3 – ORAÇÃO (Oratio)
Pausadamente recitar a seguinte oração
Nós Te damos graças por este primeiro dia da semana, que se
renova todos os oito dias depois da Páscoa de Jesus, e pelo Sopro
do teu Espírito Santo, que renova as nossas comunidades na
Eucaristia.
Que a tua paz esteja sempre connosco. Sopra o teu Espírito, que
Ele guie a nossa fé e que nós possamos confessar-Te: Meu Senhor
e meu Deus.
Cântico: Porque me vês, acreditas
4 – CONTEMPLAÇÃO (Contemplatio)
Como interiorizamos a mensagem?
Colocamo-nos diante de Jesus e, com toda a simplicidade,
repetimos interiormente a profissão de fé de Tomé:
«Meu Senhor e meu Deus!».
5 – PARTILHA (Collatio)
(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 (Actio)
Com o que me comprometo? Com o que nos comprometemos?
Duas indicações:
1. Procura estar Atento aos sinais da presença do Ressuscitado na
tua comunidade, nos teus irmãos e testemunha a fé na ressurreição
de Jesus Cristo, procurando ser pessoa de esperança na tua vida e
alimentando a mesma esperança na vida dos que te estão
próximos.
2. Procura viver a Eucaristia como lugar previligiado para o encontro
com o Ressuscitado.
Cântico: Anunciaremos teu reino (Cantemos Todos 153)
Adaptado de: http://www.dehonianos.org
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A tua palavra é farol para os meus passos
e luz para os meus caminhos. Salmo 119.105
0 – PREPARAÇÃO (Statio)
Cântico: Senhor, Tu nos chamaste (Laudate 782)
Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo.
Ámen.
Vem, Espirito Santo, ilumina a minha mente,
abre o meu coração, toma as minhas mãos,
para que compreenda a mensagem da Palavra,
para que sinta a profundidade do amor divino,
para que caminhe abrindo as mãos
para os que necessitam de misericórdia e de amor.
Amén.
1 – LEITURA: (Lectio) TEXTO BÍBLICO: Jo 20, 19-31
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas
as portas da casa onde os discípulos se encontravam, com medo
dos judeus, veio Jesus, apresentou-Se no meio deles e disse-lhes:
«A paz esteja convosco».
Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado.
Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor.
Jesus disse-lhes de novo: «A paz esteja convosco. Assim como o
Pai Me enviou, também Eu vos envio a vós».
Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: «Recebei o Espírito
Santo: àqueles a quem perdoardes os pecados ser-lhes-ão
perdoados; e àqueles a quem os retiverdes ser-lhes-ão retidos».
Tomé, um dos Doze, chamado Dídimo, não estava com eles
quando veio Jesus. Disseram-lhe os outros discípulos: «Vimos o
Senhor». Mas ele respondeu-lhes: «Se não vir nas suas mãos o
sinal dos cravos, se não meter o dedo no lugar dos cravos e a mão
no seu lado, não acreditarei».
Oito dias depois, estavam os discípulos outra vez em casa e
Tomé com eles. Veio Jesus, estando as portas fechadas,
apresentou-Se no meio deles e disse: «A paz esteja convosco».

Depois disse a Tomé: «Põe aqui o teu dedo e vê as minhas
mãos; aproxima a tua mão e mete-a no meu lado; e não sejas
incrédulo, mas crente».
Tomé respondeu-Lhe: «Meu Senhor e meu Deus!».
Disse-lhe Jesus: «Porque Me viste acreditaste: felizes os que
acreditam sem terem visto».
Muitos outros milagres fez Jesus na presença dos seus
discípulos, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram
escritos para acreditardes que Jesus é o Messias, o Filho de Deus,
e para que, acreditando, tenhais a vida em seu nome.
Palavra da salvação.
Introdução para a leitura
O texto que nos é proposto divide-se em duas partes bem distintas.
