mas limpa os meus ouvidos para que escutem a Tua voz.
Sara e abre os meus olhos
para que descubram as tuas indicações.
Afasta de mim toda a ignorância
para que reconheça os teus caminhos.
Diz-me para onde devo dirigir o olhar para Te ver,
e assim poder cumprir o que Te agrada.
St Agostinho, Sobre a Trindade XII, 28,5 e Solilóquios I,5
4 – CONTEMPLAÇÃO
Como interiorizamos a mensagem?
Para a contemplação propomos a utilização da expressão: dar
muitos frutos para ser autêntico discípulo de Jesus2
 Quero dar muitos frutos na escola para ser autêntico discípulo de
Jesus2
 Quero dar muitos frutos no meu grupo de amigos /na minha família
para ser autêntico discípulo de Jesus2
 Quero dar muitos frutos em 222222222 para ser autêntico
discípulo de Jesus2
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 três acções concretas que te ajudem a estar unido a
Jesus ao longo desta semana.
Proposta comunitária
 Como grupo/família que podemos fazer para nos Sentirmos ramos
da verdadeira vide que é Jesus? O que expressa a nossa
permanência ou não permanência como discípulos em Jesus?
Cântico: Se permanecerdes em Mim (Laudate 747)
Adaptado de:
http://lectionautas.com

LECTIO DIVINA
Domingo 06 de Maio de 2012
V Domingo de Pascoa Ano B
A tua palavra é farol para os meus passos
e luz para os meus caminhos. Salmo 119.105
0 – PREPARAÇÃO
Cântico: Se permanecerdes em Mim (Laudate 747)
Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo.
Ámen.
1 – LEITURA: TEXTO BÍBLICO: João 15, 1-8
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos:
«Eu sou a verdadeira vide e meu Pai é o agricultor.
Ele corta todo o ramo que está em Mim e não dá fruto
e limpa todo aquele que dá fruto,
para que dê ainda mais fruto.
Vós já estais limpos,
por causa da palavra que vos anunciei.
Permanecei em Mim e Eu permanecerei em vós.
Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo,
se não permanecer na videira,
assim também vós,
se não permanecerdes em Mim.
Eu sou a videira, vós sois os ramos.
Se alguém permanece em Mim e Eu nele,
esse dá muito fruto,
porque sem Mim nada podeis fazer.
Se alguém não permanece em Mim,
será lançado fora, como o ramo, e secará.
Esses ramos, apanham-nos,
lançam-nos ao fogo e eles ardem.
Se permanecerdes em Mim
e as minhas palavras permanecerem em vós,
pedireis o que quiserdes e ser-vos-á concedido.
A glória de meu Pai é que deis muito fruto.
Então vos tornareis meus discípulos».
Palavra do Senhor

O que diz o texto? Indicações para a leitura
Neste fim-de-semana e no próximo, meditaremos a primeira grande
parte do capítulo 15 do evangelho segundo São João.
O texto apresenta os oito primeiros versículos do dito capítulo e pode
ser dividido em três grandes partes:
1. A verdadeira vide (versículos 1-3);
2. Manter-se unido à videira (versículos 4-6);
3. Ampliação do tema central (versículos 7-8).
Explicaremos brevemente cada uma das partes2
No domingo passado Jesus apresentava-se como o “Bom Pastor”, hoje
apresenta-se como a “Verdadeira Vide”. A videira era uma planta
comum na Palestina, porém requeria muitos cuidados da parte do
vinhateiro, dado as particulares condições climáticas daquela região. O
dono empenhava-se no cuidado das suas videiras. Quando um ramo
não dava uvas, não dava frutos, este devia ser cortado. Quando um
ramo dava uvas, este devia ser cuidado (literalmente “purificado”) para
que pudesse dar mais frutos. A isto chama-se a poda. É consolador
que Jesus diga aos seus discípulos que eles já estão limpos pela
palavra que receberam.
Na segunda parte do relato coloca-se o acento em dois temas
profundamente relacionados: por um lado a insistência em dar frutos,
em dar uvas2 por outro lado a necessidade de manter-se unido a
Jesus para poder dar frutos. O verbo que aqui se traduz como “manterse unido”, podemos traduzi-lo também por “permanecer”. É o verbo
grego menein que significa “permanecer unido”, porém não de maneira
estática e fixa como em português. É um permanecer unido de maneira
dinâmica, com idas e voltas. Com uma relação de diálogo com o
Senhor, de tu-a-tu. Em cinco versículos, do 4 a 7, aparece oito vezes
este verbo. Assim como os ramos não podem fazer nada sem a planta,
da mesma maneira os discípulos de Jesus não podem fazer nada se
não estão unidos a Ele.
Na terceira parte do texto aparece uma série de consequências lógicas:
quem está unido a Jesus vai ter uma experiência de oração eficaz:
“receberão de meu Pai tudo o que pedirem”. Isto é fácil de dizer, porém
muito difícil de viver. Por isso mãos à obra, para que sendo autênticos
discípulos, demos muitos frutos e disfrutemos de uma oração eficaz da
parte do Pai, porque estamos intimamente unidos ao Senhor.

Perguntas para a leitura pessoal
 Com o que se identifica Jesus no relato?
 Como é qualificada a videira?
 Qual é a função do Pai? O que faz com a videira?
 O que acontece com os ramos que não dão frutos?
 O que acontece com os ramos que dão frutos?

 Por que estão “limpos” os discípulos de Jesus?
 Em que versículos aparece o verbo “manter-se unido”?
 Quem são os “sujeitos” deste verbo “manter-se unido” ou
“permanecer”?
 O que acontece com o discípulo que não está unido ao Senhor?
 O que acontece com o discípulo que está unido efectivamente ao
Senhor?
 Como conclui o texto que acabamos de ler?
2 - MEDITAÇÃO
O que me diz o texto? O que nos diz o texto?
 O que significa hoje, para mim, Jesus definir-se como a
“verdadeira vide”?
 Associo a “verdadeira vide” à “luz verdadeira” ou ao “bom pastor”
ou à “vida em abundância” que meditamos noutros textos do
evangelho de São João?
 Sinto-me parte de Jesus (“verdadeira vide”)?
 Experimento que o Pai “cuida de mim” ao cuidar da videira á qual
pertenço?
 Dou frutos na minha vida?
 Quais são os “bons frutos” de minha vida? Fazer uma lista
detalhada dos últimos tempos.
 Em que circunstâncias da minha vida não dou frutos ou me custa
dar frutos? Fazer uma lista tendo presente os últimos tempos.
 Deixo-me podar para assim dar melhores frutos? A poda é difícil,
assusta-me, dói2?
 Porque me custa dar frutos em alguns aspectos da minha vida?
 Permaneço unido a Jesus? Em que situações sim e em quais não?
 Sinto-me unido dinamicamente à Pessoa de Jesus que me procura
para dialogar, para que eu seja seu discípulo?
 Sou autêntico discípulo? Obedeço o que Jesus tem ensinado?
 Sinto que o Pai está orgulhoso de minha vida, de minhas lutas, dos
meus progressos, do meu amadurecimento e crescimento?
3 - ORAÇÃO
Pausadamente rezar a seguinte oração:
Senhor, Tu que nos deste o dom de que Te encontrássemos
e o ânimo para continuar a buscar-Te,
não nos abandones ao cansaço e à desesperança.
Faz-nos buscar-Te sempre a cada vez com mais força.
E dá-nos forças para avançar na busca.
Manda e ordena o que quiseres,

