4 – CONTEMPLAÇÃO
Como interiorizamos a mensagem?
Para a contemplação pode ser útil repetir interiormente e mesmo
sussurrando estas palavra de Frei Damião:
Mais do que a morte,
Temo, Senhor, a tua partida
Antes quero perder a vida
Do que perder-Te…
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?
Terminemos este encontro com a Palavra de Deus animando-nos a
continuar a vida com os olhos fixos no Senhor e reflictamos:
- Que deves fazer para te manter vigilante na espera do Senhor?
- Que fazes para que a tua comunidade/família esteja preparada
para a vinda do Senhor?
- Preparas-te frequentemente com o Sacramento da confissão?
“Isto é o que o Senhor quer fazer no Advento: Falar ai coração do
seu povo e, através dele, a toda a humanidade, para lhe anunciar a
salvação.
Bento XVI
Cântico: No fim dos tempos (Laudate 523)
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LECTIO DIVINA
Domingo 01 de Dezembro de 2013
I Domingo do Advento do Ano A
A tua palavra é farol para os meus passos
e luz para os meus caminhos. Salmo 119.105
0 – PREPARAÇÃO
Cântico: Preparai os caminhos do Senhor (Laudate 681)
Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo.
Ámen.

1 – LEITURA: TEXTO BÍBLICO: Mateus 24, 33-44
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Como aconteceu nos dias de Noé,
assim sucederá na vinda do Filho do homem.
Nos dias que precederam o dilúvio,
comiam e bebiam, casavam e davam em casamento,
até ao dia em que Noé entrou na arca;
e não deram por nada,
até que veio o dilúvio, que a todos levou.
Assim será também na vinda do Filho do homem.
Então, de dois que estiverem no campo,
um será tomado e outro deixado;
de duas mulheres que estiverem a moer com a mó,
uma será tomada e outra deixada.
Portanto, vigiai,
porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor.
Compreendei isto:
se o dono da casa soubesse
a que horas da noite viria o ladrão,
estaria vigilante e não deixaria arrombar a sua casa.
Por isso, estai vós também preparados,
porque na hora em que menos pensais,
virá o Filho do homem.

Palavra do Senhor

Algumas perguntas para te ajudar na leitura
- Quando regressará o Filho do Homem?
- Em que moimento veio o dilúvio?
- Qual é po conselho do Mestre aos seus amigos?
- Quantas pessoas se salvarão?
Alguns apontamentos para um aleitura proveitosa…
Este domingo começa um novo ano litúrgico. Com o Advento
abre-se o tempo da Vinda do Senhor e da esperança vigilante dos
crentes. Durante quatro semanas os evangelhos vão preparar-nos
para a vinda e para a presença do Senhor no meio de nós. Neste
primeiro domingo o acento é colocado não no Natal mas na
segunda vinda de Cristo. O Senhor e convida-nos à vigilância.
Depois de afirmar que ninguém conhece a hora da vinda do
Senhor, apenas o Pai (36), o texto desenvolve-se em duas partes,
na primeira (37-39) apresenta a imagem do dilúvio para falar do
imprevisto da vinda do Senhor. Depois, com cenas da vida
quotidiana e o exemplo do ladrão oculto pela noite (40-44) exorta a
vigiar, a estar atentos na espera do Senhor que chega.
Os discípulos já lhe tinham perguntado quando aconteceria o
Seu regresso e o fim do mundo. (Mt 24,3). Jesus responde que há
que estar vigilante porque não se sabe a hora. Assim como
aconteceu com o dilúvio assim acontecerá com a vinda do Senhor.
Menciona de seguida duas actividades da vida quotidiana: dois
homens que se encontram no campo e duas mulheres que estão a
moer. Também no desenvolvimento normal das actividades do diaa-dia há que estar vigilante.(42)
Termina coma referência ao inesperado que é a chegada do
ladrão que vem de noite (43) e novamente convida a que se esteja
atento (44). A insistência na vigilância e a imagem do ladrão levou a
que muitas vezes se interpretasse este texto com a chave do medo.
O medo perante a vinda imprevista. Este medo não tem qualquer
fundamento no Evangelho. Não se teme a vinda de um amigo.
Aquele que vem ama-nos e entregou a sua vida por nós (Mt
20,28) e veio para nos salvar (Mt 1,22). A vigilância não é para
temer, é para que os nossos passos e a nossa vida estejam
preparados para acolher o que vem. O nosso olhar levanta-se
também para que se encontre com o olhar do Senhor. Ao levantar o
olhar descobrimos um Deus que como uma mãe solícita vela sobre
os seus filhos. “Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigiam as
sentinelas”. (Sl 127,1)

2 - MEDITAÇÃO
O que me diz o texto? O que nos diz o texto?
Começamos este tempo de meditação com palavras do Papa
Francisco sobre a vigilância:
É-nos pedido que estejamos preparados para o encontro —
preparados para um encontro, um encontro bonito, o encontro com
Jesus — que significa saber ver os sinais da sua presença, manter
viva a nossa fé com a oração e com os Sacramentos, ser vigilantes
para não adormecer, para não nos esquecermos de Deus. A vida
dos cristãos adormecidos é triste, não é uma vida feliz. O cristão
deve ser feliz, a alegria de Jesus. Não adormeçamos!...
Estimados irmãos e irmãs, nunca tenhamos medo de olhar para o
Juízo final; ao contrário, que ele nos leve a viver melhor o presente.
Deus oferece-nos este tempo com misericórdia e paciência, a fim de
aprendermos todos os dias a reconhecê-lo nos pobres e nos
pequeninos, de trabalharmos para o bem e de sermos vigilantes na
oração e no amor. Que no final da nossa existência e da história o
Senhor possa reconhecer-nos como servos bons e fiéis. Obrigado!
Perguntas para a meditação
- Qual deve ser a atitude de um cristão neste tempo de Advento?
- Como te preparas para a vinda do Senhor?
- Temes o fim dos tempos, o fim da tua vida?
3 - ORAÇÃO
Pausadamente recitar o Salmo 34, 4-10
Enaltecei comigo o Senhor;
exaltemos juntos o seu nome.
Procurei o Senhor e Ele respondeu-me,
livrou-me de todos os meus temores.
Aqueles que o contemplam ficam radiantes,
não ficarão de semblante abatido.
Quando um pobre invoca o Senhor, Ele atende-o
e liberta-o das suas angústias.
O anjo do Senhor protege os que o temem
e livra-os do perigo.
Saboreai e vede como o Senhor é bom;
feliz o homem que nele confia!
Temei o Senhor, vós que lhe estais consagrados,
pois nada falta aos que o temem.

