4 – CONTEMPLAÇÃO
Como faço meus os ensinamentos do texto?
De maneira livre, cada um pode deter-se em algum versículo ou
frase. Aqui propomos o final do versículo 45. Depois de lê-lo,
meditá-lo e rezá-lo nas passagens anteriores, podemos transformálo para a contemplação, assumindo-o na primeira pessoa do
singular e dizer pausadamente,
- Deus bendiz-me, porque, como Maria, confio nas suas
promessas,
- Deus bendiz-me, porque, como Maria, confio nas suas
promessas,
- Deus bendiz-me, porque, como Maria, confio nas suas
promessas,
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?
Abrimos o coração aos convites que nos faz o Senhor, de modo que
vivamos segundo nos pede hoje na sua Palavra e procuramos
algum ou alguns propósitos para a nossa vida:
Proposta pessoal
- Pensar num propósito, segundo a própria situação de vida, e
realizá-lo sem demora, depressa, imitando a prontidão de Maria
para o serviço.
Proposta comunitária
- Fazer o propósito de realizar algum serviço concreto e pontual com
o grupo de Lectio Divina. Pensar em alguma coisa a realizar em
pouco tempo e de que possa participar a maioria. Pode ser uma
tarefa religiosa, ou educativa, ou social, De acordo com o que o
Espírito inspirar,
“A Maria, nossa Mãe, demonstraremos o nosso amor
trabalhando pelo seu Filho Jesus, com Ele e para Ele”.
(Beata Teresa de Calcutá)
Cântico final: Quero ser como Tu (Laudate946)
Adaptado de: http://www. lectionautas.com.br
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IV Domingo Advento Ano C
A tua palavra é farol para os meus passos
e luz para os meus caminhos. Salmo 119.105
0 – PREPARAÇÃO
Cântico: Feliz és Tu (Laudate 923)
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 1, 39-47
Leitura do Evangelho de S. Lucas
Naqueles dias,
Maria pôs-se a caminho
e dirigiu-se apressadamente para a montanha,
em direcção a uma cidade de Judá.
Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel.
Quando Isabel ouviu a saudação de Maria,
o menino exultou-lhe no seio.
Isabel ficou cheia do Espírito Santo
e exclamou em alta voz:
«Bendita és tu entre as mulheres
e bendito é o fruto do teu ventre.
Donde me é dado
que venha ter comigo a Mãe do meu Senhor?
Na verdade, logo que chegou aos meus ouvidos
a voz da tua saudação,
o menino exultou de alegria no meu seio.
Bem-aventurada aquela que acreditou
no cumprimento de tudo quanto lhe foi dito
da parte do Senhor».
Palavra do Senhor

O que diz o texto? Indicações para a leitura
Hoje contemplamos uma cena espetacular: breve, mas muito
intensa: a visita de Maria à sua prima Isabel. Lucas é o único
evangelista que narra este episódio.
Maria já está grávida de Jesus e do Anjo recebe a notíciade que
a sua prima Isabel, já com alguma idade, está grávida também.
Decide ir visitá-la e,provavelmente, também ajudá-la e socorrê-la
nas tarefas quotidianas. O relato faz questão de insistir na rapidez
com que Maria saiu, ou seja, não perdeu tempo. De Nazaré, no
norte, na Galileia, até o montanhoso sul, perto de Jerusalém,
estende-se um caminho muito longo e íngreme. Maria não hesita e
parte imediatamente.
A saudação de Maria, que leva Jesus, faz com que a criança
que Isabel carrega nas suas entranhas salte de alegria. Isabel fica
cheia do Espírito Santo e começa sua oração de louvor e de
bênção. É uma “explosão” do coração, que envolve toda a cena.
Neste contexto, é muito importante observar como Isabel se dirige à
sua prima Maria: chama-lhe “mãe do meu Senhor”. A acção do
Espírito Santo em Isabel fá-la reconhecer espiritualmente a
presença do Senhor. No final, voltará a felicitar Maria por ter
confiado na promessa de Deus.
É interessante constatar, pois, que Maria leva a presença de
Jesus até sua prima, que se enche de alegria. Neste sentido, Maria
é a primeira missionária cristã. Antes que nasça o próprio Salvador,
Maria evangeliza, levando aos outros a alegria do Senhor.

Perguntas para a leitura pessoal
- Qual é a primeira indicação temporal que nos é dada?
- Que faz Maria ao inteirar-se de que sua prima está grávida?
- Pensa muito no que tem que fazer, hesita?
- O que acontece quando Maria saúda Isabel?
- Quem é o filho de Isabel?
- Que pessoa da Santíssima Trindade tem acção na cena?
- Como reage Isabel? O que diz? De que forma o diz?
- Como Maria a chama?
- Que característica particular Isabel reconhece em Maria?

2 - MEDITAÇÃO
O que me diz o texto? O que nos diz o texto?
Perguntas para a Leitura:
- Sou “rápido” para o serviço?
- Tenho a atitude de Maria, de sair depressa para socorrer e visitar a
quem precisa de mim?
- Que decisões da minha vida estou a demorar hoje?
- Onde o Senhor quer que eu vá rapidamente e sem demora, hoje?
Perdoar a alguém, Comunicar com pessoas com quem não tenho
contacto há algum tempo, Aproximar-me de tal pessoa,
- Escolho o que fazer e o faço sem me demorar?
- Maria leva Jesus: imito esta atitude, levando a presença do Senhor
aos outros?
- Procuro fazer com que a presença do Senhor dê sentido à minha
vida e a alegre do fundo de meu coração?
- Levo a alegria de Jesus a meus irmãos?
- Deixo-me “encher” pelo Espírito Santo?
- Faço orações de bênção a Deus pelas suas obras admiráveis?
- Falo em voz alta, grito a presença transbordante do Senhor na
minha vida?
- Reconheço Maria como a Mãe de meu Senhor?
- Deixo-me fascinar pelo itinerário de fé de Maria, pela sua confiança
profunda nas promessas do Senhor?
- Procuro imitar Maria também em seu ser discípula fiel e autêntica
do Senhor?
3 - ORAÇÃO
Rezamos pausadamente esta oração:
“Deus nosso Pai, nós Te louvamos pela felicidade que nos dás com
a tua visita.
Felizes os que acreditam no cumprimento das palavras que Tu nos
diriges nas leituras de cada domingo.
Confiamos-te os casais jovens que preparam a vinda de um filho e
todas as pessoas que se dedicam totalmente ao cuidado dos seus
filhos”.
Pistas para estabelecer um Diálogo com o Senhor
- Louvamos Jesus especialmente por3
- Damos graças ao nosso grande Amigo porque3
- Desejamos hoje pedir perdão ao Senhor porque3
- Queremos pedir a Jesus que nos dê3

