
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 XII Domingo do Tempo Comum. 

 

MÉTODO DA LECTIO DIVINA 

 

Meditar em silêncio com o texto [«Meditatio»], procurando o que ele quer dizer para 

mim, é fazer falar os seus silêncios; é actualizá-lo e assumir que ele tem a ver com a 

minha pessoa; é deixar-me agarrar por ele, vendo-o como vocacionado para resolver os 

meus problemas; é apropriar-me do texto até que ele, sem deixar de ser ele próprio, se 

torne espelho do meu ser e reflicta o que deve ser a minha vida. A meditação familiariza-

me com o texto, até eu perceber que, através dessa palavra, Deus se quer comunicar a 

mim. Pela leitura, o leitor aplica-se todo ao texto; pela meditação, aplica a si todo o 

conteúdo do texto. A leitura assemelha-se à escavação arqueológica num monumento 

arquitectónico em busca da sua arte; a meditação aprofunda as implicações e 

consequências que essa arte tem na formação dos meus sentimentos. A leitura procura o 

antigo sentido do texto; a meditação aproxima esse sentido à minha vida, de modo a 

iluminar os meus passos hoje. A meditação é um acto da compreensão interior, a procura 

de mais verdade e a descoberta dos tesouros ocultos no texto..1 

 

  

 
1 Armindo dos Santos Vaz in Entender a Bíblia - Viver a Palavra. 
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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 

 

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  Job 38, 1.8-11 

«Aqui se quebrará a altivez das tuas vagas» 

 

Leitura do Livro de Job 

O Senhor respondeu a Job do meio da tempestade, dizendo: 

«Quem encerrou o mar entre dois batentes, 

quando ele irrompeu do seio do abismo, 

quando Eu o revesti de neblina 

e o envolvi com uma nuvem sombria, 

quando lhe fixei limites e lhe tranquei portas e ferrolhos? 

E disse-lhe: 

‘Chegarás até aqui e não irás mais além, 

aqui se quebrará a altivez das tuas vagas’». 

Palavra do Senhor. 

T. Graças a Deus. 
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LEITURA II 2 Cor 5, 14-17 

«Tudo foi renovado» 

 

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios 

Irmãos: 

O amor de Cristo nos impele, 

ao pensarmos que um só morreu por todos 

e que todos, portanto, morreram. 

Cristo morreu por todos, 

para que os vivos deixem de viver para si próprios, 

mas vivam para Aquele que morreu e ressuscitou por eles. 

Assim, daqui em diante, 

já não conhecemos ninguém segundo a carne. 

Ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, 

agora já não O conhecemos assim. 

Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. 

As coisas antigas passaram: tudo foi renovado. 

Palavra do Senhor. 

T. Graças a Deus. 

 

EVANGELHO Mc 4, 35-41 

«Quem é este homem, 

que até o vento e o mar Lhe obedecem?» 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos 

Naquele dia, ao cair da tarde, 

Jesus disse aos seus discípulos: 

«Passemos à outra margem do lago». 

Eles deixaram a multidão 

e levaram Jesus consigo na barca em que estava sentado. 

Iam com Ele outras embarcações. 

Levantou-se então uma grande tormenta, 

e as ondas eram tão altas que enchiam a barca de água. 

Jesus, à popa, dormia com a cabeça numa almofada. 

Eles acordaram-n’O e disseram: 

«Mestre, não Te importas que pereçamos?». 

Jesus levantou-Se, 

falou ao vento imperiosamente e disse ao mar: 

«Cala-te e está quieto». 

O vento cessou e fez-se grande bonança. 

Depois disse aos discípulos: 

«Porque estais tão assustados? Ainda não tendes fé?». 

Eles ficaram cheios de temor e diziam uns para os outros: 

«Quem é este homem, 
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que até o vento e o mar Lhe obedecem?». 

Palavra da salvação. 

 

PARA MEDITAR 

Nós, portugueses, somos «os heróis do mar, o nobre povo, a nação valente e imortal», 

como cantamos no nosso hino nacional. É este carácter heroico e valente que, hoje, Jesus 

nos pede para reavivarmos na nossa vida. Outrora, hasteamos as velas das caravelas, 

vencemos o medo do desconhecido, dominamos os mares e dêmos novos mundos ao 

mundo. Hoje, Jesus encoraja-nos a hastearmos as velas da fé, a vencermos os nossos 

receios e temores, a dominarmos os perigos e hostilidades do mar da nossa vida e a 

descobrirmos o novo e fascinante mundo de Deus. 

O Evangelho de hoje coloca-nos, precisamente, no mar, já ao cair da noite, não para que 

“metamos água” ou para que nos percamos, mas para que aprendamos, com Jesus a 

navegar nas águas, tantas vezes, revoltas e agitadas da nossa existência e a encontrar um 

porto seguro. 

Para ao Israelitas, o mar era visto como um lugar hostil, adverso, perigoso, caótico, que 

representava as forças que lutam contra Deus e contra a felicidade dos homens. Por outro 

lado, a “noite” é o tempo das trevas, da falta de luz; a noite está ligada ao medo, ao 

desânimo, à falta de perspectivas. O “mar” e a “noite” definem, portanto, uma realidade 

de dificuldade, de hostilidade, de medo. 

