
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 XXXII DOMINGO DO TEMPO COMUM – ANO A.  

 

MÉTODO DA LECTIO DIVINA 

«Ler bem [«lectio»], entendendo o que o texto bíblico queria dizer em si, é indispensável. 

O texto é um tecido de palavras, expressões, significados estruturados e relacionados, 

afirmações, pressupostos mentais, que, para serem entendidos, precisam de ser 

descodificados em todas as suas implicações. Perceber o tecido supõe identificar os fios 

ou ligações das palavras e das frases e descobrir como se interligam em vista da produção 

do sentido. Para isso, é conveniente situar o texto bíblico no contexto histórico, cultural, 

literário e religioso em que nasceu (já oferecido pelas notas de uma boa edição da Bíblia). 

Ouvir a mensagem de Deus e sentir a presença do seu Espírito também passa pela 

compreensão do sentido originário e do conteúdo formal das palavras da Palavra, com 

atenção aos pormenores do texto»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 Sab 6, 12-16 

«A Sabedoria faz-se encontrar aos que a procuram» 

 

Leitura do Livro da Sabedoria 

A Sabedoria é luminosa e o seu brilho é inalterável; 

deixa-se ver facilmente àqueles que a amam 

e faz-se encontrar aos que a procuram. 

Antecipa-se e dá-se a conhecer aos que a desejam. 

Quem a busca desde a aurora não se fatigará, 

porque há-de encontrá-la já sentada à sua porta. 

Meditar sobre ela é prudência consumada, 

e quem lhe consagra as vigílias depressa ficará sem cuidados. 

Procura por toda a parte os que são dignos dela: 

aparece-lhes nos caminhos, cheia de benevolência, 

e vem ao seu encontro em todos os seus pensamentos. 

Palavra do Senhor. 

T. Graças a Deus. 
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LEITURA II 1 1 Tes 4, 13-18 

«Deus levará com Jesus os que em Jesus tiverem morrido» 

 

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo 

aos Tessalonicenses 

Não queremos, irmãos, deixar-vos na ignorância 

a respeito dos defuntos, 

para não vos contristardes como os outros, 

que não têm esperança. 

Se acreditamos que Jesus morreu e ressuscitou, 

do mesmo modo, Deus levará com Jesus 

os que em Jesus tiverem morrido. 

Eis o que temos para vos dizer, 

segundo uma palavra do Senhor: 

Nós, os vivos, os que ficarmos para a vinda do Senhor, 

não precederemos os que tiverem morrido. 

Ao sinal dado, à voz do Arcanjo e ao som da trombeta divina, 

o próprio Senhor descerá do Céu, 

e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 

Em seguida, nós, os vivos, os que tivermos ficado, 

seremos arrebatados juntamente com eles sobre as nuvens, 

para irmos ao encontro do Senhor nos ares, 

e assim estaremos sempre com o Senhor. 

Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 

Palavra do Senhor. 

T. Graças a Deus. 

 

 

 

EVANGELHO Mt 25, 1-13 

«Aí vem o Esposo: ide ao seu encontro» 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 

Naquele tempo, 

disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola: 

«O reino dos Céus pode comparar-se a dez virgens, 

que, tomando as suas lâmpadas, foram ao encontro do esposo. 

Cinco eram insensatas e cinco eram prudentes. 

não levaram azeite consigo, 

enquanto as prudentes, 

com as lâmpadas, levaram azeite nas almotolias. 

Como o esposo se demorava, 

começaram todas a dormitar e adormeceram. 

No meio da noite ouviu-se um brado: 

‘Aí vem o esposo; ide ao seu encontro’. 

Então, as virgens levantaram-se todas 

e começaram a preparar as lâmpadas. 

As insensatas disseram às prudentes: 
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‘Dai-nos do vosso azeite, 

que as nossas lâmpadas estão a apagar-se’. 

