Pistas para estabelecer um Diálogo com o Senhor
- Louvamos Jesus especialmente por…
- Damos graças ao nosso grande Amigo porque…
- Desejamos hoje pedir perdão ao Senhor porque…
- Queremos pedir a Jesus que nos dê…
4 – CONTEMPLAÇÃO
Como faço meus os ensinamentos do texto?
Mestre, o teu grande amor surpreende-me e o meu coração cheio
de alegria diz-te:
“Em teu nome, Senhor, levanto-me”
5 – PARTILHA
(Quando feito em grupo ou em família)
Que quero partilhar? Cada elemento do grupo ou da família é
convidado a partilhar a sua oração. O que mais me marcou no
texto? Que senti ao meditar este texto?
6 - ACÇÃO
Com o que me comprometo? Com o que nos comprometemos?
Assim como ao jovem o Senhor convida-nos a levantarmo-nos.
- Que devo fazer para que isto aconteça?
- Que coisas ou pessoas me impedem recuperar a vida que Cristo
me oferece?
- Que atitudes minhas matam os outros?
“A mãe viúva alegra-se com seu filho ressuscitado.
A Mãe Igreja alegra-se diariamente
com os homens que ressuscitam na sua alma.
Aquele, morto quanto ao corpo;
estes, quanto ao seu espírito”
(S. Agostinho)
Cântico final: Eu louvarei, eu louvarei (Laudate 364)
Adaptado de: http://www. lectionautas.com.

LECTIO DIVINA
Domingo 05 de Junho de 2016
X Domingo Comum
A tua palavra é farol para os meus passos
e luz para os meus caminhos. Salmo 119.105
0 – PREPARAÇÃO
Cântico: Nada te turbe (Laudate 70)
Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Ámen.
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 – LEITURA: TEXTO BÍBLICO: Lucas 7,11-17
Leitura do evangelho de s. Lucas
Naquele tempo,
dirigia-Se Jesus para uma cidade chamada Naim;
iam com ele os seus discípulos e uma grande multidão.
Quando chegou à porta da cidade,
levavam um defunto a sepultar,
filho único de sua mãe, que era viúva.
Vinha com ela muita gente da cidade.
Ao vê-la, o Senhor compadeceu-Se dela e disse-lhe:
«Não chores».
Jesus aproximou-Se e tocou no caixão;
e os que o transportavam pararam.
Disse Jesus: «Jovem, Eu te ordeno: levanta-te».
O morto sentou-se e começou a falar;
e Jesus entregou-o à sua mãe.
Todos se encheram de temor
e davam glória a Deus, dizendo:
«Apareceu no meio de nós um grande profeta;
Deus visitou o seu povo».
E a fama deste acontecimento
espalhou-se por toda a Judeia e pelas regiões vizinhas.
Palavra do Senhor

Perguntas para a leitura pessoal
- Como se chama a povoação em que Jesus realiza este sinal?
- Quantos filhos tinha a viúva?
- Que aconteceu ao filho?
- Que fez a multidão?
O que diz o texto? Indicações para a leitura
Neste domingo, tanto a primeira leitura como o Evangelho nos
apresentam a reanimação de um jovem. O Evangelho de Lucas
apresenta-nos a reanimação do filho da viúva de Naim.
Podemos distinguir três partes neste texto: apresenta-se a
situação com o encontro de dois grupos às portas da cidade, Jesus
com os seus discípulos e o cortejo fúnebre com uma viúva que
chora o seu filho único morto. (v 11-12)
Segue a narração do milagre em que Jesus devolve a vida ao
rapaz e o devolve a sua mãe (v 13-15). Finalmente é apresentada a
reacção das testemunhas e o divulgar da notícia pelas regiões
vizinhas. (v 16-17)
Este relato é-nos apresentado com muitos elementos
simbólicos. Apresenta inicialmente dois movimentos opostos que se
encontram. Por um lado Jesus com os seus discípulos e muitas
pessoas que entram na cidade e se encontram com a viúva que leva
a enterrar o seu filho único e que vai acompanhada por muita gente.
Um movimento de vida encabeçado por Jesus que se encontra com
um movimento marcado pela morte, encabeçado pela viúva com o
seu filho morto.
Quando o texto descreve o morto, destaca o doloroso da
situação: “filho único de sua mãe, que era viúva”. As viúvas eram o
modelo do “pobre” em Israel e tinham todo o seu apoio nos seus
filhos. Tudo perdia com o filho único. A situação não podia ser mais
trágica. É com esta situação que Jesus se encontra e o encontro
leva-O à compaixão (v 13) que o leva a actuar: palavra e obra.
A compaixão de Jesus não se fica pelo sentimento, torna-se
acção. Lucas apresenta também esta compaixão em acção na
parábola do Bom Samaritano (10,33) e na parábola do Pai
Misericordioso (15,20). Jesus diz à mulher: «Não chores» o que só

se entende à luz do que vai fazer a seguir, toca o caixão e diz:
«Jovem, Eu te ordeno: levanta-te». Jesus não vê problema em
infringir as leis da impureza (segundo a lei não se podia tocar

num cadáver, que lhe tocava ficava impuro, Num 19,11ss) e
tocando no caixão para o cortejo fúnebre. Diz ao jovem: «levantate» e entrega-o à mãe
Com este milagre Jesus manifesta a sua compaixão activa mas
também deixa ver quem é. No Antigo testamento já apareciam
mortos que voltavam à vida pela intercessão de Elias (1Re 17,17ss)
ou de Eliseu (2Re 4,8ss) mas nesses casos os profetas invocam
Deus para que ressuscite os mortos mas aqui o próprio Jesus diz ao
rapaz: «levanta-te». Ao devolver a vida Jesus revela a sua
identidade. Também Ele um dia morrerá e ressuscitará.
O texto termina com a união dos dois grupos, o da vida e o da
morte, que se encontram agora no louvor a Deus: «davam glória a
Deus» (v 16) e este testemunho estende-se por toda a Judeia
2 - MEDITAÇÃO
O que me diz o texto? O que nos diz o texto?
A propósito do milagre que Jesus faz com o filho desta viúva, o
Papa bento XVI, a 9 de Março de 2008 dizia-nos:
“O coração de Cristo é divino e humano. N’Ele Deus e o homem
encontram-se perfeitamente, sem separação e sem confusão. Ele é
a imagem, ainda mais, a encarnação de Deus que é amor,
misericórdia, ternura paterna e materna de Deus que é vida”.
Perguntas para a Meditação:
- Há outro tipo de morte diferente da física, que atitudes te estão a
levar à morte?
- De que mortes Jesus me convida a levantar-me hoje?
- Que me prende à morte que é ausência de Deus?
- Porque é que Jesus se preocupa tanto com as mães? (recorda que
manifesta a mesma preocupação com a sua mãe, junto à cruz)
- Como cuidas a relação com a tua mãe? (Quer viva fisicamente
quer tenha partido para a eternidade)
3 - ORAÇÃO
Rezamos pausadamente esta oração:
Bendito sejais, meu Deus, porque me conservais a vida! Fazei,
Senhor, que seja só para Vos servir. Glória Vos seja dada, ó
Trindade Santíssima, por mim e por todas as criaturas, agora e por
todos os séculos! Amém.

