Pistas para estabelecer um Diálogo com o Senhor
- Louvamos Jesus especialmente por
- Damos graças ao nosso grande Amigo porque
- Desejamos hoje pedir perdão ao Senhor porque
- Queremos pedir a Jesus que nos dê
4 – CONTEMPLAÇÃO
Como faço meus os ensinamentos do texto?
Deus quer que os nossos ouvidos e olhos estejam hoje postos no
Mestre. É Ele que nos permite ser filhos de Deus. Digamos
confiadamente:
“Senhor abre os meus ouvidos à tua Palavra”
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?
Depois de escutares e meditares o Evangelho, de sentires o próprio
Deus que te fala, pergunta a ti mesmo:
• Onde e quando devo escutar Jesus Cristo?
““Jovens amigos,
vale a pena escutar no nosso interior
a Palavra de Jesus e caminhar seguindo os seus passos”.
Papa Bento XVI
Cântico final: Errante vou, sou peregrino (Laudate 340)
Adaptado de:
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LECTIO DIVINA
Domingo 24 de Fevereiro de 2013
II Domingo da Quaresma
A tua palavra é farol para os meus passos
e luz para os meus caminhos. Salmo 119.105
0 – PREPARAÇÃO
Cântico: Quem poderá subir (Laudate 709)
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: Lucas 9,28b-36
Leitura do Evangelho de S. Lucas
Naquele tempo,
Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago
e subiu ao monte, para orar.
Enquanto orava,
alterou-se o aspecto do seu rosto
e as suas vestes ficaram de uma brancura refulgente.
Dois homens falavam com Ele:
eram Moisés e Elias,
que, tendo aparecido em glória,
falavam da morte de Jesus,
que ia consumar-se em Jerusalém.
Pedro e os companheiros estavam a cair de sono;
mas, despertando, viram a glória de Jesus
e os dois homens que estavam com Ele.
Quando estes se iam afastando,
Pedro disse a Jesus:
«Mestre, como é bom estarmos aqui!
Façamos três tendas:
uma para Ti, outra para Moisés e outra para Elias».
Não sabia o que estava a dizer.
Enquanto assim falava,
veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra;
e eles ficaram cheios de medo, ao entrarem na nuvem.
Da nuvem saiu uma voz, que dizia:
«Este é o meu Filho, o meu Eleito: escutai-O».

Quando a voz se fez ouvir, Jesus ficou sozinho.
Os discípulos guardaram silêncio
e, naqueles dias, a ninguém contaram nada do que tinham visto.

Palavra do Senhor
O que diz o texto?
Perguntas para a leitura pessoal
• Para que subiu Jesus ao monte?
• Com quem sobe Jesus?
• Que elementos extraordinários se encontram neste evangelho?
• Qual é a reacção de Pedro?
• Que diz o Pai?
Indicações para a leitura
O texto deste segundo Domingo da Quaresma é o da
transfiguração. Depois de Jesus anunciar a sua Páscoa (Lc 9,18-22)
e convidar os discípulos a segui-l’O negando-se a si mesmo e
carregando a cruz (9,23-27) neste texto apresenta-se transfigurado
perante Pedro, Tiago e João.
O evangelista descreve a transfiguração e a aparição de Moisés e
de Elias que conversam com Jesus. Aparece logo a reacção de
Pedro e dos seus companheiros e cobre-os uma nuvem e surge
uma voz do céu. A cena termina com o silêncio dos discípulos.
Lucas mostra com frequência Jesus a orar. O encontro de Jesus
com o Pai é transformante: o seu aspecto muda e os seus vestidos
aparecem luminosos, sinal da sua glória e de ser Filho de Deus.
Aparecem Moisés e Elias que são os representantes da Lei e dos
Profetas do Antigo Testamento. E com Jesus falam da sua partida,
na cruz e na glória.
Quando Jesus se encontrar com os discípulos de Emaús perguntarlhes-á: “Acaso não tinha o Messias que sofrer isto para entrar na
sua glória?” (24,26)
A reacção dos discípulos mostra fraqueza: têm sono ainda que
permaneçam despertos, o que indica que a fraqueza não despensa
da responsabilidade e o esforço, ainda que não se vejam os frutos.
A pergunta que faz manifesta que não compreende o que está a
acontecer: “Não sabia o que estava a dizer”. Os discípulos são
fracos e não compreendem, mas isto não os impede de ser
discípulos, contemplar a Jesus transfigurado e escutar a voz que sai
da nuvem.
Depois das palavras de Pedro escutam-se as palavras que vêm da
nuvem. No Antigo Testamento a nuvem é sinal da manifestação de

Deus, como a glória divina que cobre a tenda do encontro quando
Deus vem sobre ela (Êxodo 40,34)
Os discípulos, mesmo fracos, entram na nuvem da presença divina
e ali é escutada a voz que não se dirige a Jesus como no baptismo
(3,22) mas aos discípulos: «Este é o meu Filho, o meu Eleito: escutaiO» (9,35). A voz do pai confirma a identidade do seu Filho e manda
que O escutem e escutar na perspectiva bíblica é obedecer, colocar
em prática o que se escuta. É a escuta e o colocar em prática a
Palavra de Jesus o que guia os discípulos.
2 - MEDITAÇÃO
O que me diz o texto? O que nos diz o texto?
Comecemos a meditação com as Palavras do Papa João Paulo II:
«Este é o meu Filho, o meu Eleito: escutai-O» esta obra da Aliança
— a obra de levar o homem à dignidade de filho adoptivo (ou de
filha) de Deus — realiza-a Cristo de modo definitivo por meio da
Cruz. Esta é a verdade que a Igreja, no presente período da
Quaresma, deseja pôr em realce de modo especial: sem a Cruz de
Cristo não existe aquela suprema elevação do homem.
Ora, permiti-me, caros irmãos e irmãs, que eu me detenha aqui,
para vos recordar esta pergunta: Que significa escutar a Cristo? E
com esta pergunta vos deixarei por toda a Quaresma. Não vos dou
nenhuma resposta excessivamente particularizada, peço-vos só que
se faça cada um constantemente esta pergunta: Que significa
escutar a Cristo na minha vida?
Perguntas para a Meditação:
• Que significa escutar Cristo?
• Como posso mostrar que sou filho de Deus em Jesus?
• Sentes-te desanimado quando a cruz aparece na tua vida?
3 - ORAÇÃO
Rezamos pausadamente esta oração:
Peçamos ao senhor que nos ensine, hoje, a escutá-l’O e a fazer a
sua obra em nós:
“Deus de luz, bendito sejas por estes momentos de oração em cada
semana. Tu nos transportas sobre a montanha, com Jesus e os
discípulos. É bom estarmos aqui, na tua presença.
Nós Te pedimos: abre o coração e o espírito de todos os fiéis
cristãos à Palavra viva do teu Filho bem-amado, para que o
escutemos”.

