4 – CONTEMPLAÇÃO
Como interiorizamos a mensagem?
No momento da contemplação procuramos uma ideia central para
aprofundar na nossa vida.
Para interiorizarmos este evangelho podemos repetir muitas vezes
no nosso interior:
Senhor, dá-me tua luz para iluminar meus irmãos!
Senhor, quero ser teu discípulo!
Senhor, quero ser teu missionário!
Senhor, quero anunciar a Boa Nova!
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?
Propostas pessoais
· Analisar no meu interior onde vejo trevas e pedir ao Senhor sua luz
para que Ele brilhe em minha vida;
· Ser testemunha do amor e cuidado de Deus por cada um de nós,
onde quer que eu esteja.
Propostas comunitárias
· Com os membros da minha comunidade/família, reconhecer sinais
de trevas existente no nosso ambiente e ver como Jesus, por meio
do seu evangelho, ilumina hoje estas situações e ajuda-nos a
sermos melhores;
· Apoiar todos aqueles que sentem o chamamento para a vocação
sacerdotal ou religiosa e fomentar para que nas nossas
comunidades estejamos todos abertos ao chamamento do Senhor.
Sem esquecer que principalmente Ele nos chama a sermos
missionários no lugar onde estamos.
Cântico: Ide por todo o mundo (Laudate 433)
Adaptado de:
http://lectionautas.com

LECTIO DIVINA
Domingo 26 de Janeiro de 2014
III Domingo do Tempo Comum Ano A
A tua palavra é farol para os meus passos
e luz para os meus caminhos. Salmo 119.105
0 – PREPARAÇÃO
Cântico: Caminhando Jesus (Laudate 192)
Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo.
Ámen.
1 – LEITURA: TEXTO BÍBLICO: Mateus 4, 12-23
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Quando Jesus ouviu dizer
que João Baptista fora preso,
retirou-se para a Galileia.
Deixou Nazaré e foi habitar em Cafarnaum,
terra à beira-mar, no território de Zabulão e Neftali.
Assim se cumpria o que o profeta Isaías anunciara, ao dizer:
«Terra de Zabulão e terra de Neftali,
estrada do mar, além do Jordão, Galileia dos Gentios:
o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz;
para aqueles que habitavam na sombria região da morte,
uma luz se levantou».
Desde então, Jesus começou a pregar:
«Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo».
Caminhando ao longo do mar da Galileia,
viu dois irmãos:
Simão, chamado Pedro, e seu irmão André,
que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores.
Disse-lhes Jesus: «Vinde e segui-Me
e farei de vós pescadores de homens».
Eles deixaram logo as redes e seguiram-n’O.
Um pouco mais adiante, viu outros dois irmãos:
Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João,
que estavam no barco, na companhia de seu pai Zebedeu,

a consertar as redes.
Jesus chamou-os
e eles, deixando o barco e o pai, seguiram-n’O.
Depois começou a percorrer toda a Galileia,
ensinando nas sinagogas,
proclamando o Evangelho do reino
e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo.
Palavra do Senhor
Introdução para a leitura
A Nossa leitura deste domingo, tirada do Evangelho de São
Mateus, conduz-nos a uma reflexão sobre o cumprimento das
Escrituras na pessoa de Jesus Cristo.
Logo no inicio do nosso relato, quando João Batista é preso por
Herodes Antipas, Jesus vai para a Galiléia e instala-se ali, tudo isso
para cumprir a profecia de Isaías presente no capítulo nove: as
regiões da Galiléia que viviam "na escuridão" agora verão uma forte
luz.
O tema da luz que brilha em meio das trevas é uma forma
bastante expressiva, usada para dar destaque ao ministério de
Jesus. Um exemplo seria a luz da estrela que orienta os reis magos.
A todos os que vivem nas trevas, Deus envia sua luz por meio
de seu Filho.
O discurso de Jesus aqui presente é muito simples, porém muito
profundo: "Voltem-se para Deus". Voltar-se para Deus é o convite a
uma mudança radical de vida. Deixar os maus costumes e viver de
acordo com os seus mandamentos. Em grego usa-se a expressão
"metanoia", que significa: transformação, conversão, mudança de
mentalidade.
Na segunda parte do texto, talvez a mais conhecida e narrada
pelos vários evangelistas sinópticos, é a chamada dos primeiros
discípulos. Chama-nos a atenção a forma imediata com que os
chamados a seguir Jesus "deixam suas redes... deixam o pai com
as barcas..." e seguem o Senhor. Recordemos que Mateus nos
convida a uma radical conversão. Entrar no processo de conversão
é seguir a Jesus, mudar de vida, deixar tudo e tomar um novo
caminho.
Este novo caminho é o anuncia da "Boa Nova", ou seja, do
Evangelho.

Perguntas para a leitura pessoal
· Qual foi a reacção de Jesus ao saber da prisão de João Batista?
Para onde se dirigiu?
· Por que decide ir a Galileia?
· Qual o significado da luz?
· Que anúncio faz Jesus à terra de Zabulão e terra de Neftali?
· São os pescadores que vêem ao encontro de Jesus ou é o próprio
Jesus quem vai ao encontro dos pescadores?
· O que estavam a fazer João e André?
· O que Jesus disse aos pescadores?
· Qual foi a resposta dos pescadores ao chamamento de Jesus?
2 - MEDITAÇÃO
O que me diz o texto? O que nos diz o texto?
Diante de um texto tão importante como este, devo perguntar-me:
· Quais são hoje as prisões da minha vida? Quais são as coisas que
me impedem de viver na liberdade?
· Tenho deixado a luz de Cristo iluminar-me?
· O que significa na minha vida hoje voltar-me para Deus?
· A minha conversão é clara diante da comunidade? Estes podem
descobrir que estou verdadeiramente no caminho do Senhor?
Como?
· Anuncio a Boa Nova de Jesus ou fecho-me na minha timidez?
· A que é que Jesus me chama hoje?
· Os discípulos deixaram suas redes e sua família para seguir a
Jesus: quais são as coisas que hoje me impedem de seguir Jesus?
Como posso superá-las?
· Jesus chama-me para alguma missão? Qual?
· Sou capaz de deixar tudo por Jesus?
3 - ORAÇÃO
Pausadamente recitar a seguinte oração
Nosso Pai, nós Te louvamos pelo Reino dos céus, do qual
manifestaste a presença no meio de nós, e pelo apelo que diriges a
cada um de nós.
Nós Te pedimos pelas tuas comunidades e por todos nós:
Converte os nossos corações à tua presença nas nossas vidas. Tu
nos envias como pescadores de homens. Fortalece a nossa fé em
Ti, que ela seja irradiadora de luz.
Cântico: Vinde comigo

