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 XXVII 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:
•
•
•
•
•
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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

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

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 5, 1-7
«A vinha do Senhor do Universo é a casa de Israel»
Leitura do Livro de Isaías
Vou cantar, em nome do meu amigo,
um cântico de amor à sua vinha.
O meu amigo possuía uma vinha numa fértil colina.
Lavrou-a e limpou-a das pedras,
plantou-a de cepas escolhidas.
No meio dela ergueu uma torre e escavou um lagar.
Esperava que viesse a dar uvas,
mas ela só produziu agraços.
E agora, habitantes de Jerusalém, e vós, homens de Judá,
sede juízes entre mim e a minha vinha:
Que mais podia fazer à minha vinha que não tivesse feito?
Quando eu esperava que viesse a dar uvas,
porque é que apenas produziu agraços?
Agora vos direi o que vou fazer à minha vinha:
vou tirar-lhe a vedação e será devastada;
vou demolir-lhe o muro e será espezinhada.
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Farei dela um terreno deserto:
não voltará a ser podada nem cavada,
e nela crescerão silvas e espinheiros;
e hei-de mandar às nuvens
que sobre ela não deixem cair chuva.
A vinha do Senhor do Universo é a casa de Israel,
e os homens de Judá são a plantação escolhida.
Ele esperava rectidão e só há sangue derramado;
esperava justiça e só há gritos de horror.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

LEITURA II Filip 4, 6-9
«Ponde isto em prática e o Deus da paz estará convosco»
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses
Irmãos:
Não vos inquieteis com coisa alguma.
Mas, em todas as circunstâncias,
apresentai os vossos pedidos diante de Deus,
com orações, súplicas e acções de graças.
E a paz de Deus, que está acima de toda a inteligência,
guardará os vossos corações
e os vossos pensamentos em Cristo Jesus.
Quanto ao resto, irmãos,
tudo o que é verdadeiro e nobre,
tudo o que é justo e puro,
tudo o que é amável e de boa reputação,
tudo o que é virtude e digno de louvor
é o que deveis ter no pensamento.
O que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim
é o que deveis praticar.
E o Deus da paz estará convosco.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.
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EVANGELHO Mt 21, 33-43
«Arrendará a vinha a outros vinhateiros»
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do povo:
«Ouvi outra parábola:
Havia um proprietário que plantou uma vinha,
cercou-a com uma sebe, cavou nela um lagar
e levantou uma torre;
depois, arrendou-a a uns vinhateiros e partiu para longe.
Quando chegou a época das colheitas,
mandou os seus servos aos vinhateiros para receber os frutos.
Os vinhateiros, porém, lançando mão dos servos,
espancaram um, mataram outro, e a outro apedrejaram-no.
Tornou ele a mandar outros servos,
em maior número que os primeiros.
E eles trataram-nos do mesmo modo.
Por fim, mandou-lhes o seu próprio filho, dizendo:
‘Respeitarão o meu filho’.
Mas os vinhateiros, ao verem o filho, disseram entre si:
‘Este é o herdeiro; matemo-lo e ficaremos com a sua herança’.
E, agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e mataram-no.
Quando vier o dono da vinha, que fará àqueles vinhateiros?».
Eles responderam:
«Mandará matar sem piedade esses malvados
e arrendará a vinha a outros vinhateiros,
que lhe entreguem os frutos a seu tempo».
Disse-lhes Jesus: «Nunca lestes na Escritura:
‘A pedra que os construtores rejeitaram
tornou-se a pedra angular;
tudo isto veio do Senhor e é admirável aos nossos olhos’?
Por isso vos digo: Ser-vos-á tirado o reino de Deus
e dado a um povo que produza os seus frutos».
Palavra da salvação.
T. Glória a Vós, Senhor.
PARA MEDITAR
Quando estão praticamente terminadas as vindimas na nossa região, a sugestiva imagem
da vinha continua na ordem do dia. A Palavra de Deus proclamada neste domingo
continua a interpelar-nos e a perguntar-nos, no texto de Is 5, 1-7, no Salmo 80 (79) e no
Evangelho (Mt 21, 33-43): que fizemos nós da vinha que o Senhor plantou com tantos
cuidados, com tanto amor? Onde estão as saborosas uvas que Ele espera que nós lhe
entreguemos?
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“A vinha do Senhor do Universo é a casa de Israel” (Is 5, 7), conforme nos diz o profeta
Isaías. Porém, tendo-se cumprido tudo aquilo que Jesus diz na parábola que hoje ouvimos,
agora essa vinha é a Igreja de Cristo. Nela trabalham todos aqueles que Deus envia e entre
eles estão os que foram constituídos como seus administradores. As palavras que Jesus
dirigiu “aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do povo” (Mt 21, 33) são hoje para
todos os seus discípulos, que de uma forma ou outra, receberam a missão de cuidar da
vinha, de lhe levar a luz e a força do Evangelho.
Neste primeiro domingo de Outubro, mês missionário, e neste tempo exigente que
estamos a viver, é a nós que Jesus Cristo, Filho de Deus, pede os frutos de amor, de paz,
de justiça, de bondade e de misericórdia, que Ele nos trouxe pela sua morte e ressurreição.
É a nós que Paulo, seu Apóstolo, continua a dizer o que escreveu aos Filipenses: “O que
aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim é o que deveis praticar” (Fl 4, 9).
- Nas nossas comunidades cristãs, pomos todo o cuidado em evangelizar e formar os
baptizados segundo os valores do Evangelho?
- Limitamo-nos a organizar tudo muito bem, ou procuramos progredir numa vida
de verdadeira comunhão em que esses valores cristãos estão sempre em evidência?
- Que exemplo e que frutos oferecemos ao mundo, para que a vinha do Senhor se
estenda por toda a terra?

PALAVRA PARA O CAMINHO
Na oração e meditação com o salmo 80 (79), peçamos a Deus que não abandone a vinha
que Ele próprio plantou e da qual nós não temos cuidado como deve ser. Que esta oração
seja também compromisso da nossa parte, para nos empenharmos mais no trabalho desta
vinha.
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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