Perguntas para a reflexão pessoal
Confio na presença de Jesus diariamente? Cultivo um espírito missionário, uma mentalidade universal? Como e em quê o manifesto?
Sou “cristão de sofá” ou desinstalo-me, pondo-me em marcha, saindo a anunciar, colaborando na construção de um mundo melhor?
Rezo, invoco o Espírito Santo e deixo-me guiar por ele no meu agir?

LECTIO DIVINA – 17 de maio de 2015
Domingo VII da Páscoa – Ano B
«Ergue-Se Deus, o Senhor, em júbilo e ao som da trombeta.» Sal. 46

0 – PREPARAÇÃO (Statio)
Cântico:

3 – ORAÇÃO (Oratio)
Que lhe respondo ao Senhor que me fala através do texto?
Pai de Bondade,
nós te agradecemos pelo teu Filho Jesus
enviado para dar vida plena a toda a criatura.
Dá-nos o teu Espírito para que, libertos do egoísmo e do medo,
lutemos com coragem contra toda a forma de escravidão.
Como Igreja missionária, renovamos nosso compromisso
de anunciar o Evangelho em toda parte.
E, com a intercessão de Maria, alcançar a libertação prometida. Ámen.
4 – CONTEMPLAÇÃO (Contemplatio)
Como interiorizo a mensagem e o ensinamento deste texto?
Aumenta a minha fé Senhor, para que acreditando, confie em Ti,
fale de Ti, e com a minha vida dê testemunho de Ti!
5 – PARTILHA (Collatio) (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 – AÇÃO (Actio)
Com o que me comprometo? Com o que nos comprometemos?
Durante esta semana estarei particularmente atento a qualquer ocasião que se apresente para falar de Jesus e do seu Evangelho.

“Prefiro uma Igreja acidentada, ferida e enlameada por ter saído
pelas estradas, a uma Igreja enferma pelo fechamento e a comodidade de se agarrar às próprias seguranças.” Papa Francisco
Cântico:
Adaptado de: www.lectionautas.com //www.discipulitos.com e outras fontes.

Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Ámen.
Espírito Santo, és a alma da minha alma, adoro-te humildemente.
Ilumina-me, fortifica-me, guia-me e consola-me. Tanto quanto corresponde ao plano de Deus, Pai eterno, revela-me os teus desejos.
Dá-me a conhecer o que o Amor eterno deseja de mim.
Dá-me a conhecer o que devo realizar. Dá-me a conhecer o que devo sofrer. Dá-me a conhecer o que em silêncio, modéstia e oração,
devo aceitar, carregar e suportar.
Sim, Espírito Santo, dá-me a conhecer a tua vontade e a vontade do Pai.
Pois toda a minha vida, não quer ser outra coisa, que um contínuo e perpétuo Sim aos desejos e ao querer de Deus Pai eterno. P. José Kentenich
1 – LEITURA: TEXTO BÍBLICO: Marcos 16, 15-20
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
Naquele tempo, Jesus apareceu aos Onze e disse-lhes:
«Ide por todo o mundo
e pregai o Evangelho a toda a criatura.
Quem acreditar e for batizado será salvo;
mas quem não acreditar será condenado.
Eis os milagres que acompanharão os que acreditarem:
expulsarão os demónios em meu nome;
falarão novas línguas;
se pegarem em serpentes ou beberem veneno,
não sofrerão nenhum mal;
e quando impuserem as mãos sobre os doentes,
eles ficarão curados».
E assim o Senhor Jesus, depois de ter falado com eles,
foi elevado ao Céu e sentou-Se à direita de Deus.
Eles partiram a pregar por toda a parte,
e o Senhor cooperava com eles,
confirmando a sua palavra
com os milagres que a acompanhavam.
Palavra da salvação.

