Ensina-me a cumprir a tua vontade,
Já que és o meu Deus.
O teu Espírito que é bom me guie pela planície.
Ensina-me a cumprir a tua vontade pois espero em Ti.
Senhor, não mereço que olhes para mim,
Mas fixa-Te no rosto de Cristo,
E ensina-me a cumprir a tua vontade.
Não Te tenho no céu?
E copntigo, que me importa a terra?
Deus do meu coração, minha herança para sempre.
Venha o Teu Reino.
Faça-se a tua vontade na terra como no céu.
Amen
São João Eudes
4 – CONTEMPLAÇÃO
Eterno Pai, saber que tens tudo controlado, enche-me de
confiança e digo com toda a certeza que:
“Tu anuncias a tua vitória, mostras a tua justiça às nações.”
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?
Hoje vivemos momentos de confusão, cada um pensa ter a verdade
e a solução para os problemas da vida.
- Reconheces que o Mestre te acompanha nos momentos difíceis?
- Como expressas a tua confiança em Deus?
- Que fazes quando vês um familiar ou amigo desesperado?
- Que atitude tens perante actualidade que vivemos e que aparece
nos meios de comunicação social?
“Não te detenham os juízos humanos,
descarrega a tua consciência e teme apenas a Deus".
São Francisco de Sales.
Cântico: Nós somos as pedras vivas (Laudate 529)
Adaptado de: http://www.lectionautas.com
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XXXIII Domingo Comum
A tua palavra é farol para os meus passos
e luz para os meus caminhos. Salmo 119.105
0 – PREPARAÇÃO
Cântico: Minha luz e salvação (Laudate 499)
Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Ámen.

Espírito Santo que procedes do Pai e do Filho, louvamos-Te e
bendizemos-Te, Espírito do Senhor, Deus de Israel. Espírito que
possuis todo o poder. Espírito, fonte de todo o bem. Espírito que
embelezas osa céus. Espírito de sabedoria e de inteligência.
Espírito de conselho. Espírito de fortaleza. Espírito de ciência.
Espírito de piedade. Espírito de temor do Senhor.
1 – LEITURA: TEXTO BÍBLICO: Lucas 21, 5 - 19
Leitura do Evangelho de S. Lucas
Naquele tempo, comentavam alguns que o templo estava ornado
com belas pedras e piedosas ofertas. Jesus disse-lhes: «Dias virão
em que, de tudo o que estais a ver, não ficará pedra sobre pedra:
tudo será destruído».
Eles perguntaram-Lhe: «Mestre, quando sucederá isto? Que sinal
haverá de que está para acontecer?».
Jesus respondeu: «Tende cuidado; não vos deixeis enganar, pois
muitos virão em meu nome e dirão: ‘Sou eu’; e ainda: ‘O tempo está
próximo’. Não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e
revoltas, não vos alarmeis: é preciso que estas coisas aconteçam
primeiro, mas não será logo o fim».
Disse-lhes ainda: «Há-de erguer-se povo contra povo e reino contra
reino. Haverá grandes terramotos e, em diversos lugares, fomes e
epidemias. Haverá fenómenos espantosos e grandes sinais no céu.
Mas antes de tudo isto, deitar-vos-ão as mãos e hão-de perseguirvos, entregando-vos às sinagogas e às prisões, conduzindo-vos à
presença de reis e governadores, por causa do meu nome. Assim
tereis ocasião de dar testemunho. Tende presente em vossos
corações que não deveis preparar a vossa defesa. Eu vos darei
língua e sabedoria a que nenhum dos vossos adversários poderá

