4 – CONTEMPLAÇÃO
Como interiorizo a mensagem? Como interiorizamos a
mensagem?
Conscientes da grandeza da Boa Nova que “Deus é amor” e se
queremos viver e manifestar ao mundo que somos seus filhos,
repetimos várias vezes:
“Graças, Senhor, porque queres mostrar o teu amor ao mundo
através de nós.”

LECTIO DIVINA
Domingo 28 de Abril de 2013
5º Domingo da Páscoa Ano C
A tua palavra é farol para os meus passos
e luz para os meus caminhos. Salmo 119.105

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?

Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Ámen.

6 - ACÇÃO
Com o que me comprometo? Com o que nos comprometemos?
Cristo ressuscitou, Aleluia!
Leva a Palavra ao teu coração e à tua vida:
- Com que acções concretas posso revelar o Amor de Deus?
- Como posso dar glória a Deus com a minha vida, com as minhas
acções?

1 – LEITURA: TEXTO BÍBLICO: João 13,31-33a.34-35

“É o amor o que dá valor a todas as nossas obras;
Não é pela grandeza e multiplicação
Das nossas obras que agradamos a Deus,
Mas pelo amor com que as fazemos”.
(S. Francisco de Sales)
Cântico Final: Dou-vos um mandamento novo (Laudate 301)
Adaptado de:
http://www. lectionautas.com e de http://www.dehonianos.org

0 - PREPARAÇÃO
Cântico: Dá-nos um coração (Laudate 259)

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.

Quando Judas saiu do cenáculo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Agora foi glorificado o Filho do homem
e Deus glorificado n’Ele.
Se Deus foi glorificado n’Ele,
Deus também O glorificará em Si mesmo
e glorificá-l’O-á sem demora.
Meus filhos, é por pouco tempo que ainda estou convosco.
Dou-vos um mandamento novo:
que vos ameis uns aos outros.
Como Eu vos amei,
amai-vos também uns aos outros.
Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos:
se vos amardes uns aos outros».

Palavra do Senhor
Algumas perguntas para ajudar numa leitura atenta#
- Que diz o texto?
- Onde se encontra Jesus com os discípulos?
- Quem é glorificado na vida de Jesus?
- Quanto tempo estará Jesus com os discípulos?
- Que Mandamento dá Jesus?
- Como são conhecidos os discípulos de Jesus?

Este quinto domingo da Páscoa apresenta-nos um evangelho que já
aponta para a festa da Ascensão que celebraremos dentro de
quinze dias. O texto que escutamos é retirado do capítulo treze do
evangelho de S. João. Estamos na última ceia. Mas também o
podemos ler tendo como pano de fundo a ressurreição de Jesus.
O texto apresenta três partes distintas: A primeira mostra a
glorificação do filho do homem (31-32); a segunda anuncia a partida
de Jesus, a sua Páscoa (33) e a última fala do mandamento novo
(34-35).
O texto começa por referir a saída de Judas do Cenáculo. Então
Jesus diz: “Agora foi glorificado o Filho do homem”. O Filho do homem
é um título messiânico que Jesus aplicava a Si mesmo (cf Dan 7,13).
Porque diz: “Agora foi glorificado”? Que aconteceu para que Jesus
tenha sido glorificado? O capítulo iniciava dizendo que Jesus amara até
ao fim os seus discípulos; entre eles estão Pedro que resiste às acções
de Jesus, os outros discípulos que não entendem Jesus e Judas que o
entregará. É a estes discípulos que Jesus ama até ao extremo. Um,
amor que ama até ao fim mesmo aos que não se abrem a esse amor e
o rejeitam a ponto de o atraiçoarem ou negarem. Esse é um amor
glorificado.
Esta glorificação de Jesus, que se realiza no amor que se dá,
manifestar-se-á totalmente na sua entrega na cruz. Por isso dirá
mais à frente: “Ninguém tem mais amor do que quem dá a vida
pelos seus amigos” (15,13). Jesus ama os seus discípulos que
resistem a este amor, que não o entendem, um chega mesmo a
atraiçoa-lo. E entrega a sua vida por eles, nisto é glorificado.
Finalmente, precisamente depois de mostrar o seu amor glorificado
amando até ao fim, mesmo o traidor, dá-lhes o mandamento novo,
que não é apenas amarem-se uns aos outros, mas amarem-se
como Ele os amou (v.34). O amor de Jesus que se entrega pelos
seus discípulos é o modelo de amor que dá à Igreja, a todos nós.
Mas o amor de Jesus não é só modelo; o texto também se poderia
traduzir “amem-se porque Eu voz amei”. Quer dizer que o amor de
Jesus não é só o modelo à luz do qual devemos amar-nos, mas é
fonte que torna possível este amor. Porque Jesus nos amou dessa
maneira, somos também capazes de amar como Ele.
O versículo final indica o verdadeiro testemunho cristão, que é dado
precisamente no amor mútuo. Não está em sinais externos ou em
ritos mas é no amor que somos reconhecidos de verdade como
discípulos do Senhor.

2 - MEDITAÇÃO
O que me diz o texto? O que nos diz o texto?
Tempo para a meditação
Neste ano da Fé, a Igreja pede-nos que estudemos os documentos
da Igreja como os do Concílio vaticano II e o catecismo da Igreja
Católica. Hoje tomaremos como ponto de partida da nossa
meditação um texto da constituição Gaudium et Spes:
“O Verbo de Deus, pelo qual todas as coisas foram feitas, fazendose homem e vivendo na terra dos homens, entrou como homem
perfeito na história do mundo, assumindo-a e recapitulando-a. Ele
revela-nos que «Deus é amor» (1 Jo. 4, 8) e ensina-nos ao mesmo
tempo que a lei fundamental da perfeição humana e, portanto, da
transformação do mundo, é o novo mandamento do amor. Dá,
assim, aos que acreditam no amor de Deus, a certeza de que o
caminho do amor está aberto para todos e que o esforço por
estabelecer a universal fraternidade não é vão. Adverte, ao mesmo
tempo, que este amor não se deve exercitar apenas nas coisas
grandes, mas, antes de mais, nas circunstâncias ordinárias da vida.”
(GS 38)
Perguntamo-nos:
- Que sentimentos, reacções, recordações me traz o Evangelho de
hoje?
- na tua vida diária revelas o amor de Deus através do que fazes?
- Dás glória a Deus no dia-a-dia?
- Estás consciente da importância das obras para seres e
testemunhares que és discípulo do Senhor?
Tempo de silêncio orante
3 - ORAÇÃO
Guiados pelo teu Espírito, nós Te glorificamos, Pai, com o teu Filho
Jesus. Nós Te bendizemos pela teu glória, que é a tua presença
vivificante, e na qual Tu comunicas connosco pela Palavra e pelo
Pão.
Nós Te pedimos: que o teu Espírito nos fortaleça, para que
possamos viver segundo o mandamento novo que nos deste pela
palavra e pela vida do teu Filho Jesus.

