• A nossa entrega é total, ou parcial e calculada? Deixamos tudo na
praia para seguir Jesus, porque o seu projecto se tornou a
prioridade da nossa vida?
3 - ORAÇÃO
Rezamos pausadamente esta oração:
“Jesus, Mestre e Senhor, bendito sejas pelos apelos que nos diriges
em cada dia, convidando-nos a seguir-Te.
Mestre, nós Te confiamos os nossos desencorajamentos, porque
também nós sofremos para avançar ao largo, no teu caminho. Mas
na tua Palavra e com o sopro do Espírito, retomaremos o caminho”.
4 – CONTEMPLAÇÃO
Como faço meus os ensinamentos do texto?
Hoje o Senhor quer fazer grandes milagres na tua vida, mas
necessita que confies n’Ele como Simão, que queiras segui-l’O
radicalmente como aqueles pescadores. Repete várias vezes para ti
mesmo esta frase:
“Graças Senhor por me chamares a ser teu discípulo…”
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?
Depois de escutares e meditares o Evangelho, de sentires o próprio
Deus que te fala, pergunta a ti mesmo:
• Estou disposto a seguir o Senhor?
• Como posso dar testemunho de que sou discípulo desde o meu
baptismo?
“Que bom é saber que Jesus te procura,
Olha para ti e com a sua voz inconfundível
te diz também: “Segue-me”.
Papa Bento XVI
Cântico final: Ide por todo o mundo (Laudate 435)
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LECTIO DIVINA
Domingo 07 de Fevereiro de 2016
V Domingo Comum
A tua palavra é farol para os meus passos
e luz para os meus caminhos. Salmo 119.105
0 – PREPARAÇÃO
Cântico: Senhor, Tu nos Chamaste (Laudate 782)
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 5,1-11
Leitura do Evangelho de S. Lucas
Naquele tempo,
estava a multidão aglomerada em volta de Jesus,
para ouvir a palavra de Deus.
Ele encontrava-Se na margem do lago de Genesaré
e viu dois barcos estacionados no lago.
Os pescadores tinham deixado os barcos
e estavam a lavar as redes.
Jesus subiu para um barco, que era de Simão,
e pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra.
Depois sentou-Se
e do barco pôs-Se a ensinar a multidão.
Quando acabou de falar, disse a Simão:
«Faz-te ao largo
e lançai as redes para a pesca».
Respondeu-Lhe Simão:
«Mestre, andámos na faina toda a noite
e não apanhámos nada.
Mas, já que o dizes, lançarei as redes».
Eles assim fizeram
e apanharam tão grande quantidade de peixes
que as redes começavam a romper-se.
Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco
para os virem ajudar;
eles vieram e encheram ambos os barcos
de tal modo que quase se afundavam.

Ao ver o sucedido,
Simão Pedro lançou-se aos pés de Jesus e disse-Lhe:
«Senhor, afasta-Te de mim, que sou um homem pecador».
Na verdade, o temor tinha-se apoderado dele
e de todos os seus companheiros,
por causa da pesca realizada.
Isto mesmo sucedeu a Tiago e a João, filhos de Zebedeu,
que eram companheiros de Simão.
Jesus disse a Simão:
«Não temas.
Daqui em diante serás pescador de homens».
Tendo conduzido os barcos para terra,
eles deixaram tudo e seguiram Jesus.

Palavra do Senhor
O que diz o texto? Indicações para a leitura
Depois do início do ministério público e do seu discurso na Sinagoga
de Nazaré e as respectivas reacções (4,16-30), Jesus começa a sua
missão tornando presente o poder salvador de Deus com diversas
curas e com a pregação do Evangelho (4,31-42). Na leitura deste
domingo, Jesus estende o seu ministério a chama colaboradores
para participar na sua missão.
O texto começa com a pregação de Jesus desde a barca de Simão
(VV1-3) (o lago de Genesaré tem margens altas, o que permite que
se possa escutar a quem estiver na barca a falar). Jesus convida
Pedro para levar a barca ao largo e acontece a pesca milagrosa
(vv4-7). Os discípulos ficam assustados e Pedro lança-se a seus
pés reconhecendo-se pecador e a grandeza de Jesus. Jesus
promete-lhe que se tornará pescador de homens (vv8.10). O texto
termina com o seguimento dos discípulos.
Depois da reacção negativa das pessoas na Sinagoga de Nazaré,
aparece o contraste com as pessoas que se amontoam para escutar
Jesus (v1). Lucas cuida muito do texto e diz “para ouvir a palavra de
Deus”. As pessoas já estão a descobrir em Jesus o que diz a
Palavra de Deus, e Jesus continua a ensinar.
Assim que termina, manda a Simão que leve a barca ao largo e alí
lance as redes. Pedro era um pescador experiente que tentara
pescar durante toda a noite (que é quando os peixes vêm à tona
atraídos pela luz das lanternas) e não tinha apanhado nada. A
proposta de Jesus não segue a lógica própria da arte da pesca.
Contudo Pedro confia mais na Palavra de Jesus que no seu próprio
conhecimento, por isso responde: “já que o dizes, lançarei as redes”.

E assim acontece a pesca milagrosa, de tal modo que têm que pedir
ajuda aos companheiros de outra barca.
A reacção de Pedro é imediata. Não se limita ao milagre em si mas
no sinal reconhece Jesus como “Senhor” e lança-se a seus pés
reconhecendo-se pecador. Jesus acalma-o: “Não temas” e faz-lhe
uma promessa: “Daqui em diante serás pescador de homens”.
O texto, que recolhe a imagem da profecia de Jeremias 16,6 e
mostra Jesus que partilha a sua missão com outros pescadores
Pedro, Tiago e João, que se transformarão nos seus primeiros
discípulos: “eles deixaram tudo e seguiram Jesus”. É bom notar que
quando Lucas coloca na boca de Jesus “serás pescador de homens”
utiliza uma palavra que não é a comum para designar o pescador e
que quer dizer retirar com vida. A pesca a que Jesus convida não
mata mas dá vida
Perguntas para a leitura pessoal
• Que faziam os pescadores quando chegou Jesus?
• Porque sobe Jesus para a barca?
• Qual é o milagre que faz Jesus?
• Que convite faz aos pescadores?
2 - MEDITAÇÃO
O que me diz o texto? O que nos diz o texto?
Perguntas para a Meditação:
• O nosso caminho é feito no barco de Jesus, ou, às vezes,
embarcamos noutros projectos onde Jesus não está e fazemos
deles o objectivo da nossa vida? Por outro lado, deixamos que
Jesus viaje connosco ou, às vezes, obrigamo-lo a desembarcar e
continuamos viagem sem ele?
• Ao longo da viagem, somos sensíveis às palavras e propostas de
Jesus? As suas indicações são para nós sinais obrigatórios a seguir,
ou fazem mais sentido para nós os valores e a lógica do mundo?
• Reconhecemos, de facto, que Jesus é o “Senhor” que preside à
nossa história e à nossa vida? Ele é o centro à volta do qual
constituímos a nossa existência, ou deixamos que outros “senhores”
nos manipulem e dominem?
• Chamados a ser “pescadores de homens”, temos por missão
combater o mal, a injustiça, o egoísmo, a miséria, tudo o que
impede os homens nossos irmãos de viver com dignidade e de ser
felizes. É essa a nossa luta? Sentimos que continuamos, dessa
forma, o projecto libertador de Jesus?