resistir ou contradizer. Sereis entregues até pelos vossos pais,
irmãos, parentes e amigos. Causarão a morte a alguns de vós e
todos vos odiarão por causa do meu nome; mas nenhum cabelo da
vossa cabeça se perderá. Pela vossa perseverança salvareis as
vossas almas».
Palavra do Senhor
Algumas perguntas para te ajudar a uma leitura atenta:
– Por que não se devem deixar enganar?
- Porque não é necessário preparar defesa?
- Porque os odiarão?
O que diz o texto? Indicações para a leitura
O texto de hoje é um discurso de Jesus sobre a queda da cidade de
Jerusalém, não se trata propriamente do fim do mundo. Nos
versículos anteriores (21,1-4) Lucas apresentou a singela oferta da
viúva e como Jesus a valorizou. Aqui alguns dão valor ao Templo e
Jesus fala da sua caducidade.
Podemos dividir o texto em 4 partes: 1) alguns valorizam o Templo,
2) a relativização que Jesus faz, 3) a pergunta sobre a data da
destruição e 4) a resposta escatológica de Jesus e o seu convite à
perseverança para alcançar a vida.
Fixamo-nos nas palavras de alento e plenas de sabedoria de Jesus,
deixamos que elas nos falem e nos animem. Antes de mais, há uma
insistência no “não”: “não” se deixar enganar, “não” os sigam, “não”
se assustem, ainda “não” chegou o fim, “não” preparar a defesa,
“não” se perderá nem um cabelo da sua cabeça. Que devemos
fazer nesses momentos difíceis? Jesus dá a resposta: ter cuidado
para não ser enganado, é a oportunidade de dar testemunho d’Ele,
receber as suas palavras plenas de sabedoria para enfrentar e
resistir a todo o inimigo. Manter-se firme para se salvar.
A sociedade actual tende a ver, ler, colocar em primeiro lugar e
proclamar as más notícias, fixa o olhar e a atenção de todos no
negativo. Contudo sabemos que nem tudo é mau. O que se anuncia
no evangelho de hoje não é o negativo (destruição, corrupção e
maldade), mas o que Deus tem preparado para os que, com
paciência, perseverem até ao fim. É um convite a viver a fé como
discipulado, confessando o nome de jesus, deixando-se guiar
apenas pelo seu Espírito de sabedoria a pelas suas palavras de
alento, sendo capazes de discernir quem fala em nome de Deus e

quem é um enganador, indo além dos acontecimentos da vida que
apenas preparam para a eternidade.
A recompensa final da perseverança é a salvação, esse estado que
Deus oferece aos que O reconhecem, testemunham, anunciam com
coragem nas diversas circunstâncias da vida. Trata-se de anunciar
Boas Notícias aos que, confusos, não sabem a quem seguir,
assegurando que apenas Jesus é o Messias que dá a vida pelos
seus. Boas Notícias para os que se atormentam perante a maldade
humana e os fenómenos naturais, pois o mal não tem a última
palavra. O Senhor tem a última palavra dando a vida aos seus. Boas
Notícias para os perseguidos, presos, julgados e condenados por
causa de Jesus. Esses serão assistidos pelo espírito Santo. Boas
notícias os que, firmes na fé, esperam a salvação que vem de Deus
e que se torna visível na Pessoas de jesus, o Filho único de Deus.
2 - MEDITAÇÃO
O que me diz o texto? O que nos diz o texto?
Comecemos esta meditação com um texto do Papa Francisco:
“Olhem para frente com confiança; a travessia é longa e cansativa,
mas olhem para frente, existe «um futuro certo, que se coloca numa
perspectiva diferente relativamente às propostas ilusórias dos ídolos
do mundo, mas que dá novo impulso e nova força à vida de todos
os dias» (Lumen fidei, 57). A vocês todos quero repetir: Não deixem
que lhes roubem a esperança! Não deixem que lhes roubem a
esperança! Mas digo também: Não roubemos a esperança, pelo
contrário, tornemo-nos todos portadores de esperança!.”
Perguntas para a Meditação:
- Sentes-te preparado/a para ser testemunha de Jesus?
- Pedes a Jesus sabedoria?
- Colocas a tua confiança plenamente no Senhor, mesmo na
adversidade?
3 – ORAÇÃO (Salmo 145, 1-8)
Para o momento da oração podemos recitar pausadamente o
seguinte texto:
Senhor, Deus omnipotente,
Em tuas mãos estão todas as coisas,
E não há quem resista à tua vontade.
Tu, Senhor, abençoas o justo,
E como um escudo protege-O a tua vontade…
… Livra-me do inimigo, Senhor, que me refugiu em ti,

