3 - ORAÇÃO
Rezamos pausadamente a seguinte oração:
Quero seguir-Te, Senhor,
Porque sei que necessitas de mim para criar um mundo
Onde reinem cada vez mais a justiça, o amor e a paz;
Um mundo onde todos se possam
Chamar algum dia, irmãos de verdade;
Um mundo onde todos Te reconheçam
E se acerquem de novo de Ti;
Um mundo onde a única lei seja
Amarmo-nos como Tu nos amaste.
4 – CONTEMPLAÇÃO
Como interiorizamos a mensagem?
Para a contemplação, hoje, mais do que nunca, devemos pegar na
primeira parte do versículo 21: Jesus olhou para ele com amor…
Repetir o versículo na primeira pessoa do singular, de maneira
rítmica, para encarná-lo em nosso coração:
Jesus olhou para ele com amor… Jesus olha para mim com amor…
Jesus olhou para ele com amor… Jesus olha para mim com amor…
Jesus olhou para ele com amor… Jesus olha para mim com amor…
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:
Reflectir sobre as possíveis “riquezas” que hoje me afastam de
Jesus para poder deixá-las de lado. Posso deixar algo que hoje me
“amarra”? Pensar nos passos que posso começar a dar hoje.
Proposta ao grupo:
Refletir em grupo sobre as dificuldades que encontram para seguir a
sério como discípulos do Senhor. Quais os principais obstáculos?
Dialogar a respeito das possíveis acções para abandonar o que
impede nos cristãos um decidido seguimento do Senhor.
Cântico final: Quero ouvir teu apelo (Laudate 712)
Adaptado de: http://www. lectionautas.com.br

LECTIO DIVINA
Domingo 11 de Outubro de 2015
XXVIII Domingo Comum Ano B
A tua palavra é farol para os meus passos
e luz para os meus caminhos. Salmo 119.105
0 – PREPARAÇÃO
Cântico: Senhor, Tu nos chamaste (Laudate 782)
Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Ámen.
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.
1 – LEITURA: TEXTO BÍBLICO: Marcos 10,2-12
Leitura do Evangelho de S. Marcos
Naquele tempo, ia Jesus pôr-Se a caminho, quando um homem
se aproximou correndo, ajoelhou diante d’Ele e Lhe perguntou:
«Bom Mestre, que hei-de fazer para alcançar a vida eterna?»
Jesus respondeu: «Porque me chamas bom? Ninguém é bom
senão Deus. Tu sabes os mandamentos: ‘Não mates; não cometas
adultério; não roubes; não levantes falso testemunho; não cometas
fraudes; honra pai e mãe’».
O homem disse a Jesus: «Mestre, tudo isso tenho eu cumprido
desde a juventude».
Jesus olhou para ele com simpatia e respondeu: «Falta-te uma
coisa: vai vender o que tens, dá o dinheiro aos pobres, e terás um
tesouro no Céu. Depois, vem e segue-Me».
Ouvindo estas palavras, anuviou-se-lhe o semblante e retirou-se
pesaroso, porque era muito rico.
Então Jesus, olhando à volta, disse aos discípulos: «Como será
difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus!»
Os discípulos ficaram admirados com estas palavras.
Mas Jesus afirmou-lhes de novo: «Meus filhos, como é difícil
entrar no reino de Deus! É mais fácil passar um camelo pelo fundo
de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus».
Eles admiraram-se ainda mais e diziam uns aos outros: «Quem
pode então salvar-se?»
Fitando neles os olhos, Jesus respondeu: «Aos homens é
impossível, mas não a Deus, porque a Deus tudo é possível».
Pedro começou a dizer-Lhe:

