4 – CONTEMPLAÇÃO
Como interiorizamos a mensagem?
Para interiorizar a Palavra lida e meditada repetimos, sussurrando,
durante alguns minutos a seguinte frase:
Senhor Jesus, és o rei da minha vida
A Luz na escuridão do dia-a-dia
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?
Viver a Palavra para ser luz dos que me acompanham na vida.
- Que devo melhorar para ser estrela que guia os que buscam o
Senhor?
- Como posso contribuir para que não se apague a luz que guia os
que buscam o Senhor?
[Os Magos] Eram pessoas de coração inquieto, que não se
satisfaziam com aparências ou com a rotina da vida. Eram homens
à procura da promessa, à procura de Deus. Eram homens
vigilantes, capazes de discernir os sinais de Deus, a sua linguagem
subtil e insistente. Mas eram também homens corajosos e, ao
mesmo tempo, humildes.
Bento XVI, Epifania de 2012
Cântico: Senhor Tu és a luz (Laudate 779)
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LECTIO DIVINA
Domingo 05 de Janeiro de 2014
Epifania do Senhor do Ano A
A tua palavra é farol para os meus passos
e luz para os meus caminhos. Salmo 119.105
0 – PREPARAÇÃO
Cântico: Cântico: Senhor Tu és a luz (Laudate 779)
Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Ámen.
Espírito Santo, dou-me a ti. Toma posse de mim, conduz-me em
tudo e faz com que viva como filho de Deus, como membro de
Jesus Cristo, e como quem, por ter nascido de Ti, te pertence e
deve estar animado, possuído e conduzido por Ti. Ámen.

1 – LEITURA: TEXTO BÍBLICO: Mateus 2, 1-12
Tinha Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes,
quando chegaram a Jerusalém uns Magos vindos do Oriente.
«Onde está – perguntaram eles – o rei dos judeus que acaba de
nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-l’O».
Ao ouvir tal notícia, o rei Herodes ficou perturbado e, com ele, toda a
cidade de Jerusalém. Reuniu todos os príncipes dos sacerdotes e
escribas do povo e perguntou-lhes onde devia nascer o Messias.
Eles responderam: «Em Belém da Judeia, porque assim está escrito
pelo Profeta: ‘Tu, Belém, terra de Judá, não és de modo nenhum a
menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti sairá um chefe,
que será o Pastor de Israel, meu povo’».
Então Herodes mandou chamar secretamente os Magos e pediulhes informações precisas sobre o tempo em que lhes tinha
aparecido a estrela. Depois enviou-os a Belém e disse-lhes:
«Ide informar-vos cuidadosamente acerca do Menino; e, quando O
encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-l’O».
Ouvido o rei, puseram-se a caminho. E eis que a estrela que tinham
visto no Oriente seguia à sua frente e parou sobre o lugar onde
estava o Menino. Ao ver a estrela, sentiram grande alegria.
Entraram na casa, viram o Menino com Maria, sua Mãe, e,
prostrando-se diante d’Ele, adoraram-n’O. Depois, abrindo os seus
tesouros, ofereceram-Lhe presentes: ouro, incenso e mirra.
E, avisados em sonhos para não voltarem à presença de Herodes,
regressaram à sua terra por outro caminho.
Palavra do Senhor

