3 – ORAÇÃO (Oratio)
Pausadamente recitar a seguinte oração
Senhor Jesus Cristo,
Caminho, Verdade e Vida, rosto humano de Deus e rostro divino
do homem, acende nos nossos corações o amor ao Pai que está
no céu e a alegria de sermos cristãos.
Vem ao nosso encontro e guia os nossos passos para te seguir e
amar na comunhão da tua Igreja, celebrando e vivendo o dom da
Eucaristia, carregando com a nossa cruz, e urgidos pelo teu envio. Ámen.
Bento XVI
4 – CONTEMPLAÇÃO (Contemplatio)
Como interiorizamos a mensagem? Que respondo ao Senhor?
Jesus, tu és o Caminho, a Verdade e a Vida. Que eu não deseje
outra coisa senão a ti Senhor e assim possa chegar a ver o Pai...
Senhor, que me falte tudo, menos Tu!…
5 – PARTILHA (Collatio)
(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 – AÇÃO (Actio)
Com o que me comprometo? Com o que nos comprometemos?
“…Eu estou no Pai e o Pai está em mim”. Repetirei na minha oração
esta frase do Evangelho e atuarei sentindo-me filho de Deus, tendo
boas atitudes à minha volta e assumindo a vida como o faria Jesus.
Arranjarei tempo para estar, sem pressa, diante do sacrário, olhando
para Jesus e deixando-me olhar por Ele.
"O conhecimento de minha pequenez e do meu nada foi o meu bom
companheiro de sempre, conservando-me humilde e pacífico e concedendo-me a alegria de me consagrar, com todas as minhas forças, à prática ininterrupta da obediência e da caridade. Este é o mistério de minha vida” (S. João XXIII).
Cântico
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Venha sobre nós, Senhor, o teu amor, pois depositamos em ti
a nossa confiança. (Sl 33)
0 – PREPARAÇÃO (Statio)
Cântico:
Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Ámen.
Espírito Santo Paráclito, aperfeiçoa em nós a obra iniciada por Jesus; faz forte e contínua a súplica que elevamos em nome do mundo inteiro. Acelera para cada um de nós os tempos de uma profunda
vida interior. Dá impulso a nosso apostolado, que quer chegar a
todos os homens e a todos os povos, todos redimidos pelo sangue
de Cristo e todos herança sua. Mortifica em nós a natural presunção e levanta-nos às regiões da santa humildade, do verdadeiro
temor de Deus, do ânimo generoso…
Ámen.
(São João XXIII)
1 – LEITURA: (Lectio) TEXTO BÍBLICO: João 14, 1-12
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Não se perturbe o
vosso coração. Se acreditais em Deus, acreditai também em Mim.
Em casa de meu Pai há muitas moradas; se assim não fosse, Eu vos
teria dito que vou preparar-vos um lugar?
Quando eu for preparar-vos um lugar, virei novamente para vos levar
comigo, para que, onde Eu estou, estejais vós também. Para onde Eu
vou, conheceis o caminho».
Disse-Lhe Tomé: «Senhor, não sabemos para onde vais: como podemos conhecer o caminho?».
Respondeu-lhe Jesus: «Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Mim. Se Me conhecêsseis, conheceríeis
também o meu Pai. Mas desde agora já O conheceis e já O vistes».
Disse-Lhe Filipe: «Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta».
Respondeu-lhe Jesus: «Há tanto tempo que estou convosco e não Me
conheces, Filipe? Quem Me vê, vê o Pai. Como podes tu dizer: ‘Mostranos o Pai’? Não acreditas que Eu estou no Pai e o Pai está em Mim?
As palavras que Eu vos digo, não as digo por Mim próprio; mas é o Pai,
permanecendo em Mim, que faz as obras. Acreditai-Me: Eu estou no
Pai e o Pai está em Mim; acreditai ao menos pelas minhas obras.

Em verdade, em verdade vos digo: quem acredita em Mim fará também
as obras que Eu faço e fará obras ainda maiores, porque Eu vou para o
Pai».
Palavra da salvação.

