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 XXIX DOMINGO DO TEMPO COMUM.
MÉTODO DA LECTIO DIVINA
«A contemplação, por sua vez, leva à acção [«actio»], a renovar a Igreja e a transformar
o mundo numa sociedade mais consentânea com a dignidade do ser humano. O fim
primeiro da Escritura não foi dar cultura (também a dá): tem a ver com a vida das muitas
pessoas que a escreveram e daquelas a quem é dirigida. Porque para o crente a Palavra de
Deus é “Palavra de vida”, objecto da pregação evangélica, seja enquanto “Palavra de
salvação” (Act 13,26), seja enquanto Jesus Cristo em pessoa (1 Jo 1,1), ela é fonte de
acção: dá mais vida quando se traduz em realidade. A vida, por sua vez, oferece um
sempre renovado ponto de vista para a compreensão da Palavra de Deus»1.
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 Is 45, 1.4-6
«Tomei Ciro pela mão direita para subjugar diante dele as nações»
Leitura do Livro de Isaías
Assim fala o Senhor a Ciro, seu ungido,
a quem tomou pela mão direita,
para subjugar diante dele as nações
e fazer cair as armas da cintura dos reis,
para abrir as portas à sua frente,
sem que nenhuma lhe seja fechada:
«Por causa de Jacob, meu servo, e de Israel, meu eleito,
Eu te chamei pelo teu nome e te dei um título glorioso,
quando ainda não Me conhecias.
Eu sou o Senhor e não há outro;
fora de Mim não há Deus.
Eu te cingi, quando ainda não Me conhecias,
para que se saiba, do Oriente ao Ocidente,
que fora de Mim não há outro.
Eu sou o Senhor e mais ninguém».
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.
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LEITURA II 1 Tes 1, 1-5b
«Recordamos a vossa fé, caridade e esperança»
Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo
aos Tessalonicenses
Paulo, Silvano e Timóteo à Igreja dos Tessalonicenses,
que está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo:
A graça e a paz estejam convosco.
Damos continuamente graças a Deus por todos vós,
ao fazermos menção de vós nas nossas orações.
Recordamos a actividade da vossa fé,
o esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança
em Nosso Senhor Jesus Cristo,
na presença de Deus, nosso Pai.
Nós sabemos, irmãos amados por Deus,
como fostes escolhidos.
O nosso Evangelho não vos foi pregado somente com palavras,
mas também com obras poderosas,
com a acção do Espírito Santo.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

EVANGELHO Mt 22, 15-21
«Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus»
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
os fariseus reuniram-se para deliberar
sobre a maneira de surpreender Jesus no que dissesse.
Enviaram-Lhe alguns dos seus discípulos,
juntamente com os herodianos, e disseram-Lhe:
«Mestre, sabemos que és sincero
e que ensinas, segundo a verdade, o caminho de Deus,
sem Te deixares influenciar por ninguém,
pois não fazes acepção de pessoas.
Diz-nos o teu parecer:
É lícito ou não pagar tributo a César?».
Jesus, conhecendo a sua malícia, respondeu:
«Porque Me tentais, hipócritas?
Mostrai-Me a moeda do tributo».
Eles apresentaram-Lhe um denário,
e Jesus perguntou:
«De quem é esta imagem e esta inscrição?».
Eles responderam: «De César».
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Disse-lhes Jesus:
«Então, dai a César o que é de César
e a Deus o que é de Deus».
Palavra da salvação.
T. Glória a Vós, Senhor.

PARA MEDITAR
Continuando a cumprir a sua missão em Jerusalém, Jesus enfrenta uma vez mais a malícia
dos fariseus, a quem se juntam também os partidários de Herodes. Os que se
consideravam grandes em Israel sentem-se atingidos pela censura patente nas parábolas
que Jesus contou. Por isso continuam a atacar, fazendo-lhe perguntas armadilhadas para
ver se o fazem cair em contradição para o poderem acusar e condenar.
Na sua resposta, Jesus realça a hipocrisia farisaica e reafirma com toda a força que somos
de Deus e a Ele entregamos todo o nosso ser, vivendo a sua vontade na realidade do
mundo em que habitamos. Enquanto nas coisas do mundo está muitas vezes a imagem
que nelas imprimimos, em nós deve estar sempre a imagem do Deus Criador e Senhor da
história.
Neste Dia Mundial das Missões, a Palavra proclamada lembra-nos que a nossa missão é
levar ao mundo a mensagem libertadora do Evangelho de Cristo, “com palavras, mas
também com obras poderosas, com a acção do Espírito Santo” (1 Ts 1, 5). Essa missão
é partilhada pelos que acreditam em Deus e por aqueles que, mesmo não acreditando, são
instrumentos da acção de Deus neste mundo, como aconteceu com Ciro, rei dos persas
(cf. Is 45, 1).
Em resumo, as leituras deste domingo dizem-nos que Deus está sempre em primeiro lugar
e que é a Ele que devemos subordinar toda a nossa existência; porém, não devemos
esquecer que é o mesmo Deus que nos convoca a um compromisso efectivo na construção
de um mundo melhor. Assim fazendo, devolvemos a Deus o que é de Deus e a César (ao
mundo) o que é de César.

- Acredito verdadeiramente que a mensagem de Cristo se dirige a todas as pessoas
dos cinco continentes, quaisquer que sejam a sua situação, as suas alegrias, os seus
sofrimentos, as suas questões, os seus projectos?

- Que estou disposto a fazer para levar esta mensagem a todos os meus irmãos?
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PALAVRA PARA O CAMINHO
«Neste contexto, é-nos dirigida novamente a pergunta de Deus – «quem enviarei?» – e
aguarda, de nós, uma resposta generosa e convicta: «Eis-me aqui, envia-me» (Is 6, 8).
Deus continua a procurar pessoas para enviar ao mundo e às nações, a fim de testemunhar
o seu amor, a sua salvação do pecado e da morte, a sua libertação do mal (cf. Mt 9, 3538; Lc 10, 1-11)».

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.
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