3 - ORAÇÃO
Rezamos pausadamente esta oração:
“Senhor, obrigado por contares comigo, por me convocares para o
teu serviço e ainda mais porque ao convidares-me a viver a tua
Palavra eleminas os meus medos e enches de alegria a minha
existência. Quero responder-Te e permanecer fiel de aqui em diante
porque sinto que o teu amor me chama a ser parte do teu plano de
salvação. Que o teu santo Espírito me ajude agora a escutar a tua
voz no evangelho e me dê força para dizer sim. Ámen”

LECTIO DIVINA
Domingo, 26 de Junho de 2016
XIII Domingo Comum
A tua palavra é farol para os meus passos
e luz para os meus caminhos. Salmo 119.105
0 – PREPARAÇÃO
Cântico: Senhor quem entrará (Laudate 773)

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

Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Ámen.

4 – CONTEMPLAÇÃO
Como faço meus os ensinamentos do texto?
Convida o Senhor a entrar na tuia vida e nas tuas acções. Pede-lhe
que te perdoe se O rejeitaste alguma vez e diz-lhe:
“Caro amigo Jesus, quero que entres na minha vida”.

1 – LEITURA: TEXTO BÍBLICO: Lucas 9, 51-62
Leitura do Evangelho de S. Lucas
Aproximando-se os dias de Jesus ser levado deste mundo, Ele
tomou a decisão de Se dirigir a Jerusalém e mandou
mensageiros à sua frente.
Estes puseram-se a caminho e entraram numa povoação de
samaritanos, a fim de Lhe prepararem hospedagem. Mas aquela
gente não O quis receber, porque ia a caminho de Jerusalém.
Vendo isto, os discípulos Tiago e João disseram a Jesus:
«Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu que os
destrua?»
Mas Jesus voltou-Se e repreendeu-os. E seguiram para outra
povoação. Pelo caminho, alguém disse a Jesus:
«Seguir-Te-ei para onde quer que fores».
Jesus respondeu-lhe:
«As raposas têm as suas tocas e as aves do céu os seus ninhos;
mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça».
Depois disse a outro: «Segue-Me».
Ele respondeu:
«Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai».
Disse-lhe Jesus:
«Deixa que os mortos sepultem os seus mortos; tu, vai anunciar
o reino de Deus».

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?
O evangelho de hoje mostra-nos como algumas vezes colocamos o
Senhor em último lugar e nos desculpamos facilmente:
- Que convite te faz o Senhor hoje?
- Como posso ser discípulo e mensageiro na minha vida diária?
- Que devo mudar na minha vida para ser um discípulo melhor?
"Um fiel cristão, iluminado pelos raios da graça,
como um cristal, deverá iluminar os outros,
com as suas palavras e acções, com a luz do bom exemplo".
Santo António de Lisboa.
Cântico final: Senhor eu seguirei (Laudate 760)
Adaptado de: http://www.lectionautas.com e http://www.dehonianos.org

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.

Disse-Lhe ainda outro:
«Seguir-te-ei, Senhor; mas deixa-me ir primeiro despedir-me da
minha família».
Jesus respondeu-lhe:
«Quem tiver lançado as mãos ao arado e olhar para trás não
serve para o reino de Deus».
Palavra do Senhor
Perguntas para a leitura pessoal
– Porque é que Jesus vai para Jerusalém?
– Como reagem os discípulos à rejeição dos samaritanos?
– Quantas pessoas se apresentam para ser discípulas de Jesus?
– Que pede Jesus a cada uma?
O que diz o texto? Indicações para a leitura
Depois do ministério na Galileia Jesus começa a sua subida
para Jerusalém, sabendo o que ali lhe vai acontecer. Este caminho
ocupará grande parte do Evangelho de 9,51 a 18,36 e durante o
qual Jesus vai formando os seus discípulos.
O texto pode ser dividido em três partes: uma introdução em
que aparece a vontade de Jesus de ir até Jerusalém (51). Segue-se
a passagem pela Samaria e a reacção dos discípulos (52-56) e
finalmente as três pessoas que se propõem seguir Jesus. (57-62)
A decisão de jesus de subir a Jerusalém aparece com uma
imagem muito forte, literalmente diz: “Jesus endureceu o rosto para
ir a Jerusalém” (51) o que indica uma vontade firme. Jesus sabe o
que lhe vai acontecer mas também sabe que foi para isso que veio
ao mundo e leva até ao fim a sua missão.
A rejeição na Samaria é de alguma forma antecipação da
rejeição até à cruz que acontecerá em Jerusalém. Na altura havia
grande rivalidade entre judeus e samaritanos (Jo 4,9). Tiago e João
querem pedir fogo para os aniquilar mas Jesus, que vai à frente,
volta-se e repreende-os.
A terceira parte, que narra as propostas de seguimento,
apresenta-nos diversos ensinamentos sobre o ser discípulo
expressos na imagem do seguimento. Ser discípulo é seguir Jesus.
Viver o que Ele vive.
Jesus ensina sobre a disponibilidade absoluta que o
seguimento requer, que é reflexo da própria disponibilidade de
Jesus para o caminho que o Pai Lhe propõe: «Filho do homem não

tem onde reclinar a cabeça» (58). A imagem que mostra o
despojamento e a resposta radical que o seguimento exige.
No segundo é Jesus que chama e quem é chamado pede
tempo para enterrar o pai. Provavelmente pede para ficar com o pai
até que morra ed então poderia seguir Jesus mas Jesus afirma que
o seu chamamento é mais forte que os vínculos familiares. O dito:
“Deixa que os mortos sepultem os seus mortos” (60) entende-se
como metáfora. Mortos são os que não orientam bem a sua vida ou
os que não crêem. Poderíamos ler: “deixa que os do mundo se
ocupem das suas coisas, tu vai anunciar o Reino de Deus”
A terceira personagem dispõ-se a seguir Jesus mas quer
despedir-se da família. Aqui Jesus também deixa claro que o
discipulado não só não se pode adiar mas que é a chave para um
avida verdadeiramente plena.
2 - MEDITAÇÃO
O que me diz o texto? O que nos diz o texto?
O chamamento para ser discípulo de Jesus é claro, pede-nos
disponibilidade absoluta e é a chave para uma vida plena. Com os
critérios de Jesus que chama meditemos com o Papa Francisco
sobre como levar o Evangelho à vida:
Cada um deve perguntar: como me deixo guiar pelo Espírito Santo,
de modo que a minha vida e o meu testemunho de fé seja de
unidade e comunhão? Levo a palavra de reconciliação e amor, que
é o Evangelho, aos ambientes onde vivo? Às vezes parece repetirse hoje o que aconteceu em Babel: divisões, incapacidade de
compreensão, rivalidades, inveja e egoísmo. Que faço na minha
vida? Crio unidade ao meu redor? Ou divido com mexericos, críticas
e inveja. O que faço? Pensemos nisto. Levar o Evangelho é
anunciar e viver em primeiro lugar a reconciliação, o perdão, a paz,
a unidade e o amor que o Espírito Santo nos dá. Recordemos as
palavras de Jesus: «Disto todos conhecerão que sois meus
discípulos, se vos amardes uns aos outros» (Jo 13, 34-35).
Perguntas para a Meditação:
- Em que contextos sentes que Jesus é rejeitado hoje?
- Como te sentes quando falam mal de Jesus ou da tua fé?
- Como te pede o Senhor que reajas?
- Qual é a minha resposta perante o chamamento do Senhor?
- Que desculpas dou perante o seu chamamento?