É neste cenário, que vemos um barco a navegar, no meio do mar. No “barco” vão Jesus e 

os discípulos; vamos também nós. O “barco” é símbolo da comunidade cristã, do grupo 

de amigos de Jesus que navega pela história. Jesus está no “barco”, mas são os discípulos 

que se encarregam da navegação, pois é a eles que é confiada a tarefa de conduzir a 

comunidade pelo mar da vida. 

O “barco” dirige-se “para a outra margem”, ao encontro das terras dos pagãos. Este barco, 

que é a Igreja, tem a missão de partir para outros lados, para ir ao encontro de todos os 

homens, para lhes levar Jesus e o seu evangelho. 

A “tempestade” que se levanta significa as dificuldades que o mundo opõe à missão dos 

discípulos. A “tempestade” refere-se a todos os momentos de crise, de perseguição, de 

hostilidade, de medo que os discípulos terão de enfrentar ao longo do seu caminho neste 

mundo, até ao fim dos tempos. 
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Durante a travessia, enquanto a tempestade se abate sobre o barco, Jesus “dorme”. 

Enquanto os discípulos naturalmente se sentem alarmados e desesperados, Jesus está na 

popa, na parte do barco que se afunda primeiro... E que faz? Não obstante a tempestade, 

dorme tranquilamente, confiado no Pai. 

 O “sono” de Jesus durante a viagem refere-se, possivelmente, à sua aparente ausência ao 

longo desta “viagem” que a Igreja faz pela história. Com frequência, nós, os seus 

discípulos, ocupados em dirigir o “barco”, temos a sensação de que estamos sós, 

abandonados à nossa sorte e que Jesus não está connosco a enfrentar as vicissitudes da 

viagem. Na verdade, Jesus está connosco no “barco”; Ele prometeu ficar connosco “até 

ao fim do mundo”. 

Jesus, despertado pelos discípulos, acalma a fúria do mar e do vento, com a sua Palavra 

imperiosa e dominadora. Para os judeus, só Deus era capaz de dominar o mar e as forças 

hostis que se albergavam no mar. Jesus aparece assim, como o Deus que acompanha a 

difícil caminhada dos discípulos pelo mundo e que cuida deles no meio das dificuldades 

e da hostilidade do mundo. 

Depois de aclamar o mar e o vento, Jesus dirige-Se aos discípulos e repreende-os pela sua 

falta de fé: “porque estais tão assustados? Ainda não tendes fé?”.  

«Em que consiste esta falta de fé dos discípulos, que se contrapõe à confiança de Jesus? 

Não é que deixaram de crer N’Ele, pois invocam-No; mas vejamos como O invocam: 

“Mestre, não Te importas que pereçamos?”. Não Te importas: pensam que Jesus Se tenha 

desinteressado deles, não cuide deles. Entre nós, nas nossas famílias, uma das coisas que 

mais dói é ouvirmos dizer: “Não te importas comigo”. É uma frase que fere e desencadeia 

turbulência no coração. Terá abalado também Jesus ouvir aquilo dos discípulos, pois não 

há ninguém que se importe mais connosco do que Ele. De facto, uma vez invocado, salva 

os seus discípulos desalentados» (Papa Francisco). 

Nós, os discípulos de Jesus, depois da caminhada feita com Ele, já devíamos saber que 

Ele nunca está ausente, nem alheado da nossa vida. Em todas as circunstâncias, Jesus vai 

connosco no mesmo “barco” e, por isso, nada temos a temer. 
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PALAVRA PARA O CAMINHO 

Nós somos discípulos destemidos, capazes de vencer os seus medos e de sair dos seus 

espaços seguros para conhecer e dar a conhecer Jesus? 

Em algum momento da nossa vida já sentimos a angústia da solidão e o desespero do 

abandono de Jesus? Nesses momentos, fomos capazes de descobrir a presença - às vezes 

silenciosa, mas sempre amiga e reconfortante - de Jesus ao nosso lado? 

“Ainda não tendes fé?”. Nós já possuímos essa fé que nos permite não ter medo e 

reconhecer a presença constante de Jesus ao nosso lado? 

 

Oração em Família 

 

Rezemos ao Pai do Céu para que Ele nos conceda a graça de confiarmos plenamente na 

sua vontade, na sua acção e no seu amor. 

  

Dai-me, Senhor, a graça de confiar profundamente em Vós e também de confiar de 

modo sadio e sereno em mim mesmo, não por méritos que eu ache que tenha, mas pelos 

talentos e dons que Vós me destes e pela certeza de que estais comigo, iluminando, 

guiando, protegendo e inspirando. Deixai meu coração, minha mente e meu espírito 

abertos a Vós. 

 

Dai-me a graça de fazer a minha parte com prudência, justiça, fortaleza e temperança; 

com fé, esperança e amor; com sabedoria, serenidade, responsabilidade, foco, 

disciplina, tenacidade, perseverança, flexibilidade, capacidade crítica e juízo límpido. 

 

E que seja feita, Senhor, plenamente, a vossa vontade! 

 

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. 