«Vê como nós deixámos tudo para Te seguir».
Jesus respondeu: «Em verdade vos digo: Todo aquele que tenha
deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, por minha
causa e por causa do Evangelho, receberá cem vezes mais, já
neste mundo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras,
juntamente com perseguições, e, no mundo futuro, a vida eterna».
Palavra do Senhor
O que diz o texto? Indicações para a leitura
O texto que acabamos de partilhar tem quatro partes bem
diferenciadas, mas profundamente relacionadas entre si:
1. O episódio do homem rico (versículos 17 a 22).
2. Reflexão sobre os ricos (versículos 23 a 25).
3. Catequese sobre o dom da salvação (versículos 26 e 27).
4. Os discípulos do Senhor (versículos 28 a 30).
Na primeira parte um homem aproxima-se de Jesus: ajoelha-se
e pergunta que deve fazer para ter a vida eterna. Como o homem o
chamou de “bom mestre”, Jesus “brinca” com a expressão para
deixar claro que ele é realmente bom porque é Deus, e só Deus é
totalmente bom. O Senhor lembra-lhe alguns dos mandamentos, e o
homem diz-lhe que os tem cumprido desde criança… Jesus, então,
convida-o a segui-lo, vendendo o que possui e dando o dinheiro aos
pobres. O homem, porém, não pode dar este passo… Ficou triste e
foi-se embora, porque era muito rico…
Este episódio dá azo a uma reflexão do Senhor a respeito dos
“ricos”. Jesus vai dizer que é muito difícil para alguém que possui
muitos bens poder aceitar a Deus como seu Senhor e Rei. Diante da
surpresa de seus discípulos, insistirá na ideia de que é muito difícil
entrar no reino de Deus. Apresenta um exemplo praticamente
impossível: que um camelo passe pelo orifício de uma agulha. No
entanto, o exemplo não é para indicar amargamente a realidade,
mas para dar lugar a Deus, que é o único que pode fazê-lo. E
passamos ao ponto seguinte…
Em terceiro lugar, Jesus apresenta a salvação como dom de
Deus. Ninguém pode salvar a si mesmo: “Para os seres humanos
isso não é possível”, mas não o é para o Senhor, porque “para
Deus, tudo é possível”. Deus é quem nos salva…
Por fim, a reflexão concentra-se em Pedro, que lembra ao
Senhor que ele e os demais apóstolos deixaram tudo para segui-lo.
Jesus confirma-lhes que a quem deixa tudo para anunciar a boanova do Reino receberá um prémio: nesta terra receberá cem por
um e, além disso e principalmente, a vida eterna em Deus.

Perguntas para a leitura pessoal
- Que está a fazer Jesus? Quem aparece no seu caminho?
- Como chega o homem até Jesus? Que lhe diz?
- Que lhe recorda o Senhor? O que tem cumprido desde criança?
- De que maneira Jesus olha para o homem? Que lhe propõe?
- Que sentimentos lhe invadem o coração? Por que fica assim?
- Como continua o episódio? Que diz o Senhor?
- Que impressão causa nos discípulos o que o Senhor lhes diz?
- De que modo continua a reflexão do Senhor?
- Que lhe perguntarão, então, directamente os discípulos?
- Que lhes responde o Mestre quanto a esta questão?
- Para quem tudo é possível…?
- Que diz Pedro ao Senhor em nome de todos os discípulos?
- Que lhe responde Jesus?
2 - MEDITAÇÃO
O que me diz o texto? O que nos diz o texto?
Perguntas para a meditação
- Saio ao encontro de Jesus nos diversos momentos de minha vida?
- Tenho a preocupação de ir à presença do Senhor para prostrar-me
e dialogar com ele, visitando-o presente no sacrário?
- Animo-me a perguntar-lhe o que devo fazer para ter a vida eterna?
- Escuto o que ele me responde na sua Palavra?
- Deixo que Jesus me recorde os mandamentos?
- Cumpro os mandamentos da lei de Deus?
- Deixo que o Senhor olhe para mim com amor?
- Em que circunstâncias particulares de minha vida tenho
experimentado ou experimento que Jesus me olha com amor?
- Como reajo quando o Senhor me pede que me entregue
totalmente a ele, deixando o que hoje me dá segurança?
- Que devo deixar, hoje, para seguir integralmente o Senhor?
- Deixo-me invadir pela mediocridade ambiental de nosso mundo
contemporâneo?
- Fico triste e desanimado diante das propostas de Jesus? Porquê?
- Que faço hoje diante dos convite do Senhor? Tenho a atitude do
homem rico, ou me lanço para frente, com coragem, sabendo que
Jesus me dará as forças necessárias para poder segui-lo fielmente?
- Que tipo de “riquezas” me amarram hoje? Posso “soltar-me”
dessas riquezas para seguir o Mestre, ter a vida eterna e salvar-me?
- Creio que “me salvo” pelo meu esforço humano ou abro-me antes
de mais ao dom de Deus, à sua graça na minha vida?
- Que penso da promessa de Jesus a Pedro? Poderá acontecer na
minha vida?

