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Só o amor permanece
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?
5

Estavam ali alguns a dizer que o templo era muito belo, com as suas

pedras formosas, bem trabalhadas, e com as ofertas que o adornavam. 6«Lá virá o dia», afirmou Jesus, «em que tudo isto que aqui
veem será deitado abaixo. Nem uma só destas pedras ficará no lugar.» 7Perguntaram-lhe então: «Mestre, quando será isso e qual vai
ser o sinal de que todas essas coisas estão para acontecer?» 8Ele
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respondeu: «Tenham cuidado e não se deixem enganar por ninguém! Virão muitos em meu nome a dizer: “Sou eu o Messias, está a
chegar a hora!” Não vão atrás deles! 9E quando ouvirem dizer que há
guerras e revoluções, não tenham medo. Estas coisas têm de acontecer primeiro, mas não quer dizer que já seja o fim.» 10E continuou: «As nações hão de entrar em luta umas com as outras e os
países vão atacar-se uns aos outros. 11Haverá grandes terramotos,
fomes e pestes em muitos lugares, hão de ver-se coisas espantosas
e do céu virão grandes sinais. 12Mas antes de tudo isso, vocês serão
presos e perseguidos, levados a julgamento nas sinagogas e lançados na prisão. Vão ter que comparecer diante de reis e governadores,
por minha causa, 13e terão assim oportunidade para dar testemunho
de mim. 14No entanto, convençam-se que não é preciso preocuparem-se com a própria defesa, 15porque eu vos darei palavras e sabedoria a que nenhum dos vossos inimigos poderá resistir, nem será
capaz de contradizer. 16Serão atraiçoados pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E alguns serão mesmo levados à
morte. 17Vão ser odiados por toda a gente por minha causa, 18mas
nem um só cabelo das vossas cabeças se irá perder. 19Mantenhamse firmes até ao fim e serão salvos.»

(Lc 21, 5-19) Tradução da BPTct

•

Olho para o futuro com esperança?

•

Acredito na vitória do bem sobre o mal?

•

Empenho-me na construção do reino do amor e da justiça?

3 / MEDITATIO (Meditação): O que me diz o texto?
O tempo tudo devora, mas o amor permanece. O amor é eterno.
Quem o amor de Deus acolhe vive o presente com esperança.
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4 / ORATIO (Oração)
O Senhor virá governar com justiça.
Cantai ao Senhor ao som da cítara,
ao som da cítara e da lira;
ao som da tuba e da trombeta,
aclamai o Senhor, nosso Rei.
Ressoe o mar e tudo o que ele encerra,
a terra inteira e tudo o que nela habita;
aplaudam os rios
e as montanhas exultem de alegria.
Diante do Senhor que vem,
que vem para julgar a terra;
julgará o mundo com justiça
e os povos com equidade.
Salmo 97 (98), 5-9

5 / CONTEMPLATIO (Contemplação)
No meio da bruma e da esperança
Que envolve os passos de tanta gente
Nestes dias toldados de novembro,
Há sempre uma mãozinha que se sente,
Uma luzinha que se acende,
Nos alumia, nos acolhe e nos atende.
Guia-me sempre, Luz amável,
No meio do nevoeiro que me envolve:
Sê Tu a guiar-me no caminho!
Guarda Tu os meus passos!
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Eu não peço para ver o horizonte distante:
Um passo de cada vez
É para mim o bastante!
Obrigado, Senhor Jesus!
Tu és a Luz que me alumia
A cada instante!
Alumia também
Cada viandante,
Que na penumbra dos dias,
Tenha perdido a fé o u o volante.
D. António Couto

6 / ACTIO (Ação)
Vou testemunhar a esperança cristã.
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