4 – CONTEMPLAÇÃO
Como interiorizamos a mensagem?
Para aprofundar o conteúdo desta Palavra, propomos que nos
centremos em dois elementos deste texto:
 Por um lado a profissão trinitária: repetir pausadamente o que o
texo diz: ( em nome do Pai , do Filho e do Espírito Santo( dizê-lo
pensando na nossa relação particular com cada uma das pessoas
divinas;
 por outro lado, pode ajudar repetir o final do texto, a frase tão
confiada e segura de Jesus para nós. Eu estou sempre convosco
até ao fim dos tempos (
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
 Crescer na humildade procurando sempre adorar a Deus e
somente a Ele.
Proposta comunitária
 Conversar no teu grupo/família sobre os três verbos, e seus
complementos, que são parte do mandato de Jesus:
- Fazer discípulos(
- Baptizar em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo;
- Ensinar a obedecer tudo o que Jesus ensinou;
 Como podemos hoje responder a este mandato de Jesus, na
condição de discípulos do Senhor do século XXI?
Cântico: Glória ao Pai que nos criou (Laudate 413)
Adaptado de: http://lectionautas.com

LECTIO DIVINA
Domingo 03 de Junho de 2012
Santíssima Trindade Ano B
A tua palavra é farol para os meus passos
e luz para os meus caminhos. Salmo 119.105
0 – PREPARAÇÃO
Cântico: Toda a Terra Vos adore, Senhor (Laudate 818)
Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Ámen.
1 – LEITURA: TEXTO BÍBLICO: Mateus 28, 16-20
Evangelho Segundo S. Mateus
Naquele tempo, os onze discípulos partiram para a Galileia,
em direcção ao monte que Jesus lhes indicara.
Quando O viram, adoraram-n’O;
mas alguns ainda duvidaram.
Jesus aproximou-Se e disse-lhes:
«Todo o poder Me foi dado no Céu e na terra.
Ide e fazei discípulos de todas as nações,
baptizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-as a cumprir tudo o que vos mandei.
Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos».
Palavra do Senhor
O que diz o texto? Indicações para a leitura
Neste domingo a Liturgia a Igreja olha o mistério da Santíssima
Trindade para louvar a grandeza e omnipotência de Deus.
A maioria das confissões cristãs aceita, na sua fé, este grande
mistério que tem consequências muito importantes para a
espiritualidade e a vida dos crentes: Deus é Uno e ao mesmo tempo
Trino. Um só Deus em três Pessoas Divinas é o núcleo da
afirmação da Santíssima Trindade.
Esta Lectio Divina partindo do texto bíblico será iluminada pela
celebração litúrgica da Santíssima Trindade.
O texto bíblico que nos é proposto foi tirado do final do
evangelho segundo São Mateus. É a última aparição do
ressuscitado e o mandato aos apóstolos. Mateus e Marcos narram

as aparições de Jesus ressuscitado na Galileia, enquanto João e
Lucas as situam em Jerusalém e arredores.
O lugar do encontro é um monte, uma montanha. Este é lugar
de encontro com Deus. Jesus convida os apóstolos para que
participem de sua glória, como Senhor cheio de poder. Eles adoramn’O, literalmente “prostram-se, ante a presença de Jesus”, porém,
persistem as dúvidas. A manifestação é clara. É um relato de
“teofanía” (revelação e manifestação de Deus e do seu poder). O
relato diz-nos que “alguns ainda duvidaram”. A manifestação de
Deus, da grandeza do seu mistério provoca sempre dúvidas, idas e
vindas, claro e escuro no coração dos discípulos. Os onze (já não
está Judas com eles e ainda não havia sido “substituído” por Matias)
têm uma experiência muito forte de encontro com a divindade, mas
fica neles uma tensão espiritual profunda que se move entre a
dúvida e a certeza.
Jesus continua a ser o mesmo, como temos visto nos relatos
pascais, que fomos partilhando durante os domingos a seguir à
celebração da Páscoa. Não obstante, hoje é-nos apresentado com
uma palavra cheia de poder. Continua a ser o amigo e o
companheiro de sempre, porém manifesta com clareza o poder da
Ressurreição.
No versículo 19, Jesus dá o mandato de se fazer discípulos em
todos os lugares da terra. É incrível a abertura, a universalidade que
Jesus marca com isto. Os discípulos devem ser de todas as partes,
ninguém fica excluído, nenhum povo e nenhuma raça deve ficar de
fora. O autêntico discípulo deve conquistar outros discípulos para
Cristo.
Ao conquistar estes discípulos, deverão baptizá-los em nome
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este será, em definitiva, o sinal
da comunidade de salvação inaugurada por Jesus: serão baptizados
em nome da Santíssima Trindade. Assim a Igreja continua a
baptizar em nome da Santíssima Trindade.
O mandato de Jesus, de baptizar em nome da Trindade,
reflecte o núcleo do Evangelho que a Igreja apresenta na liturgia
deste dia.
Ao discípulo e ao baptizado junta-se um novo mandato: viver e
ensinar a viver tudo o que Jesus ensinou. Trata-se de dar a
conhecer aos novos discípulos a autêntica doutrina da salvação.
Por último, na segunda parte do versículo 20, nas últimas
palavras do Evangelho de Mateus, Jesus diz uma das palavras mais
esperançosas e consoladoras de todo o Novo Testamento: “Eu
estou sempre convosco até ao fim dos tempos”

Perguntas para a leitura pessoal
 Porque se faz referência aos onze e não aos doze discípulos?
 Onde estavam os onze e para onde vão?
 Onde devem encontrar Jesus?
 O que fazem os discípulos quando se encontram com Jesus?
 Por que eles ainda têm dúvidas?
 O que faz Jesus e o que lhes diz?
 Quais são os “três” mandatos que Jesus lhes deixa?
 Como termina o relato? Qual é a última frase?
2 - MEDITAÇÃO
O que me diz o texto? O que nos diz o texto?
 Qual é hoje para mim o “monte”, onde me encontro com Jesus?
 Que “lugares” me indica Jesus para que eu me encontre com Ele?
 Tenho uma atitude de adoração diante do Senhor? Prostro-me a
seus pés como sinal de humildade e submissão a Deus?
 Duvido da presença de Jesus em minha vida?
 Custa-me reconhecer a presença de Jesus na minha vida?
 Escuto o que Jesus me quer dizer?
 Aceito Jesus como Deus e Senhor do universo?
 Obedeço às palavras de Jesus?
 Tenho uma fé trinitária? Em Deus Pai, Filho e Espírito Santo?
 Aceito que Deus é só Um, porém também Três Pessoas Divinas?
 Aceito o mistério da unidade e diversidade que se dá no mesmo
Deus? Aceito a unidade e a diversidade na vida, na minha família?
 Ensino aos irmãos a doutrina da salvação? Sou “catequista” dos
irmãos que Deus coloca no meu caminho?
 O que penso da última frase do Evangelho de Mateus? Dá-me
esperança e serenidade? Sinto-me acompanhado e consolado?
3 - ORAÇÃO
«Tarde eu Te amei, Beleza tão antiga e tão nova!
Tarde eu Te amei...
Tu estavas dentro de mim,
e eu Te procurava fora,
onde me precipitava sobre as belas coisas da terra, tuas obras.
Tu estavas comigo, e eu não estava contigo,
mantido longe de Ti por aquelas criaturas,
que, se não estivessem contigo, não existiriam.
Tu estavas dentro de mim, e eu estava fora.
Tu chamaste, gritaste e rompeste a minha surdez.»
(Santo Agostinho, Confissões, X, 27)

