4 – CONTEMPLAÇÃO
Como interiorizo a mensagem?
Como interiorizamos a mensagem?
A fé da mulher cananeia, a sua humildade e a sua perseverança
levaram-na a obter o favor de Deus. Deixemos que as palavras ditas
a Jesus pela mulher e a resposta que Jesus lhe deu, faça eco no
nosso coração e aumente em nós a graça e a sabedoria para amar
cada vez mais a Palavra de Deus.
Por isso contemplemos estas palavras em nosso interior:
"É verdade, Senhor;
mas também os cachorrinhos
comem das migalhas que caem da mesa de seus donos".
Então Jesus respondeu-lhe:
"Mulher, é grande a tua fé.
Faça-se como desejas".
E, a partir daquele momento, a sua filha ficou curada.

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?
Proposta pessoal
· Quebra as barreiras postas aos outros e procura uma pessoa que
tenhas desvalorizado por alguma razão, seja por classe social, raça
ou cultura. Reconcilia-te com ela.
Procura uma pessoa que esteja doente, visita-a, leva-le uma Boa
Nova e reza por ela.
Pede a Jesus que esta pessoa seja curada de sua enfermidade.
Proposta comunitária
· Com os membros de teu grupo/família podes visitar algum dos
doentes da tua comunidade, rezar pela saúde dos enfermos e
acompanhá-los com a fortaleza que a confiança do Senhor dá.
· Criar um momento de reconciliação com algum grupo/família com
o qual tenha tido alguma divergência.
Cântico: Senhor Tu amas o mundo (Laudate 778)
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A tua palavra é farol para os meus passos
e luz para os meus caminhos. Salmo 119.105
0 – PREPARAÇÃO
Cântico: Senhor Tu amas o mundo (Laudate 778)
Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Ámen.
Vem, Espírito Santo! Ábre-me o ouvido do coração para que
perceba as tuas inspirações mais íntimas, as que me ditas no
segredo do meu interior, e faz que as acolha com obediência
amorosa, para que seja meu gozo e minha alegria seguir em tudo a
tua vontade.
Que não invente o caminho por onde hei-de seguir, antes me
acompanhe a certeza de que obedeço a quanto procede de ti.
Tu sempre me deixas reconhecê-lo pela paz interior unida a essa
obediência.
Angel Moreno
1 – LEITURA: TEXTO BÍBLICO: Mateus 15, 21-28
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo, Jesus retirou-Se para os lados de Tiro e Sidónia.
Então, uma mulher cananeia, vinda daqueles arredores, começou a
gritar: "Senhor, Filho de David, tem compaixão de mim. Minha filha
está cruelmente atormentada por um demónio".
Mas Jesus não lhe respondeu uma palavra.
Os discípulos aproximaram-se e pediram-Lhe: "Atende-a, porque ela
vem a gritar atrás de nós".
Jesus respondeu: "Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da
casa de Israel".
Mas a mulher veio prostrar-se diante d'Ele, dizendo: "Socorre-me,
Senhor".
Ele respondeu: "Não é justo que se tome o pão dos filhos para o
lançar aos cachorrinhos".
Mas ela replicou: "É verdade, Senhor; mas também os cachorrinhos
comem das migalhas que caem da mesa de seus donos".
Então Jesus respondeu-lhe: "Mulher, é grande a tua fé. Faça-se
como desejas".
E, a partir daquele momento, a sua filha ficou curada.
Palavra do Senhor

