4 – CONTEMPLAÇÃO
Como interiorizamos a mensagem?
Senhor em cada dia me abençoas e me mostras o teu palno por
isso te louvo:
“Tu és santo, Senhor Deus único, Tu que fazes maravilhas”.

LECTIO DIVINA
Domingo 30 de Maio de 2010
Santíssima Trindade Ano C
A tua palavra é farol para os meus passos
e luz para os meus caminhos. Salmo 119.105

Cântico: Escuta Israel (Laudate 342)

0 - PREPARAÇÃO

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
Jesus revela aos seus discípulos a intimidade e o conhecimento que
há entre o Pai, o Filho e oi espírito Santo. Hoje referimo-nos a esta
relação como Santíssima Trindade, Ela nos desafia a viver em
comunidade.
- Em que momentos reconheci que as qualidades da minha família
me ajudaram?
- Como reajo diante do que pensa diferente de mim?
- Como posso transformar a diferença de ser e de pensar em
fortaleza para a comunidade e para a minha família?
“Tu és a nossa vida eterna,
grande e admirável Senhor,
Deus omnipotente,
misericordioso salvador.”
San Francisco de Assis
Cântico Final: Não adores (Laudate 509)
Adaptado de:
http://www. lectionautas.com e de http://www.dehonianos.org

Cântico: Em nome do Pai (Laudate 323)
Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo
Ámen.
1 – LEITURA: TEXTO BÍBLICO: João 16,12-15
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Tenho ainda muitas coisas para vos dizer,
mas não as podeis compreender agora.
Quando vier o Espírito da verdade,
Ele vos guiará para a verdade plena;
porque não falará de Si mesmo,
mas dirá tudo o que tiver ouvido
e vos anunciará o que está para vir.
Ele Me glorificará,
porque receberá do que é meu
e vo-lo anunciará.
Tudo o que o Pai tem é meu.
Por isso vos disse
que Ele receberá do que é meu
e vo-lo anunciará».
Palavra do Senhor
Perguntas para uma leitura atenta
- Que fará entender o Espírito Santo?
- Quem glorificará Jesus?
- A quem pertence também tudo o que o Pai tem?.

O que diz o texto? Indicações para a leitura
Os poucos versículos que formam o texto do evangelho deste dia,
permitem-nos aproximarmo-nos com algum respeito mas com toda
a confiança do maravilhoso mistério da SS Trindade. Antes de mais,
convém que contextualizemos estas palavras nos chamados
discursos de despedida, durante a última ceia do Senhor.
Geralmente um discurso de despedida tem sabor a testamento, e
num testamento expressam-se os mais profundos sentimentos e
revelam-se os segredos mais ocultos. É o que faz Jesus ao
despedir-se dos seus discípulos na véspera da sua morte: abre-lhes
o coração, manifesta-lhes os mistérios mais nobres e dirige-lhes as
mais calorosas exortações e conselhos a perseverar na fé, perante
o terrível drama da sua morte que se aproxima. E nesse ambiente
familiar de confidência, o Mestre revela-lhes a profunda relação que
existe entre Ele, como Filho, com o Pai e com o Espírito Santo.
“Quando vier o Espírito da verdade”: Jesus promete aos seus
discípulos que o Espírito virá em se auxílio pata fazer compreender
a sua mensagem, pois é O Espírito que guia para a verdade. O
crente, que é santuário vivo do Espírito Santo, pode chegar a
conhecer e compreender as mais profundas verdades de Fé, do
sentido da vida e da história, na medida em que se deixa iluminar e
orientar pelo Espírito. Isto é muito importante no momento de ler a
Sagrada Escritura. Se os textos Sagrados foram escritos sob
inspiração do espírito santo, necessariamente devem ser lidos e
interpretados sob a acção do mesmo espírito, para não se errar na
sua interpretação ou cair em fundamentalismos perigosos.
“Ele Me glorificará”: O Filho de Deus é glorificado pelo Espírito e
por todo o que se deixa guiar por Ele. De facto, na medida em que o
Espírito Santo Conduz à verdade e permite recordar e compreender
a mensagem de Jesus, na medida em que o Espírito Santo conduz
para a verdade e permite recordar e compreender a mensagem de
Jesus, nessa mesma medida, quem actua movido pelo Espírito
pode glorificar a Deus com a sua existência. Já temos em Cristo a
mensagem de salvação e de vida, como caminho a seguir, mas
adicionalmente vem em nossa ajuda o Espírito Santo, dando-nos a
força e a sabedoria para colocar em prática os ensinamentos de
Jesus. Pelo que é fundamental a atitude de discernimento e a
docilidade ao Espírito, como valores tipicamente cristãos que se
devem receber, se é que queremos de verdade fazer da nossa
existência um constante dar glória a Deus.

“Tudo o que o Pai tem é meu”: A presença de Deus pai na vida de
Jesus é algo tão natural e habitual que ele mesmo dirá que o seu
alimento é fazer a vontade do Pai. E nos discursos de despedida
falou repetidamente da sua relação com o Pai: quem o vê e escuta,
vê e escuta o Pai, quem obedece ao Filho, obedece ao Pai, quem
crê no Filho crê também no Pai. Jesus e o Pai são Um. De facto é o
que professa a nossa fé, que há um único e verdadeiro Deus ainda
que em três pessoas. O que se diz do Pai, diz-se também do Filho.
Para conhecer a Deus há qie conhecer a Cristo ao ponto de nos
configurarmos com Ele, para poder dizer com Paulo: “Já não sou eu
que vivo, é Cristo que vive em mim” (Gal 2,20). As graças e bênçãos
que recebemos de Jesus mediante o Espírito Santo, no fundo têm a
sua fonte última no Pai Criador e fonte de todo o bem.
2 - MEDITAÇÃO
O que me diz o texto? O que nos diz o texto?
Perguntas para a meditação
 Reconheço que sou "limitado" para entender os ensinamentos de
Jesus?
 Abro-me a acção do Espírito Santo para que Ele me recorde tudo o
que o Senhor me ensinou por meio de sua Palavra?
 Deixo que o Espírito me conduza à verdade?
 Qual a verdade que hoje, de maneira particular, o Espírito Santo
quer recordar-me?
 Como está a minha relação com Deus Pai?
 Como está a minha relação com Deus Filho?
 Como está a minha relação com Deus Espírito Santo?
 Aceito que a essência de Deus é em definitiva um mistério que não
pode ser explicado "cientificamente", ou seja, a partir da razão
humana?
 Busco, acima de tudo, contemplar o Mistério de Deus na minha
vida?
3 - ORAÇÃO
Pausadamente fazer a seguinte oração:
Deus fiel, Pai revelado pelo teu Filho no teu Espírito, nós Te damos
graças, porque nos introduzes na comunhão da tua glória e na
verdade do teu amor.
Nós Te pedimos: Deus, Espírito de verdade, guia-nos para a
verdade completa e danos a força de levar as mensagens do
Evangelho.

