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A árvore foi a forma de Te ver
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)
«Deixa um momento as tuas ocupações habituais, ó homem; entra
um instante em ti mesmo, longe do tumulto dos teus pensamentos.
Põe de parte os cuidados que te apoquentam e liberta-te agora das
inquietações que te absorvem. Entrega-te uns momentos a Deus;
descansa por algum tempo na sua presença» (Santo Anselmo).

2 / LECTIO (Leitura): Que diz o texto?
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Tendo entrado em Jericó, Ele atravessava a cidade. 2 E eis que um

homem chamado Zaqueu, que era chefe de publicanos e rico, 3
1

procurava ver quem era Jesus; mas não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. 4 Correndo mais à frente, subiu
a um sicómoro para o ver, porque Ele estava prestes a passar por
ali. 5 Quando chegou ao lugar, Jesus, olhando para cima, disse-lhe:
«Zaqueu, desce depressa, pois hoje é necessário que fique em tua
casa». 6 Ele desceu depressa e acolheu-o com alegria. 7 Ao ver isto,
todos murmuravam, dizendo: «Entrou para se hospedar junto de um
homem pecador». 8 Mas, de pé, Zaqueu disse ao Senhor: «Eis, Senhor,
que vou dar aos pobres metade dos meus bens e, se defraudei alguém nalguma coisa, restituirei quatro vezes mais». 9 Disse-lhe Jesus: «Hoje a salvação veio a esta casa, uma vez que também ele é
filho de Abraão. 10 Pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o
que estava perdido».
(Lc 19, 1-10) Tradução da CEP

•

Quais os personagens à volta de Jesus?

•

Como pretende, Zaqueu, concretizar o seu ato de restituição?
(Muitas vezes é esquecido que, as diferentes fases do Perdão englobam, quando possível, o ato da restituição).

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

Quantas vezes já sentiste «olhado» e «chamado pelo nome» e
mesmo assim não respondeste?

•

Como é que a nossa comunidade acolhe as pessoas que são desprezadas e marginalizadas? Somos capazes de perceber os problemas das pessoas e de lhes prestar atenção, como Jesus fez?

•

A mudança operada no encontro com Jesus. O que podes fazer
para que na tua família e amigos abram os seus corações ao Mestre?
2

4 / ORATIO (Oração)
A árvore foi a forma de te ver
E desci para abrir a casa.
De me teres visitado e avistado
Entre os ramos
Fizeste-me passagem
Da folha ao voo do pássaro
Do sol à doçura do fruto
Para me encontrares me deste
A pequenez.
Daniel Faria, in Se fores pelo centro de ti mesmo

5 / CONTEMPLATIO (Contemplação)
“E Jesus parou, não passou ao largo acelerando o passo, olhou-o sem
pressa, olhou-o com calma. Olhou-o com olhos de misericórdia;
olhou-o como ninguém o fizera antes. E aquele olhar abriu o seu coração, fê-lo livre, curou-o, deu-lhe uma esperança, uma nova vida,
como a Zaqueu, a Bartimeu, a Maria Madalena, a Pedro e também a
cada um de nós. Mesmo quando não ousamos levantar os olhos para
o Senhor, o primeiro a olhar-nos é sempre Ele. É a nossa história
pessoal; tal como muitos outros, cada um de nós pode dizer: eu também sou um pecador, sobre quem Jesus pousou o seu olhar. Convido-vos a que hoje, em vossas casas ou na igreja, quando estiverdes
tranquilos, sozinhos, façais um tempo de silêncio recordando, com
gratidão e alegria, as circunstâncias, o momento em que o olhar misericordioso de Deus pousou sobre a nossa vida.”
Papa Francisco, Cuba - Homília de 21 de setembro de 2015

6 / ACTIO (Ação)
Vou considerar alguma injustiça que tenha cometido e procurar repará-la.
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