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Andar por aí
à procura de ti

Quando Jesus soube que João Batista tinha sido preso, retirou-se 
para a Galileia. 13Deixou Nazaré para ir viver em Cafarnaum, 
uma cidade à beira do lago nos limites de Zabulão e Neftali. Acon-
teceu assim para que se cumprissem estas palavras de Isaías: 
Terras de Zabulão e de Neftali, da beira-mar e de além do Jordão, 
Galileia dos pagãos! O povo mergulhado na escuridão viu uma 
grande luz! Luz que brilhou para os que estavam na região escura 
da morte.
Daí em diante Jesus começou a pregar: 
«Arrependam-se, porque o reino dos céus está a chegar.»
Caminhava Jesus junto ao lago da Galileia quando viu dois 
irmãos: Simão, chamado Pedro, e André, que andavam a lançar as 
redes no lago pois eram pescadores. 
Jesus disse-lhes: «Venham comigo e eu vos farei pescadores de 
homens.» Ambos largaram imediatamente as redes e foram com 
ele. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e 
João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco com o pai, a con-
sertar as redes, e chamou-os. Eles, deixando logo o barco e o pai, 
seguiram Jesus.

Jesus andava por toda a Galileia, ensinava nas sinagogas, prega-
va a boa nova do reino e curava o povo de todas as doenças e 
sofrimentos.

*****

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?)
• Sinto o chamamento divino a segui-Lo? 

• Tenho dito prontamente sim aos apelos divinos? 

• Vivo numa atitude de conversão permanente?

3. MEDITATIO Meditação (O que me diz o texto?)
A presença de Jesus é um apelo à conversão e ao seguimento. Quem 
se encontra com Jesus torna-se Seu discípulo. E quem discípulo é 
missionário se tem de tornar.

4. ORATIO Oração 
O Senhor é minha luz e salvação.

O Senhor é minha luz e salvação:
a quem hei-de temer?
O Senhor é protector da minha vida:
de quem hei-de ter medo?

Uma coisa peço ao Senhor, por ela anseio:
habitar na casa do Senhor
todos os dias da minha vida,
para gozar da suavidade do Senhor
e visitar o seu santuário.

Espero vir a contemplar a bondade do Senhor
na terra dos vivos.
Confia no Senhor, sê forte.
Tem confiança e confia no Senhor.

(Salmo 26 (27), 1.4.13-14)

5. CONTEMPLATIO Contemplação
Tu, Senhor, Tu falas
E um caminho novo se abre a nossos pés,
Uma luz nova em nossos olhos arde,
Átrio de luminosidade,
Pão
De trigo e de liberdade,
Claridade que se ateia ao coração.

Lume novo, lareira acesa na cidade,
És Tu, Senhor, o clarão da tarde,
A notícia, a carícia, a ressurreição.

Passa outra vez, Senhor, dá-nos a mão,
Levanta-nos,
Não nos deixes ociosos nas praças,
Sentados à beira dos caminhos,
Sonolentos,
Desavindos,
A remendar bolsas ou redes.

Sacia-nos.
Envia-nos, Senhor,
E partiremos

O pão, 
O perdão,
Até que em cada um de nós nasça um irmão.

 

(D. António Couto)

6. ACTIO Ação
Vamos acolher os apelos divinos
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