Na primeira parte (vers. 19-23), descreve-se uma “aparição” de
Jesus aos discípulos. Depois de sugerir a situação de insegurança e
de fragilidade em que a comunidade estava (o “anoitecer”, as
“portas fechadas”, o “medo”), o autor deste texto apresenta Jesus
“no centro” da comunidade (vers. 19b). Ao aparecer “no meio deles”,
Jesus assume-se como ponto de referência, factor de unidade,
videira à volta da qual se enxertam os ramos. A comunidade está
reunida à volta d’Ele, pois Ele é o centro onde todos vão beber essa
vida que lhes permite vencer o “medo” e a hostilidade do mundo.
A esta comunidade fechada, com medo, mergulhada nas trevas de
um mundo hostil, Jesus transmite duplamente a paz (vers. 19 e 21:
é o “shalom” hebraico, no sentido de harmonia, serenidade,
tranquilidade, confiança, vida plena).
Depois (vers. 20a), Jesus revela a sua “identidade”: nas mãos e no
lado trespassado, estão os sinais do seu amor e da sua entrega. É
nesses sinais de amor e de doação que a comunidade reconhece
Jesus vivo e presente no seu meio.
Em seguida (vers. 22), Jesus “soprou” sobre os discípulos reunidos
à sua volta. O verbo aqui utilizado é o mesmo do texto grego de Gn
2,7 (quando se diz que Deus soprou sobre o homem de argila,
infundindo-lhe a vida de Deus). Com o “sopro” de Gn 2,7, o homem
tornou-se um ser vivente; com este “sopro”, Jesus transmite aos
discípulos a vida nova que fará deles homens novos.
Na segunda parte (vers. 24-29), apresenta-se uma catequese
sobre a fé. Como é que se chega à fé em Cristo ressuscitado?
João responde: podemos fazer a experiência da fé em Cristo vivo e
ressuscitado na comunidade dos crentes, que é o lugar natural onde
se manifesta e irradia o amor de Jesus. Tomé representa aquele

que vive fechado em si próprio (está fora) e que não faz caso do
testemunho da comunidade, nem percebe os sinais de vida nova
que nela se manifestam. Em lugar de se integrar e participar da
mesma experiência, pretende obter (apenas para si próprio) uma
demonstração particular de Deus.
Tomé acaba, no entanto, por fazer a experiência de Cristo vivo no
interior da comunidade quando, no “dia do Senhor”, volta a estar
com a sua comunidade. Alusão clara ao Domingo, ao dia em que a
comunidade é convocada para celebrar a Eucaristia: lugar onde se
descobre Jesus ressuscitado.
Perguntas para a leitura pessoal
- Em que dia da semana têm lugar os acontecimentos relatados?
- Onde se encontram os discípulos? Porquê?
- Que dons oferece Jesus aos discípulos?
- Que pede Tomé para poder acreditar?
- Que profissão de fé faz Tomé?
- Porque escreveu João o Evangelho?
2 – MEDITAÇÃO (Meditatio)
O que me diz o texto? O que nos diz o texto?
- A comunidade cristã gira em torno de Jesus, constrói-se à volta
de Jesus e é d’Ele que recebe vida, amor e paz. Sem Jesus,
estaremos secos e estéreis, incapazes de encontrar a vida em
plenitude; sem Ele, seremos um rebanho de gente assustada,
incapaz de enfrentar o mundo e de ter uma atitude construtiva e
transformadora; sem Ele, estaremos divididos, em conflito, e não
seremos uma comunidade de irmãos… Na nossa comunidade,
Cristo é verdadeiramente o centro? É para Ele que tudo tende e é
d’Ele que tudo parte?
- A comunidade tem de ser o lugar onde fazemos
verdadeiramente a experiência do encontro com Jesus ressuscitado.
É nos gestos de amor, de partilha, de serviço, de encontro, de
fraternidade, que encontramos Jesus vivo, a transformar e a renovar
o mundo. É isso que a nossa comunidade testemunha? Quem
procura Cristo, encontra-O em nós?
- Não é em experiências pessoais, íntimas, fechadas e egoístas
que encontramos Jesus ressuscitado; mas encontramo-l’O no
diálogo comunitário, na Palavra partilhada, no pão repartido, no
amor que une os irmãos em comunidade de vida. O que é que
significa, para mim, a Eucaristia?

