que quero mudar.
Quero que me renoves por dentro Senhor
que com a Tua Vida a através da Tua Palavra
me ensines o caminho.
Afasta de mim o desejo de criticar o meu irmão
de ver o seu pecado e não o seu arrependimento,
ensina-me a ver com olhos de amor os que me rodeiam.
Ámen.
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 Jesus mostra-nos as chaves para a salvação, por isso
dizemos:
“Aumenta Senhor a minha fé e ensina-me a amar”.
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?
Entendendo que o Senhor nos vê com profunda misericórdia,
perguntamo-nos:
- Que devo fazer para ver o meu próximo com os olhos de Cristo?
- Como posso mostrar a misericórdia de Deus na minha vida diária?
- Em que coisas sinto que me devo reconciliar com Deus?
Cântico final: Graças Te damos Senhor (Laudate 418)
Adaptado de: http://www. lectionautas.com.

LECTIO DIVINA
Domingo 12 de Junho de 2016
XI Domingo Comum
A tua palavra é farol para os meus passos
e luz para os meus caminhos. Salmo 119.105
0 – PREPARAÇÃO
Cântico: Perdoai Senhor minha culpa (Laudate 661)
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 7,36 – 8,3
Leitura do Evangelho de S. Lucas
Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para comer com ele.
Jesus entrou em casa do fariseu e tomou lugar à mesa.
Então, uma mulher – uma pecadora que vivia na cidade – ao
saber que Ele estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso
de alabastro com perfume; pôs-se atrás de Jesus e, chorando
muito, banhava-Lhe os pés com as lágrimas e enxugava-lhos
com os cabelos, beijava-os e ungia-os com o perfume.
Ao ver isto, o fariseu que tinha convidado Jesus pensou consigo:
«Se este homem fosse profeta, saberia que a mulher que O toca
é uma pecadora».
Jesus tomou a palavra e disse-lhe: «Simão, tenho uma coisa a
dizer-te». Ele respondeu: «Fala, Mestre». Jesus continuou:
«Certo credor tinha dois devedores: um devia-lhe quinhentos
denários e o outro cinquenta. Como não tinham com que pagar,
perdoou a ambos. Qual deles ficará mais seu amigo?»
Respondeu Simão: «Aquele – suponho eu – a quem mais
perdoou». Disse-lhe Jesus: «Julgaste bem». E voltando-Se para
a mulher, disse a Simão: «Vês esta mulher? Entrei em tua casa e
não Me deste água para os pés; mas ela banhou-Me os pés com
as lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Não Me deste o
ósculo; mas ela, desde que entrei, não cessou de beijar-Me os

pés. Não Me derramaste óleo na cabeça; mas ela ungiu-Me os
pés com perfume. Por isso te digo: São-lhe perdoados os seus
muitos pecados, porque muito amou; mas aquele a quem pouco
se perdoa, pouco ama». Depois disse à mulher: «Os teus
pecados estão perdoados».
Então os convivas começaram a dizer entre si: «Quem é este
homem, que até perdoa os pecados?»
Mas Jesus disse à mulher: «A tua fé te salvou. Vai em paz».
Palavra do Senhor
Perguntas para a leitura pessoal
- Como é descrita a mulher que vem ao encontro de Jesus?
- Que fez esta mulher?
- Que diz Jesus sobre ela?
- Que ensinamento dá ao fariseu?
O que diz o texto? Indicações para a leitura
O evangelho apresenta-nos a narração da pecadora perdoada
em casa de Simão.
O texto apresenta três partes distintas: a) Jesus que é
convidado para casa de um fariseu e ali é ungido e os seus pés
beijados por uma pecadora (36-39); b) esta atitude é mal
interpretada por Simão e Jesus conta uma parábola para corrigir a
situação (40-43); c) Finalmente Jesus aplica o ensinamento da
parábola à mulher (44-50).
Na primeira parte do relato Jesus aceita o convite do fariseu
Simão para comer em sua casa. O facto de ser um fariseu é
importante porque Jesus já tuinha tido polémicas com eles, contudo
Jesus não rejeita os que O não compreendem ou que O combatem.
A meio desta refeição, certamente reservada aos homens como era
normal, aparece uma mulher de má fama que começa a ungir os
pés de Jesus e a banhá-los com lágrimas e a beijá-los. A cena é
comovedora, mas na época era um escândalo, sobretudo pela fama
da mulher: “é uma pecadora”.
A má interpretação do fariseu dá lugar a um diálogo e à
parábola que Jesus aplica à mulher. A parábola tem três
personagens paralelas a Jesus, à mulher e a Simão.
Ao aplicar o ensinamento da parábola aparecem duas
afirmações que aprecem contraditórias. No v 47 diz: “Por isso te

digo: São-lhe perdoados os seus muitos pecados, porque muito
amou; mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama”
Na primeira parte da frase o amor é a causa do perdão, na
segunda é sua consequência. A leitura atenta da parábola indica
que o fundamento essencial está na resposta de Simão: ama mais
aquele a quem se perdoou mais, de modo que a chave fundamental
é o amor que é consequência do perdão. É porque a mulher se
reconhece aceite e perdoada que ama.
Esta leitura, que é a de maior peso no texto, não deixa a outra
chave na quaçl se transmite que Deus perdoa a quem se arrepende,
e os gestos da mulher, uma vez que revelam o seu arrependimento,
mostram também o seu agradecimento e amor por se ver perdoada.
2 - MEDITAÇÃO
O que me diz o texto? O que nos diz o texto?
Começamos a nossa meditação com palavras do Papa Francisco:
“(Jesus) falou a todos, sem distinção, aos grandes e aos humildes,
ao jovem rico e à viúva pobre, aos poderosos e os frágeis; levou a
misericórdia e o perdão de Deus; curou, confortou e compreendeu;
infundiu esperança; levou a todos a presença do Deus que se
interessa por cada homem e mulher, como faz um bom pai e uma
boa mãe para com cada um dos seus filhos. Deus não esperou que
fôssemos ter com Ele, mas foi Ele que caminhou ao nosso encontro,
sem cálculos, sem medidas. Deus é assim: Ele dá sempre o
primeiro passo, é Ele que vem ao nosso encontro.”.
Perguntas para a Meditação:
- Com que personagem me identifico: O fariseu? a mulher? Jesus?
- Que factos ou aspectos da minha vida questiona este evangelho?
- Entendo o amor como caminho para o perdão?
3 - ORAÇÃO
Rezamos pausadamente esta oração:
O mestre convida-nos a olhar com olhos de amor, a sentir no
arrependimento do outro o caminho para a sua salvação. Oremos:
Graças Senhor porque me mostras o Teu amor,
porque, apesar das milhas faltas, tens sempre
os braços abertos para me receber.
Hoje caminho para Ti arrependido,
quero, prostrado a teus pés,
mostrar que Te amo,

