque ia a caminho de Jerusalém.
54
Vendo isto, os discípulos Tiago e João disseram a Jesus: «Senhor,
queres que mandemos descer fogo do céu que os destrua?». 55 Mas
Jesus voltou-Se e repreendeu-os. 56 E seguiram para outra povoação. 57 Pelo caminho, alguém disse a Jesus: «Seguir-Te-ei para onde
51

quer que fores». 58 Jesus respondeu-lhe: «As raposas têm as suas
tocas e as aves do céu os seus ninhos; mas o Filho do homem não
tem onde reclinar a cabeça». 59 Depois disse a outro: «Segue-Me».
Ele respondeu: «Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai». 60
Disse-lhe Jesus: «Deixa que os mortos sepultem os seus mortos; tu,
vai anunciar o reino de Deus». 61 Disse-Lhe ainda outro: «Seguir-Teei, Senhor; mas deixa-me ir primeiro despedir-me da minha família».
62
Jesus respondeu-lhe: «Quem tiver lançado as mãos ao arado e
olhar para trás não serve para o reino de Deus».
(Lc 9, 51-62)

•

É compreensível a atitude dos samaritanos?
E a de Tiago e João?

•

Nos relatos evangélicos Jesus aparece sempre a caminho.
Para fazer caminho com Ele, é necessário apanhar o seu
ritmo, sem adiamentos.

3º Passo Meditatio / Meditação: O que me diz o texto?
•
•

Como reajo face à intolerância dos outros?
Que critérios e princípios são orientadores dam a minha vida?

4º Passo Oratio / Oração
Rota de colisão
Senhor,
se acaso as alegorias não te são molestas
e se acreditas que não sou homem para lisonjas,
deixa-me comparar-te a um Boeing topo-de-gama
feito para desafiar a estratosfera e os gelos dela,
e comparar-me a mim próprio a uma ronceira
avioneta que apenas ousa altitudes modestas.

Senhor,
nesta fase da vida - em que fui
com violência ensinado a não ter desejos
ou a tê-los proporcionados à minha pequenez –
tudo o que desejo é colidir contigo.
Pode ser urna vez única,
mas essa vez tem de ser definitiva e grande
E depois venha o que vier.
Senhor,
Os teus potentes sensores decerto já
te alertaram para a mesquinha aeronave
que vai cruzar com o teu o seu trajecto.
E já piscaram luzes, e soaram besouros:
Rota de colisão.
Senhor,
mantém o rumo. Que a pequena
avioneta te não altere os planos.
Embate nela com a doce violência
Com que embates em tudo.
Depois, piedosamente, manda alguém
recolher os destroços de mim.
Serão uma coisa inerte e fria,
Mas tiveram-me dentro.
E guarda-os contigo.
De preferência à tua mão direita.
[A.M. Pires Cabral in “caderneta de lembranças”. 2021]

5º Passo Contemplatio / Contemplação
«Para seguir Jesus, a Igreja é itinerante, age imediatamente, depressa, decidida. O valor destas condições postas por Jesus — itinerância, prontidão e decisão — não está numa série de “nãos” ditos a

coisas boas e importantes da vida. Ao contrário, é preciso acentuar
o objetivo principal: tornar-se discípulo de Cristo! Uma escolha livre
e consciente, feita por amor, para retribuir a graça inestimável de
Deus, e não feita como um modo para nos promovermos a nós mesmos. Isto é triste! Aí daqueles que pensam em seguir Jesus para se
promover, ou seja, para fazer carreira, para se sentirem importantes
ou conquistar um lugar de prestígio! Jesus quer que sejamos apaixonados por Ele e pelo Evangelho. Uma paixão do coração que se
traduz em gestos concretos de proximidade, vizinhança aos irmãos
mais necessitados de acolhimento e cuidados. Precisamente como
Ele mesmo viveu!»
[Papa Francisco. Angelus. 30-06-2019]

6º Passo Actio / Acção
•

Não rejeitar a quem não aceita ou professa a minha fé em Jesus.
Se sou rejeitado devo responder com gestos de caridade.

•

Conhecer cada dia melhor este caminho proposto por Jesus que
é o Evangelho.

•

Trabalhar na missão de dar a conhecer a mensagem de amor de
Jesus às pessoas da nossa paróquia.