Introdução para a leitura
Uma mulher estrangeira confia em Deus.
O texto menciona os lugares onde Jesus se encontrava, Tiro e
Sidónia. As regiões de Tiro e Sidónia eram habitadas por estrangeiros. “Então, uma mulher cananeia, vinda daqueles arredores,
começou a gritar: "Senhor, Filho de David, tem compaixão de mim.
Minha filha está cruelmente atormentada por um demónio".”
É importante saber que os cananeus haviam sido expulsos pelos
judeus, estes diziam que eles pervertiam o seu povo, e por isso os
judeus lhes chamavam de cachorros. Também é importante
recordar que no tempo de Jesus a mulher era marginalizada e por
isso, é duplamente importante esta apresentação de Mateus: é
mulher abandonada (porque não tem um marido que interceda pela
sua filha e deve fazê-lo sozinha) e é estrangeira, ou seja, não
pertence ao Povo de Israel.
Nesta passagem Mateus coloca algo muito curioso: a mulher
cananeia reconhece Jesus como
Senhor e Messias. A sua atitude é contrária à dos judeus que não
reconhecem Jesus como o Messias.
O único pedido desta mulher é a misericórdia de Deus, pois pede
a Jesus que cure a sua filha.
Porém encontramo-nos diante de uma cena nunca vista antes.
Apesar das súplicas e possíveis prantos de dor desta mulher o
Senhor, que tanto ama os seres humanos, não manifesta a vontade
de atendê-la.
Também é importante ressaltar que Jesus com o seu silêncio nos
convida a sermos pacientes e perseverantes como esta mulher.
Devemos ressaltar três aspectos desta mulher cananeia:
Em primeiro lugar, a mulher reconhece Jesus como Deus, e põe
sua fé em Deus: acredita que Jesus pode curar sua filha e por isso
recorre a Ele e se ajoelha diante d’Ele para adorá-lo.
Em segundo lugar, a paciência: porque, apesar de serem
desprezadas suas súplicas, ela continua implorando a Jesus.
E em terceiro lugar, a humildade: para contentar-se com as
migalhas de pão que caem da mesa do senhor. Essas migalhas são
suficientes para alimentar e suprir as necessidades desta mulher.
Depois de ver estas atitudes da mulher cananeia Jesus lhe diz:
"Mulher, é grande a tua fé. Faça-se como desejas".
Jesus sublinha a confiança da mulher em Deus, e faz isto para
que aqueles que os viam, aprendessem como a fé e a confiança em
Deus pode romper qualquer barreira, e por sua vez a perseverança
conquista o prémio que se espera.
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Perguntas para a leitura pessoal
A que grupo pertencia a mulher que se aproximou de Jesus?
O que dizia ela?
Qual é a primeira atitude de Jesus para com a mulher Cananeia?
O que os discípulos querem que Jesus faça com a mulher?
Qual é a resposta de Jesus ao pedido dos discípulos?
O que a mulher faz ao aproximar-se de Jesus?
O que diz Jesus sobre a comida?
O que diz a mulher diante das respostas de Jesus
O que faz Jesus ao ver a fé da mulher?
O que aconteceu com sua filha?

2 - MEDITAÇÃO
O que me diz o texto? O que nos diz o texto?
Diante deste texto tão importante, devo perguntar-me:
· Reconheço a Jesus como o Messias?
· Nas situações de adversidade, peço o auxílio de Deus?
· É Jesus O meu Senhor?
· Tenho fé no Senhor e por isso estou seguro que Ele pode curar as
minhas enfermidades?
· Tenho sido perseverante na minha oração ou quando vejo que as
coisas parecem não mudar, desanimo?
· Sou perseverante na adoração a Deus e deposito confiança n’Ele?
· Peço a Jesus pelas necessidades dos outros?
· Sou capaz de romper as barreiras e ajudar a quem necessita?
3 - ORAÇÃO
O que o texto nos faz dizer a Deus?
Digamos todos:
Jesus meu mestre, cada vez que eu me encontro com tua Palavra,
descubro uma nova luz para questionar minha vida.
Quero pedir perdão porque muitas vezes discrimino meus irmãos.
Tenho posto barreiras e tenho-me sentido superior a eles.
Porém tenho aprendido Senhor, que Tu rompes as barreiras e que para
Ti somente a fé é importante.
Quero ser hoje como esta mulher cananeia e reconhecer-te com o
Messias, o que tudo pode, o Filho de Deus.
Ponho minha inteira confiança em Ti, Jesus, e peço-te perdão pelas
vezes que não perseverei na oração.
Pelas vezes em que deixei o desespero tomar conta do meu coração e
não soube esperar com paciência tuas respostas, Senhor.
Peço-te Senhor, que tenhas misericórdia de mim, que escutes a minha
súplica e que cures minha alma.
Que eu aprenda a ser um discípulo verdadeiro e que, a exemplo da
mulher cananeia, tenha fé, paciência e humildade. Amém.

