
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 II DOMINGO DO TEMPO COMUM.  

 

 

MÉTODO DA LECTIO DIVINA 

«E se o texto foi lido com a inteligência e o coração abertos, afina e aprofunda a visão do 

mundo actual, das pessoas, dos factos e das coisas, ajudando a vê-las à luz de Deus e a 

ver Deus nelas: é a contemplação [«contemplatio»], a atitude que nos faz olhar para as 

coisas e para a vida a partir de Deus. Fixa em Deus o olhar da fé e o coração e vê o mundo 

com uma luz nova: à luz da Palavra lida e meditada, reflexo do esplendor de Deus. 

Contemplativo é aquele que, na perspectiva de Deus, é capaz de perceber a Sua presença 

no cosmo e na história humana. Por isso, é optimista: sabe captar, mesmo nos 

acontecimentos dramáticos, uma chispa do «Lógos», a Palavra, que guia toda a história 

para a plenitude em Jesus Cristo.»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 

 
1 Armindo dos Santos Vaz in Entender a Bíblia - Viver a Palavra. 
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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 1 Sam 3, 3b-10.19 

«Falai, Senhor, que o vosso servo escuta» 

 

Leitura do Primeiro Livro de Samuel 

Naqueles dias, 

Samuel dormia no templo do Senhor, 

onde se encontrava a arca de Deus. 

O Senhor chamou Samuel, 

e ele respondeu: «Aqui estou». 

E, correndo para junto de Heli, disse: 

«Aqui estou, porque me chamaste». 

Mas Heli respondeu: 

«Eu não te chamei; torna a deitar-te». 

E ele foi deitar-se. 

O Senhor voltou a chamar Samuel. 

Samuel levantou-se, foi ter com Heli e disse: 

«Aqui estou, porque me chamaste». 

Heli respondeu: 

«Não te chamei, meu filho; torna a deitar-te». 

Samuel ainda não conhecia o Senhor, 

porque, até então, 
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nunca se lhe tinha manifestado a palavra do Senhor. 

O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. 

Ele levantou-se, foi ter com Heli e disse: 

«Aqui estou, porque me chamaste». 

Então Heli compreendeu que era o Senhor 

que chamava pelo jovem. 

Disse Heli a Samuel: 

«Vai deitar-te; e se te chamarem outra vez, responde: 

‘Falai, Senhor, que o vosso servo escuta’». 

Samuel voltou para o seu lugar e deitou-se. 

O Senhor veio, aproximou-Se e chamou como das outras vezes: 

«Samuel, Samuel!». 

E Samuel respondeu: 

«Falai, Senhor, que o vosso servo escuta». 

Samuel foi crescendo; 

o Senhor estava com ele, 

e nenhuma das suas palavras deixou de cumprir-se. 

Palavra do Senhor. 

T. Graças a Deus. 

 

LEITURA II 1 Cor 6, 13c-15a.17-20 

«Os vossos corpos são membros de Cristo» 

 

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios 

Irmãos: 

O corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, 

e o Senhor é para o corpo. 

Deus, que ressuscitou o Senhor, 

também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. 

Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? 

Aquele que se une ao Senhor 

constitui com Ele um só Espírito. 

Fugi da imoralidade. 

Qualquer outro pecado que o homem cometa 

é exterior ao seu corpo; 

mas o que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. 

Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, 

que habita em vós e vos foi dado por Deus? 

Não pertenceis a vós mesmos, 

porque fostes resgatados por grande preço: 

glorificai a Deus no vosso corpo. 

Palavra do Senhor. 

T. Graças a Deus. 
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EVANGELHO Jo 1, 35-42 

«Foram ver onde morava e ficaram com Ele» 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João 

Naquele tempo, 

estava João Baptista com dois dos seus discípulos 

e, vendo Jesus que passava, disse: 

«Eis o Cordeiro de Deus». 

Os dois discípulos ouviram-no dizer aquelas palavras 

e seguiram Jesus. 

Entretanto, Jesus voltou-Se; 

e, ao ver que O seguiam, disse-lhes: 

«Que procurais?». 

Eles responderam: 

«Rabi – que quer dizer ‘Mestre’ – onde moras?». 

Disse-lhes Jesus: «Vinde ver». 

Eles foram ver onde morava 

e ficaram com Ele nesse dia. 

Era por volta das quatro horas da tarde. 

André, irmão de Simão Pedro, 

foi um dos que ouviram João e seguiram Jesus. 

Foi procurar primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: 

«Encontrámos o Messias» – que quer dizer ‘Cristo’ –; 

e levou-o a Jesus. 

Fitando os olhos nele, Jesus disse-lhe: 

«Tu és Simão, filho de João. 

Chamar-te-ás Cefas» – que quer dizer ‘Pedro’. 

Palavra da salvação. 

T. Glória a Vós, Senhor. 

 
PARA MEDITAR 

Estamos no II Domingo do Tempo Comum, que pelo facto de ser comum não quer dizer 

que seja banal ou menos importante. Pelo contrário, situando-se entre as grandes 

celebrações do Natal e da Páscoa, precedidas dos tempos fortes do Advento e da 

Quaresma, este tempo convida-nos a viver numa atitude permanente de escuta e 

disponibilidade, à maneira de Samuel, que desde menino escutou o chamamento do 

Senhor (“Aqui estou, porque me chamaste” -1 Sm 3, 5.6) e foi ensinado a manifestar a 

sua pronta adesão à voz de Deus (“Falai, Senhor, que o vosso servo escuta” - 1 Sm 3, 

9.10). Os dois primeiros apóstolos chamados a seguir Jesus (André e outro de quem não 

se diz o nome), segundo a narração do IV Evangelho (Jo 1, 35-42), experimentam também 

eles esta vontade de seguir Jesus. Depois de João Baptista ter apontado Jesus como o 

Cordeiro de Deus, seguem-no e estão com Ele. É o primeiro encontro, tão forte que faz 

com que André apresente o seu irmão Pedro a Jesus, que lhe muda o nome, prenunciando 

uma nova vida. 
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Esta é a aventura dos chamados por Cristo: vêem-no, escutam o seu chamamento, 

seguem-no e estão (permanecem) com Ele. Isto acontece muitas vezes num encontro 

directo com Cristo ou com a ajuda de outras pessoas, como vimos na narração do 

Evangelho de hoje. Seja qual for a forma como fomos chamados, renovemos hoje a nossa 

vontade de o seguir e a nossa fidelidade à sua Palavra. 

 

- Pensemos na nossa vocação: como foi o primeiro encontro com Cristo? Como O 

temos seguido, deixando-nos ajudar ou ajudando outros a encontrá-lo, a escutá-lo e 

a deixar-nos conduzir por Ele?  

 

- Esse seguimento de Jesus reflecte-se na minha vida concreta, na forma como olho 

para mim próprio, para o meu corpo, para as minhas coisas, para as outras pessoas 

e para as outras criaturas? 

 

 

PALAVRA PARA O CAMINHO 

 

Ao longo da semana, recitemos (ou cantemos) o Salmo Responsorial de hoje (Salmo 40 

[39]) e disponhamo-nos a fazer aquelo que se afirma no refrão: “Eu venho, Senhor, para 

fazer a vossa vontade”. 

 

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. 


