Quero bendizer-te toda a minha vida
e em teu louvor levantar as minhas mãos.
A minha alma será saciada com deliciosos manjares,
com vozes de júbilo te louvarei.
Lembro-me de ti no meu leito,
penso em ti, se fico acordado,
porque Tu és o meu auxílio,
e à sombra das tuas asas eu exulto.
4 – CONTEMPLAÇÃO
Como interiorizamos a mensagem?
Motivado pela Palavra de Deus que leste e meditaste, extasiado
pelo teu diálogo com o Pai através da oração com o salmo, agora de
forma simples coloca o teu coração na presença do Bom Deus que
tanto te ama e pede-lhe que te ensine a amar os que te rodeiam
com a mesma intensidade e desinteresse com que Deus te ama.
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?
Inspirado pela Boa Nova recebida:
Pensa em alguns sinais concretos da tua vida que mostrem durante
a próxima semana o amor que tens:
 A Deus.
 Ao próximo.
 A ti mesmo.
Cântico final: Dou-vos um mandamento novo (Laudate 301)
Adaptado de: http://www. lectionautas.com
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A tua palavra é farol para os meus passos
e luz para os meus caminhos. Salmo 119.105
0 – PREPARAÇÃO
Cântico: Vós sereis meus amigos (Laudate 884)
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 12,28-34
Leitura do Evangelho de S. Marcos
Naquele tempo,
aproximou-se de Jesus um escriba e perguntou-Lhe:
«Qual é o primeiro de todos os mandamentos?»
Jesus respondeu:
«O primeiro é este:
‘Escuta, Israel:
O Senhor nosso Deus é o único Senhor.
Amarás o Senhor teu Deus
com todo o teu coração, com toda a tua alma,
com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças’.
O segundo é este:
‘Amarás o teu próximo como a ti mesmo’.
Não há nenhum mandamento maior que estes».
Disse-Lhe o escriba:
«Muito bem, Mestre! Tens razão quando dizes:
Deus é único e não há outro além d’Ele.
Amá-l’O com todo o coração,
com toda a inteligência e com todas as forças,
e amar o próximo como a si mesmo,
vale mais do que todos os holocaustos e sacrifícios».
Ao ver que o escriba dera uma resposta inteligente,
Jesus disse-lhe:
«Não estás longe do reino de Deus».
E ninguém mais se atrevia a interrogá-l’O.

Palavra do Senhor

O que diz o texto? Indicações para a leitura
Esta passagem completa a do jovem rico, (Marcos 10,17-27),
pois nas duas faz-se referência aos mandamentos indicados no
decálogo (Êxodo 20,1-17; Deuteronómio 5, 6-21). Curiosamente, no
relato de Marcos não se diz que seja um jovem mas apenas um
homem e no final diz-se que era muito rico. O que chama a atenção
no relato de Marcos é a resposta de Jesus a este homem, pois
Jesus indica-lhe os Mandamentos que na ordem do decálogo
correspondem a partir do quarto, quer dizer que não refere os três
primeiros. Enquanto na passagem de hoje se faz referência explícita
ao primeiro mandamento e se apoia no famoso “Shemá” (“Escuta”)
Israel de Deuteronómio 6,4, que resume estes mandamentos
apresenta-o como o mais importante. Lendo as duas passagens em
conjunto encontramos um Jesus que recita a totalidade dos
mandamentos. Como confirma o escriba, Jesus falou bem e tem
razão em apresentar o amor a Deus e ao próximo como a si mesmo
como o mais importante.
O seguindo elemento que chama a atenção é que é o escriba
quem pergunta a Jesus pelo mandamento mais importante mas ele
próprio repete a resposta de Jesus e acrescenta algo mais: “vale
mais do que todos os holocaustos e sacrifícios”. Recordemos que não
só os mandamentos são a base do judaísmo mas também o culto
que é composto por ofertas e sacrifícios (holocaustos). O que o
escriba faz é dar mais importância ao amor (que vem de dentro) que
aos sacrifícios e ofertas (que são exteriores)
Na versão de Mateus há uma pequena diferença na introdução
do relato ao apresentar o escriba, pois diz que pergunta a Jesus
para o colocar à prova. Nesta passagem de Marcos isso não
aparece. Pelo contrário dá a impressão de que o escriba reconhece
Jesus como mestre e aprende d’Ele. É capaz de mudar a sua escala
de valores a partir da resposta de Jesus.
Realmente é isto o Reino de Deus: mudar a escala de valores.
Num mundo que valoriza o ter e o poder (coisas exteriores) como
importantes e fundamentais, o Reino de Deus apresenta-se como
uma proposta contra-a-corrente. Amar a Deus e reconhecê-lo no
outro e em si mesmo (atitudes internas), valem mais e são mais
importantes. Por isso quem for capaz de entender e viver isto não
está longe do Reino de Deus.

Perguntas para a leitura pessoal
- Quem se dirige a Jesus?
- Com que intenção?
- O que lhe pergunta?
- Que responde Jesus? Como fundamenta a sua resposta?
- O escriba concorda com Jesus?
- Que acrescenta o escriba ao que Jesus diz?
- Como remata Jesus este encontro?
2 - MEDITAÇÃO
O que me diz o texto? O que nos diz o texto?
Comecemos a nossa meditação com as palavras do Beato João
Paulo II sobre os mandamentos:
“A relação do homem com Deus não é uma relação de medo, de
escravidão ou opressão; pelo contrário, é uma relação de doacção
serena, que nasce duma livre opção ditada pelo amor. O amor que
Deus espera do seu povo é resposta ao amor fiel e carinhoso que
Ele, antecipando-Se, lhes manifestou através das sucessivas etapas
da história da salvação.
Por isso mesmo, os Mandamentos, mais do que um código legal e
um regulamento jurídico, foram vistos pelo Povo eleito como um
evento de graça, como um sinal da sua pertença privilegiada ao
Senhor. É significativo que Israel nunca fale da Lei como um fardo
ou uma imposição, mas como um dom e um favor: «Felizes somos
nós, ó Israel, porque nos foi revelado o que agrada a Deus» (Bar 4,
4).” Homilia 05.11.2000
- Onde está o teu coração, a tua alma a tua mente e as tuas forças?
- Estás disposto a mudar a tua escala de valores, as tuas
prioridades para entrar no Reino de Deus proposto por Jesus?
3 - ORAÇÃO
Rezamos pausadamente o Salmo 63:
Deus, Tu és o meu Deus! Anseio por ti!
A minha alma tem sede de ti;
todo o meu ser anela por ti,
como terra árida, exausta e sem água.
Quero contemplar-te no santuário,
para ver o teu poder e a tua glória.
O teu amor vale mais do que a vida;
por isso, os meus lábios te hão-de louvar.