Que diz o texto? Algumas perguntas para uma leitura mais atenta…
Até onde tem que chegar o anúncio da Boa notícia? Que sinais
acompanharão os que creem? Que aconteceu com Jesus, para onde foi elevado? Como os ajudava o Senhor quando anunciavam a
sua mensagem?
Algumas pistas para compreender o texto
P. Cesar Buitrago

Marcos termina o seu evangelho em Mc 16,8, e os primeiros cristãos devem ter notado que era um final cinzento, pois as mulheres
fugiram e guardavam silêncio porque tinham medo. Os versículos 920 foram agregados posteriormente por alguma comunidade cristã,
o que leva a crer que já se conheciam os relatos pascais e de aparições dos outros evangelhos.
Há que notar que toda a unidade desta passagem bíblica arranca do
versículo 9 e chega até ao final do evangelho no versículo 20. Assim, podemos ver que se dão várias aparições do Ressuscitado: em
primeiro lugar a Maria Madalena; depois a dois discípulos, a seguir
aparece aos onze e confere-lhes a missão e finalmente Jesus sobe
ao céu à vista dos discípulos.
Os versículos 15-20 correspondem ao momento em que Jesus Ressuscitado aparece aos onze, os envia em missão e sobe ao céu (a
Ascensão). Os discípulos estão sentados à mesa. Jesus aparece e
questiona a sua falta de fé, o não terem acreditado no testemunho
da Madalena nem dos dois discípulos que tinham confessado que
Jesus estava vivo. Apesar dos discípulos terem duvidado e de os ter
que repreender, Jesus confia neles, e diz-lhes: "Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura”. É um mandato universal,
o conteúdo é a Boa Notícia da salvação obrada por Deus no seu
Filho Jesus Cristo. Só se pede como condição a fé, pode-se receber
esta Boa Notícia, mas requerer-se a resposta positiva desde a fé.
O discípulo, por seu lado, estará respaldado por sinais e prodígios:
“Expulsarão os demónios em meu nome; falarão novas línguas; se
pegarem em serpentes ou beberem veneno, não sofrerão nenhum
mal; e quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão
curados”. É o reino de Deus atuando no meio do mundo, fazendo
realidade o poder libertador de Deus.
Quem acredita no poder do Senhor Ressuscitado torna presente a
Vida Nova em toda a parte.
Os versículos 19-20 descrevem-nos o momento da Ascensão e os
discípulos que se põem em marcha e vão por todo o lado anunciando a mensagem de Salvação, ajudados pelos sinais milagrosos que

iam realizando. A Sua presença é contínua. Foi um partir para ficar
no medio da comunidade crente. Quem crê no Senhor Ressuscitado
pode estar seguro da sua presença, do seu poder para sair vitorioso
de qualquer adversidade.
2 – MEDITAÇÃO (Meditatio)
Que me diz o Senhor a mim neste texto?
“O Ressuscitado coloca a sua comunidade em movimento: Vão! Não fiquem parados, não tenham medo, não guardem a vossa vida, ao contrário,
dediquem-na a ir ao encontro dos homens e das mulheres, crianças e jovens, de todas as cores e raças para comunicar-lhes a vida nova que têm
direito de conhecer e viver!
Inicia-se, assim, o tempo da Igreja, que deve sempre deixar-se animar por
esta força dinâmica e inquieta que é a nova presença do Ressuscitado, do
seu Espírito, autorizando os seus seguidores e seguidoras a fazer o mesmo
que Ele fazia.
Eis a grande tarefa da comunidade cristã: anunciar a Boa Notícia, Jesus
Cristo morto e ressuscitado! É esse anúncio que acorda a fé e torna possível que o indivíduo se vincule à pessoa e à proposta de vida de Jesus. O
passo seguinte é que ele receba o batismo, dessa maneira, incorporandose em Cristo, comece a participar de sua vida e a ser parte de sua comunidade.
Hoje é um dia para agradecer a Deus por aquelas pessoas que nos anunciaram a Jesus, pelo grande dom do batismo e pela comunidade eclesial da
qual somos parte.
O evangelista apresenta-nos uma comunidade "poderosa". Na verdade, ela
participa do mesmo "poder" de Jesus seguindo os seus passos. Poder que
liberta das diferentes mentalidades que escravizam a humanidade, poder
que a faz vencer as dificuldades que surgem na sua missão, poder que a
coloca ao lado dos pequenos e sofredores para curá-los.
Do mesmo modo que a primeira comunidade, nós somos hoje convocados
para sair e pregar por toda parte a boa notícia que recebemos e vivemos.
Que pela nossa vida e palavra muitos outros queiram conhecer Aquele que
nos move a viver de um jeito diferente, a viver como Jesus viveu!
Somos convidados a ser cristãos valentes, que não ficam parados diante
das dificuldades. Assim como a comunidade de Marcos experimentou a
ajuda de Jesus na sua missão, também nós a experimentaremos na medida
em que nos entreguemos a ela.” (http://www.ihu.unisinos.br)

