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Uma parábola desconcertante:
Atitudes perante 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.

1 / STATIO (Preparação)
Momento de silêncio

2 / LECTIO (Leitura): Que diz o texto?
9

Jesus disse a seguinte parábola para alguns que se consideravam

justos e desprezavam os outros: 10 «Dois homens subiram ao Templo
para orar; um era fariseu e o outro publicano.
1

11

O fariseu, de pé, orava assim: "Meu Deus, dou-Vos graças por não

ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros,
nem como este publicano. 12 Jejuo duas vezes por semana e pago o
dízimo de todos os meus rendimentos".
13

O publicano ficou a distância e nem sequer se atrevia a erguer os

olhos ao Céu; mas batia no peito e dizia: "Meu Deus, tende compaixão
de mim, que sou pecador".
14

Eu vos digo que este desceu justificado para sua casa e o outro não.

Porque todo aquele que se exalta será humilhado e quem se humilha
será exaltado».
(Lc 18,9-14)

•

Quais as chaves de leitura desta parábola desconcertante?

•

Como reza o fariseu?

•

Como reza o publicano?

3 / MEDITATIO (Meditação): O que me diz o texto?
•

Com qual dessas duas pessoas me identifico?
É uma pergunta comum depois de ler esta passagem.
A resposta não é simples!
Podemos ser santos e pecadores em momentos diferentes.

•

Sou amado não porque sou bom, mas porque Deus é bom.
Os meus pecados e os meus fracassos não são motivos para
duvidar do amor de Deus, mas são um convite a me maravilhar ainda mais com sua bondade amorosa.
“Ninguém é bom senão um, que é Deus” (Lc 18,19).

4 / ORATIO (Oração)
Salmo 51(50) Prece de coração contrito
2

Tem piedade de mim, ó Deus, pela tua misericórdia;

3

segundo a tua grande compaixão, apaga a minha culpa.
Lava-me inteiramente da minha iniquidade

4

e purifica-me do meu pecado.
Pois eu reconheço as minhas culpas,

5

e o meu pecado está sempre diante de mim.
6

Contra ti, só contra ti pequei

e pratiquei o mal aos teus olhos.
E assim Tu és justo na tua sentença,
és íntegro no teu julgamento.
7

Eis que eu fui gerado na culpa,

a minha mãe me concebeu no pecado.
8

Eis que Tu aprecias a verdade no mais profundo;

e na intimidade ensinas-me a sabedoria.
9

Com o hissope, retira-me o pecado e ficarei puro;

lava-me e ficarei mais branco do que a neve.
10

Faz-me ouvir palavras de alegria e de júbilo,

e exultem estes ossos que trituraste.
11

Desvia o teu rosto do meu pecado

e apaga todas as minhas iniquidades.
12

Cria para mim, ó Deus, um coração puro;

e renova dentro de mim um espírito firme.
13

Não me afastes da tua presença,

nem retires de mim o teu santo espírito.
14

Dá-me de novo a alegria da tua salvação

e apoia-me com um espírito generoso.
15

Hei de ensinar aos transgressores os teus caminhos,

e os pecadores hão de voltar para ti. […]
3

18

Pois não recebes com agrado um sacrifício

nem te agrada qualquer holocausto que eu ofereça.
19

O meu sacrifício, ó Deus, é um espírito contrito.

Um coração contrito e humilhado, ó Deus, Tu não desprezas. […]

5 / CONTEMPLATIO (Contemplação)
A Parábola do Fariseu e o Publicano convida-nos a fazer um importante autoexame. Devemos olhar para as nossas vidas e avaliar a
nossa conduta diante da Palavra de Deus, afinal, fariseus e publicanos continuam espalhados por todos os lugares. Que possamos
apontar o nosso olhar somente para Cristo.

6 / ACTIO (Ação)
Ao longo desta semana irei dedicar momentos fortes à oração, voltando-me para o Senhor com humildade e confiança.

4