Algumas perguntas para uma leitura mais atenta…

Qual foi a resposta de Jesus à pergunta de Tomé: “Não sabemos
para onde vais: como podemos conhecer o caminho?” Que responde Jesus ao pedido de Filipe: “mostra-nos o Pai”? Jesus fala
em nome de quem?
Algumas considerações para uma leitura proveitosa…
María Cristina Arizía Tagle
Este Evangelho apresenta-nos uma situação dramática. Estamos na
véspera da festa da Páscoa, Jesus sabe que o procuram para o
matar e resta-lhe pouco tempo junto dos seus discípulos, quer despedir-se deles e prepará-los para enfrentar a sua ausência e assumir a futura missão. (Nota: este texto é parte do discurso de despedida de Jesus: Jno13,31-16,33).
É a ceia de despedida, Jesus, através dos seus gestos, quer expressar o amor que tem pelos seus discípulos.
O partilhar a mesa, o lava-pés, as suas palavras, tudo fala de uma
entrega de amor sem limites que supera inclusive a traição de Judas
e a negação de Pedro. Tudo fala do amor do Pai pelos seus através
de Jesus.
Os discípulos não compreendem bem o que sucede, alastra a incerteza e começam a angustiar-se. Jesus vai partir: que será deles sem
Ele? Jesus procura consolá-los e animá-los. O segredo para compreender o que está a acontecer é a fé, trata-se de uma fé que surge do diálogo íntimo e amoroso com o Senhor, uma fé que brota da
amizade com Jesus (ver Jo 15,15) e que continua para lá da morte.
Uma fé que se vive em comunidade e que se concretiza em obras
de amor. Essa é a fé que vence o temor e restaura a confiança especialmente quando as coisas se complicam. Essa é a fé que os
ajudará a continuar a missão de Jesus depois da sua morte.
Jesus parte, mas voltará para estar com eles de um modo novo e
mais perfeito que se descreve com a imagem da “casa do Pai”. À
sombra do amor do Pai, os discípulos amadurecem a sua fé, crescem na comunhão com Jesus e com o Pai e são enviados a realizar
as sus obras. Como se chega lá? A resposta de Jesus é clara: “Eu
sou o caminho, a verdade e a vida”. À casa do Pai chega-se conhe-

cendo Jesus, mantendo uma relação de amizade com Ele descobrindo o seu modo de se relacionar com as pessoas e procurando
fazer o mesmo. À casa do Pai chega-se oferecendo a vida ao serviço dos irmãos, foi isso que os discípulos aprenderam de Jesus enquanto viveram com Ele.
2 – MEDITAÇÃO (Meditatio)
Que me diz o Senhor a mim neste texto?
Na Exortação apostólica “A Alegria do Evangelho” nº 3 o Papa
Francisco convida-nos ao encontro com Jesus:
“Convido todo o cristão, em qualquer lugar e situação que se encontre, a renovar hoje mesmo o seu encontro pessoal com Jesus Cristo
ou, pelo menos, a tomar a decisão de se deixar encontrar por Ele,
de o procurar dia a dia sem cessar. Não há motivo para alguém poder pensar que este convite não lhe diz respeito, já que «da alegria
trazida pelo Senhor ninguém é excluído». A quem arrisca, o Senhor
não o desilude; e, quando alguém dá um pequeno passo em direção
a Jesus, descobre que Ele já aguardava de braços abertos a sua
chegada. Este é o momento para dizer a Jesus Cristo: «Senhor,
deixei-me enganar, de mil maneiras fugi do vosso amor, mas aqui
estou novamente para renovar a minha aliança convosco. Preciso
de Vós. Resgatai-me de novo, Senhor; aceitai-me mais uma vez nos
vossos braços redentores.» Como nos faz bem voltar para Ele,
quando nos perdemos! Insisto uma vez mais: Deus nunca se cansa
de perdoar, somos nós que nos cansamos de pedir a sua misericórdia. Aquele que nos convidou a perdoar «setenta vezes sete» (Mt
18,22) dá-nos o exemplo: Ele perdoa setenta vezes sete. Volta uma
vez e outra a carregar-nos aos seus ombros. Ninguém nos pode
tirar a dignidade que este amor infinito e inabalável nos confere. Ele
permite-nos levantar a cabeça e recomeçar, com uma ternura que
nunca nos defrauda e sempre nos pode restituir a alegria. Não fujamos da ressurreição de Jesus; nunca nos demos por mortos, suceda o que suceder. Que nada possa mais do que a sua vida que
nos impele para diante!”
Perguntas para a reflexão pessoal
Que situações nos afastam e nos fazem duvidar de seguir o caminho com Jesus? Posso dizer que Jesus é na minha vida: o caminho,
a verdade e a vida? Como se expressa a nossa amizade com Jesus
na relação com os outros? Que ideia tenho do Pai?