Introdução para a leitura
O texto no seu contexto: Mateus no primeiro capítulo apresentou
Jesus como Filho de Deus, o nascimento virginal de Maria e José
que assume a paternidade do Menino. No capítulo 2 inicia a
apresentação de Jesus como Messias e luz para o mundo pagão.
Divisão do texto: a)Indicação do lugar (Belém da Judeia) e de
tempo (de Herodes); b) Chegada a Jerusalém dos Magos vindos do
Oriente que procuram informações; c) reacção de Herodes e da
cidade; d) localização do nascimento segundo Miqueias; e) encontro
secreto de Herodes com os Magos; f) a estrela que volta a guiá-los;
g) adoração e regresso a casa por outro caminho.
A Liturgia da Palavra convida aa reflectir sobre as palavras dos
Magos: viemos para o adorar. Vieram do Oriente para adorar o Rei
dos Judeus que acaba de nascer. Deixam-se guiar por uma estrela
que na antiguidade era símbolo da divindade. Seguram Números
24,17: “uma estrela surge de Jacob e um ceptro se ergue de Israel.”.
Ao chegarem a Jerusalém causam grande agitação quer na
cidade quer em casa de Herodes. Os chefes dos sacerdotes e os
mestres da Lei, a pedido do Rei, procuram, nos livros sagrados, o
lugar onde deveria nascer o Messias. Encontram a afirmação de
Miqueias sobre Belém de Judá. Chama a atenção que nem o rei,
nem os sacerdotes se ponham a caminho para o lugar indicado pelo
profeta. Têm a informação mas não dão um passo.
Os Magos, chagando ao local, alegraram-se, entram e
reconheceram o Menino como Deus. Adoraram-no (prostrando-se
diante d’Ele), renderam-lhe homenagem e ofereceram-lhe dons.
As boas notícias chegam de todos os lados: dos Magos do
Oriente, dos livros proféticos e do cumprimento da Palavra, da
estrela que guia, da alegria dos Magos, dos dons oferecidos, da
presença de Deus que orienta o caminho de chagada e de partida
para a missão. Boa nova para os Judeus se se abrem à novidade do
Messias prometido. Boa nova para os pagãos se o procuram com
coração sincero. Boa nova para nós hoje que escutamos e
meditamos a Palavra de Deus.
Somos convidados a adorar, quer dizer, a reconhecer a
grandeza de Deus e a nossa própria pequenez. A transcendência de
Deus encarnado e a precariedade humana agora redimida. A glória
de deus e a dignificação da pessoa humana. Sim, agora a
debilidade pode tocar, adorar e contemplar o mistério divino, na
mais profunda humildade, a do mistério da encarnação.

Perguntas para a leitura pessoal
- Para onde se dirigiram os Magos?
- Quem chamou Herodes para saber onde nasceria o Messias?
- Que indicações receberam os Magos do Rei?
- Que ofereceram os Magos ao menino?
- Por que regressaram à sua terra por outro caminho?
2 - MEDITAÇÃO
O que me diz o texto? O que nos diz o texto?
Comecemos a meditação com palavras de Bento XVI:
A grande estrela, a verdadeira Supernova que nos guia é o
próprio Cristo. Ele é, por assim dizer, a explosão do amor de Deus,
que faz brilhar sobre o mundo o grande fulgor do seu coração. E
podemos acrescentar: tanto os Magos do Oriente, mencionados no
Evangelho de hoje, como os Santos em geral pouco a pouco
tornaram-se eles mesmos constelações de Deus, que nos indicam o
caminho. Em todas estas pessoas, o contacto com a Palavra de
Deus provocou, por assim dizer, uma explosão de luz, através da
qual o esplendor de Deus ilumina este nosso mundo e nos indica o
caminho. Os Santos são estrelas de Deus, pelas quais nos
deixamos guiar para Aquele por quem o nosso ser anseia.
Perguntas para a meditação
- Qual é a estrela que guia o nosso encontro com Cristo?
- Que simbolizam os presentes oferecidos ouro, incenso e mirra?
3 - ORAÇÃO
Pausadamente recitar o seguinte salmo (Sl 65,5-9)
Feliz daquele que Tu escolhes e atrais
para viver nos teus átrios.
Seremos saciados com os bens da tua casa,
no teu santo templo.
Tu nos respondes com prodígios de justiça,
ó Deus, nosso salvador,
esperança dos confins da terra
e dos mares mais distantes.
Tu dás firmeza às montanhas com a tua força,
revestido de poder.
Tu acalmas o bramido dos mares,
a fúria das ondas e o tumulto dos povos.
Até os que habitam nos confins da terra
tremem perante os teus prodígios;
de oriente a ocidente aclamam, em gritos de alegria.

