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1. Acolhimento e breve introdução à Lectio Divina para as 

pessoas que vêm pela primeira vez (folheto anexo) 

 

2. Invocação do Espírito Santo (a uma só voz) 

 

Senhor,  

   aproxima os meus pensamentos de Ti. 

Junto a Ti se encontra a luz,  

   Tu não me esqueces.  
Junto a Ti está o auxílio,  

   junto a Ti se encontra a paciência.  

Não compreendo as tuas sendas,  

   mas Tu conheces o caminho que é o meu.  
Infunde o teu alento em mim, Espírito Santo, 

   para que todos os meus pensamentos estejam dirigidos para Ti.  

Modela o meu coração, Espírito Santo,  

   para que o que eu mais deseje seja ser-Te agradável.  
Fortalece-me, Espírito Santo,  

   para que defenda tudo aquilo que vem de Ti.  

Assiste-me sempre, Espírito Santo,  

   para que alcance a santidade.  
Ámen. 

 
(Oração da 36ª Congregação Geral da Companhia de Jesus. 

Infunde o Teu Espírito em mim) 

 

3. Leitura do texto Lc 7, 19-23 
 

a) Leitura por um leitor 

b) Silêncio (pode ser com música de fundo), em que cada um é convidado a 

reler e a sublinhar alguma expressão ou frase 

c) Leitura das frases sublinhadas em voz alta 
 

Naquele tempo, João Batista chamou dois dos seus discípulos 

e enviou-os ao Senhor com esta mensagem: «És Tu Aquele 

que havia de vir ou devemos esperar outro?» Ao chegarem 

junto de Jesus, os homens disseram-Lhe: «João Baptista 

mandou-nos perguntar-Te: ‘És Tu Aquele que havia de vir ou 

devemos esperar outro?’» Nessa altura Jesus curou muitas 

pessoas, de doenças, padecimentos e espíritos malignos, e 

deu a vista a muitos cegos. Então respondeu-lhes: «Ide contar 

a João o que vistes e ouvistes: os cegos veem, os coxos 

andam, os leprosos ficam limpos, os surdos ouvem, os mortos 

ressuscitam e aos pobres é anunciado o Evangelho; e feliz 

daquele que não encontrar em Mim ocasião de queda». 
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4. Hermenêutica bíblia 

 

– O que diz a Igreja? 

 

«És Tu o que está para vir, ou devemos esperar outro?» No caminho 

da História, também da nossa história de vida pessoal, Deus é 

sempre Aquele que vem! Hoje, Deus vem de modo muito particular: 

vem através de cada discípulo que se faz corresponsável. Através de 

cada discípulo e do seu serviço em e à Igreja, podemos dizer que 

«Deus vem!» até nós, até à nossa cidade, aldeia, paróquia... Em 

certa medida, a pergunta com que os discípulos de João dirigem a 

Jesus, pode muito bem ser a pergunta que as pessoas que têm a sua 

fé adormecida ou passam por alguma dificuldade nos dirigem a cada 

um de nós. E diante desta pergunta, também nós somos “obrigados” 

a dar uma resposta de salvação. 

 

No entanto, parece que a dúvida assalta João Batista. Será este o 

Messias, cujo caminho devo preparar? A resposta que os discípulos de 

João lhe levam (recordemos que ele está na prisão) vem, em certa 

medida, recordar que os nossos caminhos devem ser os caminhos de 

Jesus e os nossos pensamentos devem ser só os d’Ele. Acolhendo os 

humildes, os últimos, sempre cheio de misericórdia para com os 

pecadores, ensinando as pessoas com respeito e delicadeza, o Senhor 

mostra-nos o caminho a seguir... No entanto, percebemos que 

devemos aceitar com humildade, também, as nossas limitações. 

