4 – CONTEMPLAÇÃO
Como Pedro reconhecemos que Tu tens Palavras de vida eterna,
por isso Senhor:
“Sois o meu protector e libertador: ó meu Deus, não tardeis.”. Sal 39
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?
Ser um cristão verdadeiro exige um caminho de purificação:
- Em que momentos concretos o fogo da Palavra de Deus iluminou
a minha vida?
- Como levo essa luz aos outros?
- Que fazer para que as divisões do Mestre não criem divisão na tua
família?
““É o amor que dá valor
a todas as nossas obras".
São Francisco de Sales
Cântico: Toda a terra cante ditosa (Laudate 812)
Adaptado de: http://www.lectionautas.com

LECTIO DIVINA
Domingo, 18 de Agosto de 2013
XX Domingo Comum
A tua palavra é farol para os meus passos
e luz para os meus caminhos. Salmo 119.105
0 – PREPARAÇÃO
Cântico: Nós somos o Povo (Laudate 533)
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 12,49-53
Leitura do Evangelho de S. Lucas
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos:
«Eu vim trazer o fogo à terra e que quero Eu senão que ele se
acenda? Tenho de receber um baptismo e estou ansioso até que ele
se realize.
Pensais que Eu vim estabelecer a paz na terra?
Não. Eu vos digo que vim trazer a divisão. A partir de agora, estarão
cinco divididos numa casa: três contra dois e dois contra três.
Estarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe
contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora
contra a sogra».
Palavra do Senhor
Perguntas para a leitura pessoal
– Qual a finalidade da vinda do Mestre?
- A que baptismo se refere Jesus?
- Que trouxe Jesus à terra?
- Que consequências traz o seguimento do Senhor?

O que diz o texto? Indicações para a leitura
Ao longo do capítulo 12 do Evangelho de Lucas Jesus ensina os
discípulos a protegerem-se da hipocrisia dos fariseus, (12,1) ensinaos a não colocarem a confiança nas riquezas (13-21) mas a confiar
plena mente do Pai que cuida dos seus filhos (22-31), e a esperar
vigilantes a chegada do Senhor. (32-40). Na passagem de hoje
Jesus revela aos discípulos a situação em que Ele próprio se
encontra e algumas consequências de o seguir.
Podemos ver duas partes no texto. A primeira (49-51) em que Jesus
apresenta as imagens de acender o fogo e de passar por um
baptismo para descrever o que está a viver. A segunda (51-53),
mostra que o seguimento do Senhor não traz só paz e alegria mas
que também cria separação com os que não seguem a sua palavra.
Jesus utiliza a imagem de lançar um fogo, o que indica a paixão do
Senhor para dar continuidade à missão dada pelo Pai. Esse fogo é
um fogo purificador (purificar é fazer passar pelo fogo), assim como
o fogo que Deus mandou do céu quando Elias oferecia o sacrifício
diante dos sacerdotes de Baal (1 Reis 18,21) e convidava a
assembleia e escolher entre Deus e Baal, provocando um
julgamento e uma separação. Por isso Jesus diz, alguns versículos
depois (51), que veio trazer a divisão. Jesus vive o envio do Pai
como um fogo que arde nas entranhas, a mensagem que Ele traz
tem que chegar a todos, deve arder em todos.
A imagem seguinte é a do Baptismo por que Jesus tem que passar.
Baptismo é uma prova, aprova da paixão, cruz e ressurreição que
Jesus viverá me Jerusalém (recordamos que desde 9,51 Jesus se
encontra a caminho de Jerusalém e sabe o que o espera). Quando
Jesus diz: “estou ansioso até que ele se realize”, não diz que tem
pressa em morrer mas que tem um desejo ardente de cumprir a
vontade do Pai de entregar até ao fim para salvação de todos.
Finalmente os versículos 51-53 mostram de modo realista algumas
consequências da missão de Jesus. Vem acender um fogo, mas
nem todos o aceitarão. Vem entregar-se por todos até à morte e
morte de cruz, mas não é acolhido por todos… Logo a mesma vinda
gera uma divisão entre quem a aceita e quem a rejeita, como já
tinha anunciado o velho Simeão quando Jesus é apresentado no
templo: “Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: «Este
menino está aqui para queda e ressurgimento de muitos em Israel e
para ser sinal de contradição; uma espada trespassará a tua alma.
Assim hão-de revelar-se os pensamentos de muitos corações.»

(2,34-35). A vinda de Jesus é fruto do amor de Deus que quer salvar
a humanidade, mas é também exigente e quer despertar em cada
ser humano a resposta de acolhimento que é a fé que se manifesta
no amor.
2 - MEDITAÇÃO
O que me diz o texto? O que nos diz o texto?
Comecemos esta meditação com palavras do Papa Francisco na
Vigília da Jornada Mundial da Juventude no Brasil este ano:
“’Não, Padre, eu não sou terra boa! Sou uma calamidade, estou
cheio de pedras, de espinhos, de tudo’. Sim, pode suceder que à
superfície seja assim, mas liberta um pedacinho, um bocado de
terra boa e deixa que caia lá a semente e verás como vai germinar.
Eu sei que vocês querem ser terreno bom, cristãos de verdade; e
não cristãos pela metade, nem cristãos “engomadinhos”, cujo cheiro
os denuncia pois parecem cristãos mas no fundo, no fundo não
fazem nada; nem cristãos de fachada, cristãos que são “pura
aparência”, mas sim cristãos autênticos. Sei que vocês não querem
viver na ilusão de uma liberdade inconsistente que se deixa arrastar
pelas modas e as conveniências do momento. Sei que vocês
apostam em algo grande, em escolhas definitivas que dêem pleno
sentido. É assim ou estou enganado? É assim? Bem; se é assim,
façamos uma coisa: todos, em silêncio, fixemos o olhar no coração
e cada um diga a Jesus que quer receber a semente.”
Perguntas para a Meditação:
- Que divisões tens visto à volta dos que seguem o Senhor?
- Que exigências te coloca o seguimento do Senhor?
- Como acolhes o fogo que o Senhor lançou à terra?
3 - ORAÇÃO
Pausadamente, rezamos a Salve-Rainha. Nesta oração
reconhecemos que o mundo em que vivemos necessita do olhar
misericordioso de Maria:
““Salve Rainha, Mãe de Misericórdia,
Pistas para estabelecer um Diálogo com o Senhor
- Louvamos Jesus especialmente por…
- Damos graças ao nosso grande Amigo porque…
- Desejamos hoje pedir perdão ao Senhor porque…
- Queremos pedir a Jesus que nos dê…

