
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

A lectio divina é um método de oração, no qual somos convidados a aprofundar a Palavra 

de Deus através da leitura, meditação, oração e contemplação, para renovarmos o nosso 

compromisso de a viver no dia-a-dia. Esta semana vamos centrar-nos nos textos das 

Leituras do XXII. 

 

MÉTODO DA LECTIO DIVINA 

Ler bem [«lectio»], entendendo o que o texto bíblico queria dizer em si, é indispensável. 

O texto é um tecido de palavras, expressões, significados estruturados e relacionados, 

afirmações, pressupostos mentais, que, para serem entendidos, precisam de ser 

descodificados em todas as suas implicações. Perceber o tecido supõe identificar os fios 

ou ligações das palavras e das frases e descobrir como se interligam em vista da 

produção do sentido. Para isso, é conveniente situar o texto bíblico no contexto 

histórico, cultural, literário e religioso em que nasceu (já oferecido pelas notas de uma 

boa edição da Bíblia). Ouvir a mensagem de Deus e sentir a presença do seu Espírito 

também passa pela compreensão do sentido originário e do conteúdo formal das 

palavras da Palavra, com atenção aos pormenores do texto. 

AMBIENTE:  

• um crucifixo 

• uma vela 

• se possível, reunidos à volta da mesa ou local mais apropriado 

• uma pessoa que presida à oração 

• um ou dois leitores 
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P. Deus, vinde em nosso auxílio 

R. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. 

P. Glória, ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo 

R. Como era no princípio agora e sempre. Amen. 

 

ORAÇÃO DE INVOCAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO: 

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. 

 

P. Oremos: 

Ó Deus, 

que instruístes os corações dos vossos fiéis 

com a luz do Espírito Santo, 

fazei que apreciemos rectamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito 

e gozemos sempre da sua consolação. 

Por Cristo, nosso Senhor.  

T. Amen. 

 

 

LEITURA I Jer 20, 7-9 

«A palavra do Senhor tornou-se para mim ocasião de insultos» 

 

Leitura do Livro de Jeremias 

Vós me seduzistes, Senhor, e eu deixei-me seduzir; 

Vós me dominastes e vencestes. 

Em todo o tempo sou objecto de escárnio, 

toda a gente se ri de mim; 

porque sempre que falo é para gritar e proclamar: 

«Violência e ruína!». 

E a palavra do Senhor tornou-se para mim 

ocasião permanente de insultos e zombarias. 

Então eu disse: «Não voltarei a falar n’Ele, 

Não falarei mais em seu nome». 

Mas havia no meu coração um fogo ardente, 

comprimido dentro dos meus ossos. 

Procurava contê-lo, mas não podia. 

Palavra do Senhor. 

T. Graças a Deus. 
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LEITURA II Rom 12, 1-2 

«Oferecei-vos como vítima viva» 

 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos 

Peço-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, 

que vos ofereçais a vós mesmos 

como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, 

como culto espiritual. 

Não vos conformeis com este mundo, 

mas transformai-vos, 

pela renovação espiritual da vossa mente, 

para saberdes discernir, segundo a vontade de Deus, 

o que é bom, 

o que Lhe é agradável, 

o que é perfeito. 

Palavra do Senhor. 

T. Graças a Deus. 

 

EVANGELHO Mt 16, 21-27 

«Se alguém quiser seguir-Me, renuncie a si mesmo» 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 

Naquele tempo, 

Jesus começou a explicar aos seus discípulos 

que tinha de ir a Jerusalém 

e sofrer muito da parte dos anciãos, 

dos príncipes dos sacerdotes e dos escribas; 

que tinha de ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. 

Pedro, tomando-O à parte, 

começou a contestá-l’O, dizendo: 

«Deus Te livre de tal, Senhor! Isso não há-de acontecer!». 

Jesus voltou-Se para Pedro e disse-lhe: 

«Vai-te daqui, Satanás. 

Tu és para mim uma ocasião de escândalo, 

pois não tens em vista as coisas de Deus, mas dos homens». 

Jesus disse então aos seus discípulos: 

«Se alguém quiser seguir-Me, renuncie a si mesmo, 

tome a sua cruz e siga-Me. 

Pois quem quiser salvar a sua vida há-de perdê-la; 

mas quem perder a sua vida por minha causa, 

há-de encontrá-la. 

Na verdade, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, 

se perder a sua vida? 
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Que poderá dar o homem em troca da sua vida? 

O Filho do homem há-de vir na glória de seu Pai, 

com os seus Anjos, 

e então dará a cada um segundo as suas obras». 

Palavra da salvação. 

T. Glória a Vós, Senhor. 

 

 

PARA MEDITAR 

Não podemos compreender bem o texto do Evangelho deste domingo (Mt 16, 21-27) sem 

relermos o do domingo passado (Mt 16, 13-20). De facto, ambos formam uma unidade, 

que temos de ter em conta na nossa reflexão. 

Dizíamos na semana passada que «ao afirmar “Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo” 

(Mt 16, 16), Pedro não tem a noção total do alcance daquilo que está a dizer». A prova 

disso está na sua reacção às palavras de Cristo no Evangelho de hoje, em que Ele fala do 

sofrimento, morte e ressurreição que hão-de acontecer em Jerusalém. Pedro não quer 

aceitar estas palavras, porque ainda tem na sua mente a noção do Messias herdada da 

tradição judaica: aquele que vem para triunfar e estabelecer um mundo de excelência para 

os judeus, libertando-os dos seus adversários e fazendo-os dominar os outros povos. 

Jesus responde a Pedro de uma forma dura, antes de tudo colocando-o no seu lugar de 

discípulo e não de quem dá ordens ao Mestre. Depois, fala para ele e todos os outros, sem 

rodeios, dizendo claramente qual é o caminho que Ele vai seguir e que naturalmente será 

o mesmo dos seus discípulos: “Se alguém quiser seguir-Me, renuncie a si mesmo, tome 

a sua cruz e siga-Me” (Mt 13, 24).  

Eis o caminho que também nós, discípulos deste tempo, somos convidados a percorrer. 

Se Cristo verdadeiramente nos seduziu, como outrora tinha acontecido ao profeta 

Jeremias, não tenhamos medo de o escutar e de O seguir e, como Ele fez, oferecer-nos 

também nós “como vítima santa, viva, agradável a Deus” (Rom 12, 1). 

 

- Como encaro o caminho da cruz que Jesus Cristo hoje mais uma vez me propõe? 

Uma loucura? Uma utopia que não tem sentido neste tempo? Ou vejo-o como o único 

caminho de salvação? 

 

- Ao longo desta semana, quais são as formas concretas de tomar a minha cruz e 

ajudar os outros a tomar a sua? 

 

PALAVRA PARA O CAMINHO 

Nesta semana, em cada momento mais forte de dor, dúvida ou dificuldade, recitemos as 

palavras de Jeremias como oração pessoal: “Vós me seduzistes, Senhor, e eu deixei-me 

seduzir” (Jer 20, 7). 
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P. Rezemos em família a oração que Jesus nos ensinou:  

Pai Nosso 

 

P. O Senhor nos abençoe,  

nos livre de todo o mal  

e nos conduza à vida eterna. 

T. Amen. 