 

Percebemos, assim, a necessidade urgente de viver em comunhão 

esta missão de acolhimento e anúncio da salvação que vem. A casa 

da Igreja deve ter uma porta aberta para acolher todos os que a 

procuram; qual Maria – figura ímpar na história da salvação e do 

Advento –  Mãe de toda a humanidade. Enquanto discípulos 

responsáveis, não podemos ser incrédulos relativamente à missão de 

anunciar a verdade da salvação. Temos que responder por palavras e 

por obras a esta inquietação. 

 

«Ide contar a João o que vistes e ouvistes...» Cheios de confiança no 

Amor de Deus que vem para nossa salvação, a nossa resposta só 

pode ser uma: esforçarmo-nos por acreditar e anunciar que «os 

cegos vêem, os coxos andam, os leprosos ficam limpos, os surdos 

ouvem, os mortos ressuscitam, a Boa-Nova é anunciada aos pobres». 
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Esta resposta de Jesus ilumina todo o discípulo no seu caminho de 

conversão e encontro com Deus. Os dois discípulos de João 

experimentaram, enquanto estiveram com o Senhor, esta realidade 

messiânica do Messias. O que eles transmitem a João Batista, são 

sinais messiânicos, ou seja, sinais de que o Messias já estava no meio 

deles. 

 

Jesus, Enviado pelo Pai para trazer a salvação a toda a terra, 

responde precisamente fazendo apelo à Palavra de Deus para realizar 

a Sua missão salvadora. Na sua resposta, Jesus valoriza a 

experiência pessoal de encontro íntimo destes discípulos Consigo; 

pois o que se vê e se toca é importantíssimo para o caminho da e na 

fé. 

 

Na verdade, é esta Palavra que deve iluminar sempre o encontro com 

Deus a fim de nos tornar cada vez mais preparados para a resposta 

que devemos dar a quem nos procura ou nos interroga! Também nós, 

devemos fazer apelo ao Evangelho que se cumpre com a Palavra e 

com as obras. O Evangelho é a verdade que ilumina e inspira o 

discípulo de Jesus, hoje, na sua responsabilidade de, generosamente, 

dar a conhecer no seu estilo de vida o mandamento novo do Amor. 

Não podemos esquecer que a verdade de Jesus era visível e não 

apenas audível!!! O esforço a fazer neste tempo de espera, que é o 

Advento, é precisamente o de nos tornarmos capazes de fazer com 

que cada vez mais o nosso testemunho de vida se faça visível aos 

olhos do mundo. Se não for assim, o que dizemos é apenas ruído... 

agora, se a fé que vivemos e testemunhamos for visível em atos e 

gestos concretos, então torna-se não apenas audível, mas perceptível 

a quem nos (ou)vir. 

 

O cristão deve ser, assim, sinal visível de santidade para os demais. E 

isto é uma grande responsabilidade, pois a sua missão é ajudar os 

outros a juntarem-se a Jesus para que, desta forma, se possam abrir 

à novidade constante que é a Sua presença na vida de cada um dos 

que acreditam. É necessário, pois, abrirmo-nos à fé n’Ele e acolhê-l’O 

como Messias e Redentor. Desta forma, o que é invisível torna-se 

visível em nós e o que não é audível e perceptível, torna-se audível e 

perceptível, fazendo-nos sair da surdez que impede de escutar o belo 

anúncio do Natal – Jesus, rosto da misericórdia do Pai, é o Deus 

connosco. 
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5. Contextualização pessoal e comunitária 

 

Voltar ao texto bíblico e à interpretação da Igreja e responder às 

perguntas: 

– O que me diz a mim? … 

– O que diz às comunidades? … 

 

6. Oração 

 

Preces espontâneas. 

 

7. ContemplAção 

 

Contemplamos o Ícone copta da Amizade ou do Abraço (Egito, 

séc. IV, exposto no Museu do Louvre), cantando o cântico Jesus 

eu confio em Ti! (anexo). 

 

 

PRÓXIMO EXERCÍCIO ESPIRITUAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
* Divulgue a nossa Newsletter em centroaguaviva.wordpress.com, 

inserindo o email dos seus amigos para receberem anúncios 

periódicos de exercícios espirituais! 

20 de janeiro de 2017 – 21:00 


