
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 X 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 

 

  

 
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  Gen 3, 9-15 

«Estabelecerei inimizade entre a tua descendência 

e a descendência dela» 

Leitura do Livro do Génesis 

Depois de Adão ter comido da árvore, 

o Senhor Deus chamou-o e disse-lhe: «Onde estás?». 

Ele respondeu: 

«Ouvi o rumor dos vossos passos no jardim 

e, como estava nu, tive medo e escondi-me». 

Disse Deus: 

«Quem te deu a conhecer que estavas nu? 

Terias tu comido dessa árvore, da qual te proibira comer?». 

Adão respondeu: 

«A mulher que me destes por companheira 

deu-me do fruto da árvore e eu comi». 

O Senhor Deus perguntou à mulher: 

«Que fizeste?». 

E a mulher respondeu: 

«A serpente enganou-me e eu comi». 

Disse então o Senhor Deus à serpente: 

«Por teres feito semelhante coisa, 

maldita sejas entre todos os animais domésticos 

e todos os animais selvagens. 
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Hás-de rastejar e comer do pó da terra 

todos os dias da tua vida. 

Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, 

entre a tua descendência e a descendência dela. 

Esta há-de atingir-te na cabeça, 

e tu a atingirás no calcanhar». 

Palavra do Senhor. 

T. Graças a Deus. 

 

LEITURA II 2 Cor 4, 13 – 5, 1 

«Acreditamos; por isso falamos» 

 

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios 

Irmãos: 

Diz a Escritura: «Acreditei; por isso falei». 

Com este mesmo espírito de fé, 

também nós acreditamos, e por isso falamos, 

sabendo que Aquele que ressuscitou o Senhor Jesus 

também nos há-de ressuscitar com Jesus 

e nos levará convosco para junto d’Ele. 

Tudo isto é por vossa causa, 

para que uma graça mais abundante 

multiplique as acções de graças de um maior número de cristãos, 

para glória de Deus. 

Por isso, não desanimamos. 

Ainda que em nós o homem exterior se vá arruinando, 

o homem interior vai-se renovando de dia para dia. 

Porque a ligeira aflição dum momento 

prepara-nos, para além de toda e qualquer medida, 

um peso eterno de glória. 

Não olhamos para as coisas visíveis, 

olhamos para as invisíveis: 

as coisas visíveis são passageiras, 

ao passo que as invisíveis são eternas. 

Bem sabemos 

que, se esta tenda, que é a nossa morada terrestre, for desfeita, 

recebemos nos Céus uma habitação eterna, 

que é obra de Deus 

e não é feita pela mão dos homens. 

Palavra do Senhor. 

T. Graças a Deus. 
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EVANGELHO Mc 3, 20-35 

«Satanás está perdido» 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos 

Naquele tempo, 

Jesus chegou a casa com os seus discípulos. 

E de novo acorreu tanta gente, 

que eles nem sequer podiam comer. 

Ao saberem disto, os parentes de Jesus 

puseram-se a caminho para O deter, 

pois se dizia: «Está fora de Si». 

Os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: 

«Está possesso de Belzebu», 

e ainda: 

«É pelo chefe dos demónios que Ele expulsa os demónios». 

Mas Jesus chamou-os e começou a falar-lhes em parábolas: 

«Como pode Satanás expulsar Satanás? 

Se um reino estiver dividido contra si mesmo, 

tal reino não pode aguentar-se. 

E se uma casa estiver dividida contra si mesma, 

essa casa não pode durar. 

Portanto, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, 

não pode subsistir: está perdido. 

Ninguém pode entrar em casa de um homem forte 

e roubar-lhe os bens, sem primeiro o amarrar: 

só então poderá saquear a casa. 

Em verdade vos digo: 

Tudo será perdoado aos filhos dos homens: 

os pecados e blasfémias que tiverem proferido; 

mas quem blasfemar contra o Espírito Santo 

nunca terá perdão: será réu de pecado para sempre». 

Referia-Se aos que diziam: 

«Está possesso dum espírito impuro». 

Entretanto, chegaram sua Mãe e seus irmãos, 

que, ficando fora, O mandaram chamar. 

A multidão estava sentada em volta d’Ele, 

quando Lhe disseram: 

«Tua Mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura». 

Mas Jesus respondeu-lhes: 

«Quem é minha Mãe e meus irmãos?». 

E, olhando para aqueles que estavam à sua volta, disse: 

«Eis minha Mãe e meus irmãos. 

Quem fizer a vontade de Deus 
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esse é meu irmão, minha irmã e minha Mãe». 

Palavra da salvação. 

 

PARA MEDITAR 

As leituras de hoje colocam-nos perante um reboliço «dos diabos»: nos primórdios da 

história humana, Adão e Eva envolvem-se em desavenças e acusações; no tempo de Jesus, 

Este vê-se apertado em casa e coloca-se em apuros, acusado de ter perdido o juízo e de 

estar ao serviço de Satanás. Tudo parece andar às avessas, perdido e sem norte, num 

mundo de confusão. E a desgraça começa logo em casa, entre o casal, entre familiares e 

parentes, num desentendimento desgraçado. Conflitos, acusações e divisões. Eis a família 

no centro da crise, o coração da humanidade ferido pelo egoísmo... 