Mas as prudentes responderam: 

‘Talvez não chegue para nós e para vós. 

Ide antes comprá-lo aos vendedores’. 

Mas, enquanto foram comprá-lo, chegou o esposo. 

As que estavam preparadas 

entraram com ele para o banquete nupcial; 

e a porta fechou-se. 

Mais tarde, chegaram também as outras virgens e disseram: 

‘Senhor, senhor, abre-nos a porta’. 

Mas ele respondeu: 

‘Em verdade vos digo: Não vos conheço’. 

Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora». 

Palavra da salvação. 

T. Glória a Vós, Senhor. 

 

PARA MEDITAR 

Esta semana foi vivida num misto de júbilo, memória e saudade, pois celebrámos a 

Solenidade de Todos os Santos e recordámos os nossos fiéis defuntos, que pela nossa 

oração confiámos à misericórdia de Deus, para que os tenha a todos na sua glória.  

O ambiente festivo que vivemos e que hoje é simbolizado no banquete nupcial de que nos 

fala o Evangelho, tem de ser temperado pela espera vigilante da chegada do noivo, que é 

o Senhor Jesus Cristo. Ele vem ao encontro da sua Igreja e quer-nos preparados para 

participarmos no cortejo nupcial e entrarmos no banquete. O tempo da sua demora é o 

tempo que, por graça, nos é dado a todos para estarmos sempre prontos, seja qual for o 

momento em que somos chamados.  

Porque estamos no “mês das almas” e porque a segunda leitura de hoje (1Ts 4, 13-18) 

nos fala da ressurreição dos mortos, podemos ser levados a pensar que a atitude de 

vigilância que nos é pedida só se refere à hora da nossa morte ou à segunda vinda de 

Jesus, que acontecerá no “fim do mundo”. Porém, na vida cristã deve prevalecer o desejo 

de viver cada momento presente com solenidade e intensidade. Assim, devemos encarar 

este apelo à vigilância como um convite a escutar as palavras de Jesus, acolhê-las no 

coração e viver de forma coerente com os valores do Evangelho, já agora, na fidelidade 

aos projectos do Pai, amando os irmãos até ao dom da vida, em todos os instantes da 

nossa existência. 

Esta vigilância que nos é pedida pode concretizar-se, neste último dia da Semana dos 

Seminários e daqui em diante, na oração pelo Seminário da nossa Diocese e num 

compromisso mais activo em conhecer melhor e colaborar com esta instituição. O tema 

desta semana é este: “Jesus chamou os que queria e foram ter com Ele” (Mc 3, 13). 

Estaremos preparados para responder à chamada, indo com Jesus sempre que Ele nos 

convida para O seguirmos? 
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- Procuro preparar-me para os momentos e decisões importantes da minha vida, 

tendo comigo o “azeite” necessário, isto é, os valores do Evangelho acolhidos e 

vividos, ou tenho tendência a cair na rotina, deixando correr as coisas e recorrendo 

sempre ao improviso? 

 

- Procuro e confio na Sabedoria luminosa que só Deus me pode dar para orientar a 

minha vida, ou acho que já sei tudo e só confio nas minhas forças? 

 

 

PALAVRA PARA O CAMINHO 

«O compromisso de todos para com o seminário é indispensável para que ele cumpra a 

sua missão. Essa responsabilidade é pedida, antes de mais, ao clero chamado a assumir o 

seu papel no processo formativo e a manifestar solicitude, comunhão e proximidade para 

com o seminário. Também às famílias e comunidades cristãs se pede que tenham 

consciência da importância do seu apoio e acompanhamento aos seminaristas. E os 

cristãos não esqueçam que o seu compromisso para com os seminários se pode manifestar 

de tantas formas: na oração, na ajuda material e outros expressões de interesse e 

preocupação» (da Mensagem do senhor D. António Augusto Azevedo para a Semana dos 

Seminários de 2020). 

 

 

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. 


