5

LEITURA ORANTE – VOCAÇÃO DE JEREMIAS

Preparar o ambiente, criando um clima de oração
Providenciar uma bíblia para cada participante, música instrumental
de fundo, velas, flores, imagens relacionadas ao tema.
Sugestões para a oração inicial:
Senhor, estou diante de Ti, com a Bíblia nas mãos. Coloco-me na tua
presença para que retires a trave que cega meus olhos, pois assim eu
poderei enxergar além das palavras escritas e encontrar a Tua Palavra. Te
peço que afastes de minha mente todas as preocupações que me afligem,
para que me ocupe apenas em conhecer a Tua Vontade e pô-la em prática na
minha vida.
Invoco Teu Santo Espírito, para que Tua Palavra inflame meu
coração com a força da fé e forje em mim a coragem de me comprometer
com a construção do Reino.
Senhor, que diante da Tua Palavra eu encontre o sentido da minha existência
e saiba discernir entre o bem e o mal, para escolher sempre o caminho que
leva a Deus.
Que Tua Palavra seja a luz que guia os meus passos, o mel que adoça
os meus gestos, o perfume que exala o amor, no caminho ao encontro dos
irmãos. Que eu me deixe transformar por ela, imprimindo-a em meu coração,
e levando-a em meu peito como sinal de que Tu estás comigo. Assim seja!1
Ou um canto de invocação ao Espírito Santo

Leitura
O que o texto diz?
Ler o texto mais de uma vez. Procurar entendê-lo na época em que foi
escrito. Observar os verbos e o que expressam.

Jeremias 1, 4-10
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Jeremias nasceu em 650 a.C., em Anatot, um pequeno povoado
próximo a Jerusalém, a grande capital do Reino de Judá. Era filho de Helcias,
sacerdote do Templo.
Desde a infância, Jeremias foi iniciado por seu pai na história de
Israel, uma história ouvida como história de salvação, em que Deus esteve ao
lado do povo, nos momentos fáceis e difíceis. Naquela época, três potências
brigavam pelo poder: Assíria, Babilônia e Egito. Mortes, violência, assassinato,
sofrimento estavam na ordem do dia. A vida humana contava muito pouco.
Jeremias sofria com a situação do povo e recebeu a missão de
anunciar o fim de toda uma estrutura social, a fim de assentar os alicerces de
uma nova sociedade. A missão era difícil, Jeremias sentiu medo, pois ainda
era jovem, mas Deus estava com ele.
Jeremias era sincero e transparente. Não estava de acordo com a
situação do povo e desejava um mundo diferente, por isso pensava muito
sobre o que via e ouvia. O chamado de Deus interpelou Jeremias a deixar
seus planos e tornar-se um profeta. Para realizar a missão que recebeu de
Deus, tinha só a palavra, uma palavra de denuncia de um sistema corrompido
e uma palavra de esperança.
Como é comum na vida dos profetas, Jeremias experimentou
momentos de fracasso em sua missão e aprendeu que se a palavra de Deus é
negada, também o será quem a anuncia.
Em seu caminho de profeta, Jeremias deixou-se seduzir por Deus e,
com Ele, assumiu a missão de caminhar com seu povo, lutando por dias
melhores.
Para conhecer um pouco mais o Profeta Jeremias, assista ao vídeo:
“O Profeta Jeremias – personagens bíblicos”.

Meditação
O que o texto me diz?
Repetir as palavras mais expressivas, comparar com outros textos
conhecidos. Diante do chamado de Deus, Jeremias se sente fraco, impotente,
pequeno, mas encontra na Palavra a sua força. Onde está a minha força?
Quais desculpas apresento quando sou convida/o a realizar algo bom e me
sinto insegura/o? O que me motiva a buscar e realizar o bem? Sou capaz de
perceber e sentir as dores da humanidade? Qual é o meu sonho para o
mundo?

Do DOCAT...
232. Participamos também na mudança do mundo?
Pelo fato de que, num mundo globalizado, tudo está em relação com tudo,
também as nossas ações cotidianas têm consequências que alcançam o
mundo. Por exemplo, em cada compra que fazemos, entramos indiretamente
em contato com aqueles que em algum lugar no mundo fabricaram o produto
ou que o embalaram para o transporte. Com o pagamento de um produto,
pagamos também o trabalho de todas estas pessoas. Deste modo, alarga-se o
grupo das pessoas pelas quais somos responsáveis para do círculo dos nossos
conhecidos, dos amigos e da nossa família. Graças a uma melhor informação
sabemos muito mais uns dos outros. Podemos nós próprios informar-nos
sobre vastos temas e opiniões. Problemas ambientais causados em alguma
parte do mundo têm muitas vezes consequências para todo o mundo. Isso
nos mostra cada vez mais como o nosso mundo não funciona apenas no
interior das fronteiras da nossa terra, mas que vivemos juntos no mundo com
muitas culturas e religiões diferentes.
238. Por que os pobres merecem especial atenção?
Cristo dirigiu-se especialmente aos marginalizados da sociedade. Por isso é
que a Igreja professa uma especial “opção pelos pobres”. Os pobres são
muitas vezes aqueles que menos possibilidades têm de influenciar na
formação da sociedade e nas próprias condições de vida. A Igreja coloca-se ao
seu lado e preocupa-se em remover a injustiça, a discriminação e a opressão.
No sentido da Doutrina Social Católica, a justiça exige a participação de todos
nos processos centrais da vida social, política, cultural e econômica. A ação
pelos pobres não deve acontecer a partir de cima, porque os próprios
interessados conhecem melhor aquilo de que necessitam. Por isso é que eles
devem ser envolvidos na solução dos seus problemas. Perante as complexas
relações de dependência e a sociedade mundial cada vez mais em rede, não é
tarefa simples encontrar soluções concretas que a longo prazo possam
afastar as causas da pobreza.

Oração
O que o texto me faz dizer a Deus?

Conversar com Deus a partir do texto. Podem ser feitas orações espontâneas,
fórmulas, salmos...

Contemplação
Qual é o meu novo olhar a partir da Palavra?
Assumir um compromisso pessoal e comunitário.
Encerrar com um canto ou com o poema:
UMA ASA DE RESERVA
Dom Tonino Bello

Quero agradecer-te, Senhor, pelo dom da vida.
Li n’algum lugar, que os homens são anjos com uma asa só:
podem voar somente se permanecerem abraçados.
Às vezes, nos momentos de intimidade, tenho a ousadia de pensar, Senhor,
que também tu tens uma asa somente, a outra a escondes…
Talvez para me fazer compreender que Tu não queres voar sem mim.
Por isso me deste a vida, para que eu fosse teu companheiro de voo.
Ensina-me então a lançar-me contigo no voo,
porque viver não é arrastar a vida...:
viver é abandonar-se como uma gaivota à vertigem do vento;
viver é saborear a aventura da liberdade.
Viver é estender a asa,
a única asa com a confiança de quem sabe de ter no voo
um companheiro grande como Tu.
Mas não chega saber voar contigo, Senhor:
Tu me deste a tarefa de abraçar também o irmão, e ajudá-lo a voar.
Por isso, Te peço perdão, Senhor, por todas as asas que não ajudei a
estender-se: ajude-me a nunca mais passar indiferente
perto do irmão que ficou com a asa, a única asa,
inexoravelmente presa na rede da miséria e da solidão,
e está definitivamente persuadido de não ser mais digno de voar Contigo:
sobretudo para este irmão infeliz, dai-me, Senhor, uma asa de reserva.

