4 – CONTEMPLAÇÃO
Como interiorizamos a mensagem?
Para interiorizar esta mensagem na contemplação podemos utilizar
a frase proclamada pelos leprosos a Jesus:
Jesus, Mestre, tem compaixão de nós e cura-nos…
Jesus, Mestre, tem compaixão de nós e cura-nos…
Jesus, Mestre, tem compaixão de nós e cura-nos…
Jesus, Mestre, tem compaixão de nós e cura-nos…
Recitemos com atenção e dando sentido a cada palavra, a cada
expressão: Jesus... Mestre... compaixão... cura-nos...
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?
Propostas pessoais
· A partir das “lepras” que posso ter encontrado na minha vida; vou
tentar abrir meu coração para que Jesus me possa curar uma vez
por todas;
· No meu coração fazer um caminho de aprendizagem para saber
dar graças a Deus por tudo o que me concede.
Propostas comunitárias
· Dialogar no teu grupo/família para discernir as “lepras” mais
frequentes do âmbito social onde convivem.
· Buscar realizar um momento de oração de grupo/família onde se
ratifique claramente a fé/confiança que se experimenta no encontro
com Jesus.
Cântico: Se alguém quiser seguir-Me (Laudate 739)
Adaptado de:
http://lectionautas.com

LECTIO DIVINA
Domingo 13 de Outubro de 2013
28º Domingo do Tempo Comum Ano C
A tua palavra é farol para os meus passos
e luz para os meus caminhos. Salmo 119.105

0 – PREPARAÇÃO
Cântico: Hoje se escutardes (Laudate 426)
Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo.Ámen.
Espírito Santo faz que o meu coração se abra à Palavra de Deus,
que o meu coração se abra ao bem, que o meu coração se abra à
beleza de Deus todos os dias
1 – LEITURA: TEXTO BÍBLICO: – Lucas 17, 11-19
Naquele tempo,
indo Jesus a caminho de Jerusalém,
passava entre a Samaria e a Galileia.
Ao entrar numa povoação,
vieram ao seu encontro dez leprosos.
Conservando-se a distância, disseram em alta voz:
«Jesus, Mestre, tem compaixão de nós».
Ao vê-los, Jesus disse-lhes:
«Ide mostrar-vos aos sacerdotes».
E sucedeu que no caminho ficaram limpos da lepra.
Um deles, ao ver-se curado,
voltou atrás, glorificando a Deus em alta voz,
e prostrou-se de rosto por terra aos pés de Jesus
para Lhe agradecer.
Era um samaritano.
Jesus, tomando a palavra, disse:
«Não foram dez que ficaram curados?
Onde estão os outros nove?
Não se encontrou quem voltasse para dar glória a Deus
senão este estrangeiro?»
E disse ao homem:
«Levanta-te e segue o teu caminho;
a tua fé te salvou».
Palavra da salvação.

Introdução para a leitura
Queridos irmãos e irmãos:
Mais uma vez a liturgia da Igreja nos oferece um texto evangélico
próprio da escrita de Lucas.
Na sua marcha decidida em direcção a Jerusalém, Jesus passa
pelo território samaritano. Para ir da Galileia para a Cidade Santa
poderia caminhar pela margem do rio Jordão até o oeste ou pelas
montanhas, pelo centro, atravessando a Samaria. Parece que Jesus
nesta parte da viagem escolheu esta segunda opção.
Quando Jesus passa por uma aldeia dez leprosos foram ao seu
encontro. A lepra, além de ser uma enfermidade da pele muito
desagradável e incurável, tornava-os impuros a partir de uma
perspectiva religiosa. Estavam afastados nas aldeias e cidades.
Então gritam a Jesus clamando pela sua compaixão e pedem a
cura da enfermidade. Jesus não responde de maneira directa
manda-os apresentarem-se aos sacerdotes para que dêem
testemunho de sua cura.
No caminho para o Templo os dez ficam curados porém, só um,
um estrangeiro, da Samaria, um samaritano volta para encontrar-se
com Jesus. Volta para dar-lhe graças. E lhe dá graças como se dá
graças a Deus dado que ficou curado porque Jesus é realmente
Deus, Senhor e Messias.
Jesus pergunta se não eram dez os curados... somente o
samaritano voltou para dar graças. Jesus envia-o com a segurança
de que ficou curado por sua fé e confiança no Senhor.
Perguntas para a leitura pessoal
· O que está Jesus a fazer?
· Que lugares geográficos o relato deste domingo refere?
· Quem e onde intercepta Jesus no seu caminho para Jerusalém?
· Porque é que os dez leprosos estão distantes?
· Como é que os leprosos chamam Jesus?
· O que é que os leprosos pedem a Jesus?
· Como é que o Senhor responde?
· Para onde se dirigem os dez leprosos?
· O que lhes acontece no caminho?
· Como reagem ao verem-se curados de tamanha enfermidade?
· Quantos voltam para agradecer a Jesus?
· Que pergunta faz Jesus aos seus discípulos?
· O que significa que o único que retornou para agradecer a cura
seja um estrangeiro da Samaria?
· O que diz Jesus ao samaritano curado no final do relato?

2 - MEDITAÇÃO
O que me diz o texto? O que nos diz o texto?
Perguntas para a meditação
· Quais poderiam ser consideradas hoje as “lepras” da humanidade?
· Fazer uma lista com as diversas “lepras” do mundo de hoje.
· Em que medida posso ser hoje um “leproso”?
· Que atitude tenho com minha “própria lepra”?
· Sinto-me afastado, relegado, discriminado pelas “lepras” culpáveis
ou inculpáveis que posso ter?
· Sou capaz de me aproximar decididamente e “aos gritos” de Jesus
quando me descubro de alguma forma leproso?
· Animo-me, como fizeram os dez leprosos, a dizer a Jesus que
tenha compaixão de mim, de nós e peço-lhe que nos cure?
· Deixo-me “curar”, “limpar” pelo “Médico Divino”, Jesus Cristo?
· Dirijo-me a Jesus como O único “Mestre” de minha vida?
· Quantas vezes na minha vida experimentei que o Senhor me
salva, me limpa, me cura...?
· Sou capaz de dar constantemente graças a Deus pelas
inumeráveis vezes que Jesus me curou fazendo-me pagssar da
morte à vida?
· Prostro-me diante sua santa presença e sou capaz, com muita
humildade, de dar graças de todo o meu coração?
· Tenho fé e confiança de que o Senhor realmente pode curar-me?
3 - ORAÇÃO
Rezar pausadamente o Prefácio da Oração Eucarística V/c:
Pai Santo, Senhor do céu e da terra, é verdadeiramente nosso
dever, é nossa salvação dar-Vos graças, sempre e em toda a parte,
por Cristo, nosso Senhor. Pelo vosso Verbo criastes o mundo e tudo
governais com justiça. Feito homem, Vós no-lo destes como
mediador, para nos anunciar as vossas palavras e chamar-nos a
seguir os seus passos. Ele é o caminho que nos conduz até Vós, é
a verdade que nos liberta, é a vida que nos enche de alegria. Por
meio do vosso Filho, reunis numa só família todos os homens que
criastes para glória do vosso nome, resgatados com o sangue da
sua cruz e marcados com o sinal do Espírito Santo.
Cântico: Tende compaixão de mim (Laudate 805)

