Nada do que tenho pode ser mais apreciado do que Tu mesmo,
pois Tu és Aquele a quem todos desejamos ter perto.
Ditoso aquele que ao longo da sua vida
foi tocado pelo teu amor;
ditoso aquele que te descobriu perto do seu coração;
ditoso quem descobre que só Tu mereces a pena;
quem se dá conta como é bom
Deixar-se conquistar por Ti.
4 – CONTEMPLAÇÃO
Como interiorizamos a mensagem?
Para a contemplação propomos uma oração vocal que oriente e
direccione nossa interiorização do Texto Sagrado.
Senhor Jesus,
Colocamos nas tuas mãos as nossas vidas,
Queremos confiar na tua Divina Providência,
Para sermos humildes e simples,
para escutarmos e obedecermos à tua Palavra,
Para ter-Te como centro da vida,
Deixando em segundo lugar as riquezas e posses deste mundo.
Queremos amar-Te e ser-Te profundamente fiéis.
Amém, amém.
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?
Proposta pessoal
· Escolher algum dos bens e riquezas que possuo para partilhá-lo
com os mais necessitados ou membros da família.
Proposta comunitária
· Elaborar uma estratégia com o/a teu/tua grupo/família para atender
e socorrer de maneira particular àquelas pessoas que menos têm.
Será um sinal concreto do querer partilhar as próprias "riquezas"
(poucas ou muitas) com os outros.
Cântico: Confiarei no meu Deus (Laudate 236)
Adaptado de:
http://lectionautas.com

LECTIO DIVINA
Domingo 02 de Março de 2014
VIII Domingo do Tempo Comum Ano A
A tua palavra é farol para os meus passos
e luz para os meus caminhos. Salmo 119.105
0 – PREPARAÇÃO
Cântico: Confiarei no meu Deus (Laudate 236)
Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo.
Ámen.
1 – LEITURA: TEXTO BÍBLICO: Mateus 6,24-34
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Ninguém pode servir a dois senhores,
porque ou há-de odiar um e amar o outro,
ou se dedicará a um e desprezará o outro.
Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro.
Por isso vos digo:
«Não vos preocupeis, quanto à vossa vida,
com o que haveis de comer ou de beber,
nem, quanto ao vosso corpo, com o que haveis de vestir.
Não é a vida mais do que o alimento
e o corpo mais do que o vestuário?
Olhai para as aves do céu:
não semeiam nem ceifam nem recolhem em celeiros;
o vosso Pai celeste as sustenta.
Não valeis vós muito mais do que elas?
Quem de entre vós, por mais que se preocupe,
pode acrescentar um só côvado à sua estatura?
E porque vos inquietais com o vestuário?
Olhai como crescem os lírios do campo:
não trabalham nem fiam;
mas Eu vos digo:
nem Salomão, em toda a sua glória,
se vestiu como um deles.
Se Deus assim veste a erva do campo,
que hoje existe e amanhã é lançada ao forno,
não fará muito mais por vós, homens de pouca fé?

Não vos inquieteis, dizendo:
‘Que havemos de comer? Que havemos de beber?
Que havemos de vestir?’
Os pagãos é que se preocupam com todas estas coisas.
Bem sabe o vosso Pai celeste que precisais de tudo isso.
Procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
e tudo o mais vos será dado por acréscimo.
Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã,
porque o dia de amanhã tratará das suas inquietações.
A cada dia basta o seu cuidado».
Palavra do Senhor
Introdução para a leitura
A Palavra de Deus desta semana desenvolve três temas
fundamentais distintos, porém profundamente relacionados:
· Versículo 24: a atitude diante do dinheiro e das riquezas;
· Versículos 25-31: a confiança em Deus que cuida dos filhos;
· Versículos 32-34: a obediência a Deus.
A primeira parte é curta e contundente: não se pode servir a Deus e
ao dinheiro, nem sequer tê-los ao mesmo nível. Ou Deus está em
primeiro lugar ou o dinheiro.
Jesus usa a imagem do servo, própria de sua época, que não pode
servir a dois senhores, ou serve a um ou ao outro. Com tal mensagem
Jesus não se refere à quantidade de riquezas, mas à atitude que se
tem diante destas. Mesmo quando as riquezas e o dinheiro são poucos,
estes podem amarrar o coração do ser humano. Doutro lado podem
existir pessoas que tenham muita riqueza e dinheiro, porém não se
deixam escravizar por estes, mas colocam Deus acima de tudo e
partilham os seus bens.
A segunda parte do texto é mais longa e mais descritiva. Somos
convidados a confiar em Deus. Se olharmos a natureza e observarmos
como Deus "cuida" das plantas e dos animais descobriremos qual deve
ser nossa atitude perante Ele. Para Deus valemos muito, mais do que
as plantas e os animais, por isso Ele cuida de nós com predilecção. O
que devemos fazer? Confiar Nele... Por mais esforços que façamos não
vamos aumentar um dia a mais à nossa vida na Terra. Por isso
devemos ser responsáveis, devemos "abandonar-nos" em Deus e
ensinar aos outros a mesma atitude de confiança.
Por último, a atitude a qual somos chamados é a de termos a Deus
como Rei das nossas vidas e obedecermos à sua Palavra. Assim
teremos uma vida "assegurada" pela presença do bem e do amor
apesar das dificuldades do nosso mundo.

Perguntas para a leitura pessoal
· Por que é que um servo não pode "trabalhar" para dois senhores
ao mesmo tempo?
· O que aconteceria se um servo estivesse ao serviço de dois
senhores ao mesmo tempo?
· Com que coisas não devemos preocupar-nos na nossa vida
quotidiana?
· Por que é que não devemos colocar no centro da nossa vida a
preocupação com o que "comer"?
· O que devemos aprender com as "flores do campo"?
· Como trata Deus os seres humanos?
· Por que devemos confiar infinitamente em Deus?
· O que é a "Divina Providência"?
· Por que é que Deus deve ser o único Rei da vida dos seres
humanos?
· Devemos obedecer à Palavra de Deus?
2 - MEDITAÇÃO
O que me diz o texto? O que nos diz o texto?
Diante deste texto tão importante, devo perguntar-me:
· Na minha vida de cristão: como se manifesta esta relação entre
Deus e as riquezas do mundo?
· Busco ter o Senhor como centro da minha vida ou Ele fica em
segundo plano?
· A que dou mais importância na minha vida?
· Como sou afectado pela "sociedade de consumo"? Dou valor às
grandes "marcas" de roupas e objectos?
· Confio realmente em Deus?
· Experimento como Deus é um Bom Pai, que sempre e em todas as
circunstâncias cuida e protege os seus filhos, dando-lhes tudo o que
estes necessitam?
· O que posso aprender com o ensinamento de Jesus sobre as
flores do campo?
· Deixo-me guiar por Deus?
· Confio na Providência Divina?
· Aceito a Deus como meu único Rei e Senhor?
· Busco obedecer sempre à Palavra de Deus?
3 - ORAÇÃO
Pausadamente recitar a seguinte oração
Deus meu, como és grande!
Nada deste mundo se pode comparar a ti.

