3 - ORAÇÃO
Pausadamente, rezamos a Oração de S. Francisco
Senhor: Fazei de mim um instrumento de vossa Paz.
Onde houver Ódio, que eu leve o Amor,
Onde houver Ofensa, que eu leve o Perdão.
Onde houver Discórdia, que eu leve a União.
Onde houver Dúvida, que eu leve a Fé.
Onde houver Erro, que eu leve a Verdade.
Onde houver Desespero, que eu leve a Esperança.
Onde houver Tristeza, que eu leve a Alegria.
Onde houver Trevas, que eu leve a Luz!
Ó Mestre, fazei que eu procure mais: consolar, que ser consolado;
compreender, que ser compreendido; amar, que ser amado. Pois é
dando, que se recebe. Perdoando, que se é perdoado e é morrendo,
que se vive para a vida eterna! Amém
4 – CONTEMPLAÇÃO
Senhor andar a teu lado é receber mais do teu amor, por isso:
“Quero conhecer-Te e caminhar na tua salvação”.
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?
Todos somos convidados a desfrutar da vida eterna, contudo, há
que fazer a nossa parte:
- Que fazes para que os teus próximos entrem na casa do Pai?
- Como vives as obras de misericórdia?
- Que significa estar convidado para o Reino e a comer com o Rei?
“O verdadeiro ensino que transmitimos é o que vivemos;
E somos bons pregadores quando vivemos o que anunciamos”
São Francisco de Assis
Cântico: Cantai o Senhor é bom (Laudate 207)
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LECTIO DIVINA
Domingo, 25 de Agosto de 2013
XXI 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 do Senhor (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 13, 22-30
Leitura do Evangelho de S. Lucas
Naquele tempo, Jesus dirigia-Se para Jerusalém e ensinava nas
cidades e aldeias por onde passava.
Alguém Lhe perguntou: «Senhor, são poucos os que se salvam?»
Ele respondeu: «Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque
Eu vos digo que muitos tentarão entrar sem o conseguir. Uma vez
que o dono da casa se levante e feche a porta, vós ficareis fora e
batereis à porta, dizendo: ‘Abre-nos, senhor’; mas ele respondervos-á: ‘Não sei donde sois’.
Então começareis a dizer: ‘Comemos e bebemos contigo e tu
ensinaste nas nossas praças’.
Mas ele responderá: ‘Repito que não sei donde sois. Afastai-vos de
mim, todos os que praticais a iniquidade’.
Aí haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus
Abraão, Isaac e Jacob e todos os Profetas, e vós a serdes postos
fora. Hão-de vir do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e
sentar-se-ão à mesa do reino de Deus. Há últimos que serão dos
primeiros e primeiros que serão dos últimos».
Palavra do Senhor

Perguntas para a leitura pessoal
– Que perguntam a Jesus no caminho?
- Que representa a casa na imagem apresentada por Jesus?
- Que entrada se deve utilizar?
- Porque se deve entrar rapidamente na casa?
- Quem são os chamados a sentar-se à mesa do reino?
O que diz o texto? Indicações para a leitura
Jesus continua o caminho para Jerusalém, iniciado em 9,51 e
continua a ensinar os seus discípulos e a multidão. Desta vez o
ensino parte de uma pergunta dirigida a Jesus: «Senhor, são
poucos os que se salvam?» (23)
A passagem tem uma introdução que faz alusão à viagem para
Jerusalém (22) e a pergunta dirigida a Jesus. Segue a resposta de
Jesus na qual podemos ver três partes: a exortação a esforçar-se
por entrar pela porta estreita (24), a imagem do reino como uma
casa na qual se celebra um baquete no qual participa gente vinda
de todos os lados (25-29) e a inversão de situações no Reino dos
Céus (30).
Jesus não responde directamente à pergunta se são poucos os que
se salvam. A pergunta aponta para a quantidade. Mas Jesus
responde com a atitude necessária para alcançar a salvação. Jesus
já tinha sido apresentado como Salvador (Lc 2,11). Agora dá outras
chaves sobre como seguir o caminho da salvação.
A primeira chave que Jesus dá é dada através de uma imagem:
‘Esforçai-vos por entrar pela porta estreita’. O ‘esforçar-se’, ‘entrar’ e
‘porta estreita’ são imagens que indicam o esforço, a entrega, o não
se deixar ficar, para seguir o Senhor e chegar à salvação que Ele
nos traz. Não significa que a salvação seja o resultado do nosso
esforço. Ele é o Salvador, mas convida-nos também a participar
com a nossa liberdade, a nossa vontade e trabalho nesta salvação
que nos oferece.
Aparece depois outra imagem: ‘Uma vez que o dono da casa se
levante e feche a porta’. O tempo de entrar também tem o seu fim,
não se pode esperar, há que esforçar-se agora. O tempo presente é
o único que temos para responder sim à chamada. E neste caminho
de salvação de nada valem as coisas externas: ‘Comemos e
bebemos contigo e tu ensinaste nas nossas praças’ (26) mas o que
conta é a fé que se traduz em obras que faltam aos que batem à
porta e por isso são chamados de praticantes da iniquidade. Entre

estas coisas externas pode estar a pertença a determinado grupo
que pretende ‘ter’ o Senhor. Não é pela pertença externa que se
chega ao Reino, é necessário o compromisso de cada um, pois pela
porta estreita não se passa em multidão.
No versículo final (30) aparece outro paradoxo do Reino quando se
diz: ‘Há últimos que serão dos primeiros e primeiros que serão dos
últimos’. Provavelmente Jesus, e o próprio Lucas no tempo que
escreve o Evangelho, referia-se aos judeus que foram os primeiros
convidados a participar mas que não acolhiam o anúncio, ao
contrário dos gentios, convidados da segunda hora. Para nós hoje
podemos referir que os que pretendem ter assegurado a salvação
(os primeiros) não são considerados primeiros a partir dos critérios
de Deus. Os que escutaram o Evangelho mais tarde e a ele se
converteram podem encontrar entrada e os de sempre não.
2 - MEDITAÇÃO
O que me diz o texto? O que nos diz o texto?
Comecemos esta meditação com palavras do Papa Francisco na
Comunidade de Varginha (Manguinhos), Brasil, este ano:
“Queria lançar um apelo a todos os que possuem mais recursos, às
autoridades públicas e a todas as pessoas de boa vontade
comprometidas com a justiça social: Não se cansem de trabalhar
por um mundo mais justo e mais solidário! Ninguém pode
permanecer insensível às desigualdades que ainda existem no
mundo! Cada um, na medida das próprias possibilidades e
responsabilidades, saiba dar a sua contribuição para acabar com
tantas injustiças sociais! Não é, não é a cultura do egoísmo, do
individualismo, que frequentemente regula a nossa sociedade,
aquela que constrói e conduz a um mundo mais habitável; não é ela,
mas sim a cultura da solidariedade; a cultura da solidariedade é ver
no outro não um concorrente ou um número, mas um irmão. E todos
nós somos irmãos!”
Perguntas para a Meditação:
- Que relação descobres entre ‘Salvação’ e ‘Porta estreita’?
- O que é que te separa da ‘Casa do pai’?
- Que atitudes te ajudam a entrar na ‘Casa do Pai’?
- A minha vida é caminho de salvação?

