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
· Convida uma pessoa que não seja participativa nas coisas da
Igreja para dialogar com ela por algum momento sobre a pessoa
adorável de Nosso Senhor Jesus Cristo;
· Neste mesmo diálogo, sente como o convite de Jesus, a anunciar
as maravilhas do seu amor, é feito especialmente para ti;
· Analisa este diálogo, pensa nas coisas que tu falaste e reflecte
sobre elas;
· Realiza este mesmo exercício com algum familiar que esteja
distante das práticas religiosas... "Não tenhas medo".
Proposta comunitária
· Lê com outros jovens ou membros da tua família este texto e
comenta-o em grupo;
· Escrevam juntos uma oração pelos missionários e missionárias e
orem pelas missões;
· Perguntem-se se o Senhor vos está a chamar para serem os
novos missionários deste tempo;
· Não se esqueçam que a missão começa em casa.
Cântico: Sois a semente (Laudate 793)
Adaptado de:
http://lectionautas.com

LECTIO DIVINA
Domingo 01 de Junho de 2014
Domingo da Ascensão Ano A
A tua palavra é farol para os meus passos
e luz para os meus caminhos. Salmo 119.105
0 – PREPARAÇÃO
Cântico: Sois a semente (Laudate 793)
Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo.
Ámen.
Senhor, Jesus abre os meus olhos e os meus ouvidos à tua Palavra,
que leia e escute a tua voz e medite nos teus ensinamentos,
desperta a minha alma e a minha inteligência para que a tua palavra
entre no meu coração e eu a possa saborear e compreender.
Fala Senhor que eu escuto e desejo colocar em prática o que Tu
ensinas, as tuas palavras são para mim alegria, paz e felicidade.
Fala-me Senhor, Tu és o meu mestre e não escutarei mais ninguém
para além de Ti. Amém
1 – LEITURA: TEXTO BÍBLICO: Mateus 28,16-20
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 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 ensinai 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
Pistas para a leitura
Saudações cordiais em Cristo Ressuscitado, que vencendo as
correntes da morte e as trevas do pecado nos fez participar na
grandiosa esperança na vida eterna.

Imagine que um belo dia acontece algo inesperado, o
responsável de tua casa (pais), paróquia (pároco), escola
(professores) empresa (patrão) sai durante um mês e te torna
responsável por todas as actividades da casa, da paróquia, da
escola ou da empresa, absolutamente tudo.
Consegues imaginar como te sentirias se te deixassem uma lista
de actividades e te fizessem responsável, pela primeira vez em tua
vida, da condução da tua casa/paróquia/escola/empresa? Diante de
tal facto pode-se até imaginar a exclamação: "Por favor, não vão,
não me deixem sozinho com toda esta responsabilidade!"
Pois bem, algo parecido aconteceu na Ascensão do Senhor. Até
aqui falamos dos pais que se ausentam de casa por algum tempo.
Temos aqui a relação entre Cristo e a Igreja, peregrina na terra.
Voltemos ao exemplo... Os teus pais estarão fora durante
algumas semanas e quem fica responsável por cuidar da casa és tu,
porém o teu desejo é que eles voltem o quanto antes.
Isto é exactamente o que aconteceu com os apóstolos... Jesus
retorna ao Pai e agora os encarregados de realizar o que deveria
ser feito por Ele são os seus discípulos, somos nós.
O Senhor também dará aos seus discípulos uma lista de
actividades que, mesmo sendo menor em comparação a esta que te
apresentei como exemplo, é muito mais complexa:
“Ide e ensinai 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"
Parecia que Jesus lhes dizia: "Eu já fiz a minha parte, agora
façam vocês a vossa, porém não se preocupem porque eu estarei
convosco, abençoando-vos e iluminando-vos"
Começa um novo processo no qual Jesus continua a ser o
protagonista, mas os responsáveis por levá-lo em frente são os seus
discípulos que agora vão dois a dois por todo o mundo anunciando
a Boa Nova da Salvação.
O que é que os discípulos farão? Farão o que Jesus faria se
estivesse entre nós: pregando a alegria e a salvação, perdoando os
pecados, pregando com alegria e convertendo muitos corações com
a força da Palavra e do testemunho de vida.
Agora é a comunidade dos crentes que deve dizer e fazer o que
Jesus dizia e fazia.
Esta é a nova missão que compete não somente aos
personagens bíblicos, mas também a todos os que professam a fé
na Igreja e na adorável pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo.

Perguntas para a leitura pessoal
· O que fizeram os discípulos quando viram Jesus?
· Jesus fala de um lugar onde lhe foi dado poder. Que lugar é este?
· Que tarefas concretas Jesus recomenda, antes de partir, aos seus
discípulos?
· Jesus nesta leitura fala-nos sobre um tempo no qual estará
connosco. Recorda qual é este tempo?
2 - MEDITAÇÃO
O que me diz o texto? O que nos diz o texto?
Perguntas para a meditação
Diante de um texto tão importante, devo perguntar-me:
· Sinto-me satisfeito da maneira como anuncio as maravilhas do
Senhor?
· Sinto que o convite de Jesus aos seus discípulos é também um
convite para mim?
· Como qualquer pessoa, sei que tenho responsabilidades na minha
casa, porém agora, também sei que tenho responsabilidades em
minha vida de fé... Cumpro com estas responsabilidades?
3 - ORAÇÃO
Mostra-nos o teu amor nesta hora
para que, do mesmo modo que nos amas,
amemos os outros.
Que sintamos a paz que nasce no nosso coração
quando habitas nele,
para que possamos falar ais outros
das tuas maravilhas em nós.
Senhor, que durante esta jornada
não desapareça do nosso pensamento
que Tu és a nossa riqueza porque és Amor, Paz e Perdão.
4 – CONTEMPLAÇÃO
Como interiorizamos a mensagem?
· Fazendo um momento de meditação, tenta imaginar o que
experimentaram os discípulos ao se sentirem responsáveis pela
missão tão importante como a que nos narra o texto do Evangelho
deste domingo.
· Pensa de que maneira tu tens respondido ao convite que Jesus te
faz, de seres testemunha do seu amor;
· Que sentimento experimentaste tu ao escutar a frase de Jesus "
Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos."?