Mas uma coisa é certa: este mal não vem de Deus, não é obra das suas mãos, nem fruto 

do seu querer. Nasce da recusa obstinada do Homem, que é tentado, tantas vezes, a 

obedecer ao «Pai da Mentira» e a fugir ao «rumor da Verdade»... 

Adão e Eva, figuras da humanidade, representam aqui o par humano que quer crescer 

desenraizado de Deus, que quer fugir dos planos do Criador, sucumbindo à tentação de 

viver à margem de Deus, como se Ele fosse um empecilho à nossa realização livre e feliz. 

Mas fora de Deus, a primeira família, experimenta de imediato a solidão, o medo, e uma 

inquietante perturbação, pois querer fugir de Deus equivale a abandonar a fonte de todo 

o amor e de toda a verdade. Nesta fuga ao amor de Deus, o homem experimenta na sua 

consciência a dor do pecado e o apelo à verdade.  

Mas, ainda que o mal do Homem, o mal no mundo seja uma «doença hereditária», não é 

certamente um tumor incurável, porque não existe mal sem remédio e nada pode mais 

que o amor de Deus. Nenhuma desgraça humana pode anular a força da graça divina. Por 

isso, onde o Homem cava a desgraça, logo Deus semeia a graça. A 1ª leitura deixava clara 

esta ideia: no momento mesmo em que o Homem se afasta de Deus, Deus aproxima-se 

do Homem para o salvar e promete-lhe a vitória sobre o mal.  

«Ouvi o rumor dos vossos passos no jardim, tive medo e escondi-me»! Apesar de se 

querer longe de Deus, o homem não escapa nunca à proximidade do amor do Criador que 

o envolve, que permanece vivo e presente, mesmo quando nos afastamos d’Ele.  

Esta promessa de salvação, forjada nas origens, realizou-se na plenitude dos tempos, em 

Jesus Cristo. Com Ele, «chega a hora em que é expulso o Príncipe deste Mundo». Jesus 

luta duramente contra o mal. E vence-o em definitivo. Com Ele, Satanás está perdido. 
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Porque onde chega a graça e irrompe o Bem, é vencida a desgraça e destruído todo o mal. 

Na sua morte e Ressurreição, Cristo venceu, de uma vez por todas, o poder definitivo que 

o mal tinha sobre nós. 

Jesus, ao vencer o mal de forma definitiva, instaura também um novo modelo de família. 

A nova família de Jesus não se constrói com laços de sangue, mas pelos laços da fé. O 

estar “fora” ou “dentro” da casa/família de Jesus não depende do tipo de sangue ou da 

raça, do saber ou do poder, mas da simples obediência à vontade de Deus! Daqui nasce a 

nova família de Jesus. Na nova família, não há direitos naturais ou adquiridos de pai, mãe, 

de primo ou de irmão. Todos podem entrar nesta casa, fazer parte desta família, desde 

que se sentem à volta de Jesus e procurem, como Ele, realizar a vontade de Deus, pôr em 

prática a sua Palavra.  

 

PALAVRA PARA O CAMINHO 

«Onde estás?»; «Terias tu comido dessa árvore, da qual te proibira comer?»; «Que 

fizeste?» Estas perguntas, feitas por Deus a Adão e Eva, também se dirigem a nós. Onde 

nós estamos? Ainda seguimos o plano de amor que Deus traçou para nós ou fugimos dele 

e escondemo-nos? Que temos feito ou deixado de fazer para tornar presente na terra o 

“Paraíso” de Deus? 

 

Quando nos deixamos “enganar” pela serpente, quando pecamos e nos separamos do 

amor de Deus, “fugimos” d’Ele com medo ou, humildemente, nos aproximamos e 

entregamos à sua misericórdia? 

 

Nós, cristãos, somos aqueles deveríamos estar dentro da família de Jesus. Mas será que, 

por vezes, nós não abandonamos esta família? Em que situações na nossa vida nós 

relegámos os nossos laços de amor com Deus e não cumprimos a Sua vontade? 

 

Oração em Família 

Rezemos ao Pai do Céu para que Ele abençoe a nossa família e faça de nós 

verdadeiramente elementos da sua família, capazes de cumprir a sua vontade. 

  

Senhor, 

nós Vos louvamos pela nossa família 

e agradecemos a Vossa presença no nosso lar. 

 

Iluminai-nos para que sejamos capazes 

de assumir o nosso compromisso de Fé na Igreja 

e de participar da vida da nossa comunidade. 
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Ensinai-nos a viver a Vossa palavra e o novo mandamento do amor. 

 

Concedei-nos a capacidade de reconhecer as nossas diferenças 

de idade, de sexo, de carácter, 

para nos ajudarmos mutuamente, 

para perdoarmos as fraquezas, 

reconhecermos os nossos erros e vivermos em harmonia. 

 

Dai-nos, Senhor, boa saúde, 

trabalho com salário justo e um lar onde possamos viver felizes. 

  

Ensinai-nos a tratar bem os mais necessitados e pobres, 

dai-nos a graça de aceitar com fé a doença e a morte 

quando se aproximarem da nossa família. 

 

Ajudai-nos a respeitar e incentivar a vocação de cada um 

incluindo a daqueles que Vós escolhestes para Vos servirem. 

 

Que em nossa família reine a confiança, a fidelidade, o respeito mútuo 

e que o amor nos una cada vez mais. 

 

Permanecei connosco, Senhor, 

e abençoai o nosso lar hoje e sempre. Ámen. 

 

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. 


