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?
Hoje convidamos-te a contemplar no teu coração o recém nascido,
dá a ti mesmo um momento para disfrutar da grandeza de Deus
feito homem, imagina poder ver o menino no presépio, como os
Magos viram. Permite que a ternura e a fragilidade de Jesus recém
nascido molde, no início deste ano que agora começa, o teu
coração. Repete várias vezes esta frase:
“Oh menino de Belém, vem habitar na minha vida”
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?
Motivado pela Palavra de Deus que recebes neste dia pergunta-te:
- Que presentes tens para oferecer a Deus na comemoração do seu
nascimento?
- Como podes manifestar a Luz de Deus a outras pessoas?
- Permites que o esplendor do recém-nascido ilumine a tua vida?
“Quem quer algo que não seja Cristo, não sabe o que quer;
quem pede algo que não seja Cristo, não sabe o que pede;
quem não trabalhe por Cristo, não sabe o que faz”.
(S. Filipe Neri)
Cântico final: Vamos a Belém (Laudate 1013)
Adaptado de: http://www. lectionautas.com

LECTIO DIVINA
Domingo 05 de Janeiro de 2013
Epifania do Senhor
A tua palavra é farol para os meus passos
e luz para os meus caminhos. Salmo 119.105
0 – PREPARAÇÃO
Cântico: Levanta-te Jerusalém (Laudate 470)
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: Mateus 2, 1-12
Leitura do Evangelho de S. Mateus
Tinha Jesus nascido em Belém da Judeia,
nos dias do rei Herodes,
quando chegaram a Jerusalém uns Magos vindos do Oriente.
«Onde está – perguntaram eles –
o rei dos judeus que acaba de nascer?
Nós vimos a sua estrela no Oriente
e viemos adorá-l’O».
Ao ouvir tal notícia, o rei Herodes ficou perturbado
e, com ele, toda a cidade de Jerusalém.
Reuniu todos os príncipes dos sacerdotes e escribas do povo
e perguntou-lhes onde devia nascer o Messias.
Eles responderam: «Em Belém da Judeia,
porque assim está escrito pelo profeta:
‘Tu, Belém, terra de Judá,
não és de modo nenhum a menor
entre as principais cidades de Judá,
pois de ti sairá um chefe,
que será o Pastor de Israel, meu povo’».
Então Herodes mandou chamar secretamente os Magos
e pediu-lhes informações precisas
sobre o tempo em que lhes tinha aparecido a estrela.
Depois enviou-os a Belém e disse-lhes:
«Ide informar-vos cuidadosamente acerca do Menino;
e, quando O encontrardes, avisai-me,
para que também eu vá adorá-l’O».

Ouvido o rei, puseram-se a caminho.
E eis que a estrela que tinham visto no Oriente
seguia à sua frente
e parou sobre o lugar onde estava o Menino.
Ao ver a estrela, sentiram grande alegria.
Entraram na casa,
viram o Menino com Maria, sua Mãe,
e, prostrando-se diante d’Ele, adoraram-n’O.
Depois, abrindo os seus tesouros, ofereceram-Lhe presentes:
ouro, incenso e mirra.
E, avisados em sonhos
para não voltarem à presença de Herodes,
regressaram à sua terra por outro caminho.

Palavra do Senhor
O que diz o texto? Indicações para a leitura
O Evangelho de hoje apresenta-nos a história da Epifania do
Senhor, ou seja, a manifestação da glória de Deus aos homens.
A narrativa começa por colocar o nascimento de Jesus num
tempo e num espaço. No tempo do Rei Herodes, e em Belém da
Judéia. A partir deste momento Belém torna-se o epicentro, dirigemse para lá de todos os lugares da Terra.
O Evangelho de hoje apresenta uns Magos que vieram do
Oriente, não só reconhecem Jesus como rei terrestre dos judeus,
mas ao ajoelhar-se diante dele e adorá-lo reconhecem-no como seu
próprio rei, porque Jesus não é o rei de um território, como é o rei
Herodes da Judéia, mas Jesus é o rei do mundo e por isso o
evangelho de hoje apresenta a visita destes três personagens
ilustres.
Cada um deles traz um presente para a criança recém-nascida.
Três presentes, simbolizando realeza (ouro: destinado apenas aos
reis e aos objetos reais), a dignidade sacerdotal e divina (incenso
que era oferecido no santuário, para que através da nuvem de fuma
as orações possam subir até Deus) e sua tarefa salvar como
redentor (mirra: usado na antiguidade para embalsamar os mortos).
Como esta manifestação de Deus é universal, é guiada por um
elemento cósmico, a estrela que não só brilha com luz própria, mas
porque qualquer pessoa que olhe para o céu poderá vê-la. Agora,
ninguém pode esconder-nos o caminho que conduz a Deus, nem
Herodes com sua maldade nem qualquer outro ser deste mundo,
pois a criança que acaba de nascer é o Filho de Deus que veio para
mostrar o caminho, ele é o Caminho.

Perguntas para a leitura pessoal
- Como sabiam os Magos que tinha nascido o Messias?
- Pra onde se dirigem primeiramente os Magos?
- Que diz o profeta sobre o nascimento do Messias?
- Que lhes pede Herodes?
- Como encontraram o menino Jesus?
- Que persentes oferecem ao menino?
- Porque não regressaram para junto de Herodes?
2 - MEDITAÇÃO
O que me diz o texto? O que nos diz o texto?
Comecemos a nossa meditação com palavras de Bento XVI:
A Epifania é uma festa da luz. «Ergue-te, Jerusalém, e sê iluminada,
que a tua luz desponta e a glória do Senhor está sobre ti» (Is 60, 1).
Com estas palavras do profeta Isaías, a Igreja descreve o conteúdo
da festa. Sim, veio ao mundo Aquele que é a Luz verdadeira, Aquele
que faz com que os homens sejam luz. Dá-lhes o poder de se
tornarem filhos de Deus (cf. Jo 1, 9.12). Para a liturgia, o caminho
dos Magos do Oriente é só o início de uma grande procissão que
continua ao longo da história inteira. Com estes homens, tem início
a peregrinação da humanidade rumo a Jesus Cristo: rumo àquele
Deus que nasceu num estábulo, que morreu na cruz e,
Ressuscitado, permanece connosco todos os dias até ao fim do
mundo (cf. Mt 28, 20).
Perguntas para a Meditação:
- Qual é a estrela que te conduziu a Deus?
- É Jesus o rei da tua vida?
- É Jesus quem leva ao Pai a tua oração, é Ele o teu tu intercessor?
- É Jesus o teu salvador?
3 - ORAÇÃO
Rezamos pausadamente esta oração:
“Pai Nosso, único rei digno deste nome, nós Te louvamos pelos
sinais que nos guiam para Ti e, sobretudo, pelo teu Filho Jesus,
estrela que em nós está sempre presente, em todos os instantes da
nossa vida.
Nós Te pedimos pela tua Casa, que é a tua Igreja, e por todas as
suas comunidades: que o teu Filho Jesus nos guie através da nova
estrela que é o teu Espírito presente nas nossas vidas”.

