
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 XX 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. 

 

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 56, 1.6-7 

«Conduzirei os filhos dos estrangeiros ao meu santo monte» 

 

Leitura do Livro de Isaías 

Eis o que diz o Senhor: 

«Respeitai o direito, praticai a justiça, 

porque a minha salvação está perto, 

e a minha justiça não tardará a manifestar-se. 

Quanto aos estrangeiros que desejam unir-se ao Senhor 

para O servirem, para amarem o seu nome e serem seus servos, 

se guardarem o sábado, sem o profanarem, 

se forem fiéis à minha aliança, 

hei-de conduzi-los ao meu santo monte, 

hei-de enchê-los de alegria na minha casa de oração. 

Os seus holocaustos e os seus sacrifícios 

serão aceites no meu altar, 

porque a minha casa 

será chamada ‘casa de oração para todos os povos’». 

Palavra do Senhor. 

T. Graças a Deus. 
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LEITURA II 11, 13-15.29-32 

«Os dons e o chamamento de Deus para com Israel são irrevogáveis» 

 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos 

Irmãos: 

É a vós, os gentios, que eu falo: 

Enquanto eu for Apóstolo dos gentios, 

procurarei prestigiar o meu ministério, 

a ver se provoco o ciúme dos homens da minha raça 

e salvo alguns deles. 

Porque, se da sua rejeição resultou a reconciliação do mundo, 

o que será a sua reintegração 

senão uma ressurreição de entre os mortos? 

Porque os dons e o chamamento de Deus são irrevogáveis. 

Vós fostes outrora desobedientes a Deus 

e agora alcançastes misericórdia, 

devido à desobediência dos judeus. 

Assim também eles desobedecem agora, 

de modo que, devido à misericórdia obtida por vós, 

também eles agora alcancem misericórdia. 

Efectivamente, Deus encerrou a todos na desobediência, 

para usar de misericórdia para com todos. 

 

Palavra do Senhor. 

T. Graças a Deus. 

 

EVANGELHO Mt 15, 21-28 

«Mulher, é grande a tua fé» 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 

Naquele tempo, 

Jesus retirou-Se para os lados de Tiro e Sidónia. 

Então, uma mulher cananeia, vinda daqueles arredores, 

começou a gritar: 

«Senhor, Filho de David, tem compaixão de mim. 

Minha filha está cruelmente atormentada por um demónio». 

Mas Jesus não lhe respondeu uma palavra. 

Os discípulos aproximaram-se e pediram-Lhe: 

«Atende-a, porque ela vem a gritar atrás de nós». 

Jesus respondeu: 

«Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel». 

Mas a mulher veio prostrar-se diante d’Ele, dizendo: 
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«Socorre-me, Senhor». 

Ele respondeu: 

«Não é justo que se tome o pão dos filhos 

para o lançar aos cachorrinhos». 

Mas ela insistiu: 

«É verdade, Senhor; 

mas também os cachorrinhos 

comem das migalhas que caem da mesa de seus donos». 

Então Jesus respondeu-lhe: 

«Mulher, é grande a tua fé. 

Faça-se como desejas». 

E, a partir daquele momento, a sua filha ficou curada. 

Palavra da salvação. 

T. Glória a Vós, Senhor. 

 

 

PARA MEDITAR 

Celebrámos ontem a Solenidade da Assunção de Nossa Senhora, Mãe de Jesus e nossa 

Mãe. Antes de tudo, pedimos que Maria não seja para os cristãos motivo de divisão, mas 

de união. Assim, caminhando com Jesus, que ultrapassa os limites de Israel para ir ao 

encontro de outros povos, neste caso de Tiro e Sidónia, sentiremos mais união com Ele e 

com todos os que O querem seguir e estaremos mais preparados, como Maria, para cantar 

as maravilhas do Senhor. 

O texto do Evangelho de hoje (Mt 15, 21-28) mostra-nos como realmente a fé pode fazer 

maravilhas nesta terra. Esta fé não tem fronteiras e prova-nos que a salvação oferecida 

por Cristo é universal. Os profetas, como Isaías, já tentaram fazer com que o povo de 

Israel se abrisse a esta universalidade. Hoje somos nós também convidados a fazer o 

mesmo, porque Jesus nos mostrou que também os pagãos são dignos de acolher os dons 

de Deus 

Aos que hoje vivem como pagãos, mesmo aqueles que foram baptizados, Deus continua 

a chamar para o seu Reino. Deixemo-nos nós também chamar e sejamos porta-vozes deste 

chamamento. 

- O verdadeiro crente é aquele que se apresenta diante de Deus numa atitude de 

humildade e simplicidade, acolhendo com um coração agradecido os dons de Deus e 

a graça da salvação. Procuro também eu ter esta atitude de vida? 

 

- Na vida da minha comunidade, quero apenas a satisfação das minhas necessidades 

ou deixo espaço para que também os outros se possam exprimir, dizendo o que 

pensam e o que querem pedir a Deus? 
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PALAVRA PARA O CAMINHO 

Na próxima semana e nas nossas férias, tentemos cuidar mais do nosso comportamento 

para com aqueles que são "estrangeiros", de uma maneira ou de outra: raça, cultura, meio 

social, religião... Verifiquemos bem o lugar que lhes damos no segredo do nosso coração. 

Peçamos a Maria que nos ajude nesta caminhada. 

 

 

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. 


