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LEITURA ORANTE
JESUS CURA OS CORAÇÕES
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:
Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o
fogo do Vosso Amor. Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a
face da terra.
Oremos: Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do
Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o
mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor Nosso.
Amém

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.

Marcos 3,1-6
Nesta cena do Evangelho, temos duas imagens interessantes: a
imagem da “mão seca” que, de certa maneira, representa a mão fechada e a
imagem de “corações de pedra”. Jesus, em sua ação, cura a mão seca: a mão
representa o instrumento do fazer e também, na tradição simbólica de Israel,
é o membro que permite ao ser humano continuar a obra criadora de Deus,
sendo assim, o gesto de Jesus restaura o contanto da pessoa com Deus, como
colabora de Deus, protagonista da história com Ele. A essa mão, no entanto,

deve corresponder um coração que se abre ao outro e à vida. Sendo assim,
Jesus não cura somente o homem que tem a mão seca, mas todos aqueles
que são duros de coração (cf.: www.preg.audio).

Meditação
O que o texto me diz?
Repetir as palavras mais expressivas, comparar com outros textos
conhecidos. Pergunto-me: como acolho as palavras de Jesus em meu
coração? Em que momentos da minha vida, sinto-me como se estivesse com
a “mão seca”, incapaz de colaborar com a construção de um mundo melhor?
Quando sinto que meu coração está endurecido, insensível às situações de
dor e sofrimento presentes na humanidade? Como percebo a presença de
Jesus que me cura de meus fechamentos?

Da exortação Christus Vivit...
163. Teu desenvolvimento espiritual se expressa, antes de tudo, crescendo no
amor fraterno, generoso, misericordioso. São Paulo dizia: “O Senhor vos faça
crescer abundantemente no amor uns para com os outros e para com todos”
(1Ts 3,12). Oxalá que vivas cada vez mais este éxtasis que é sair de si para
buscar o bem dos outros, até dar a vida.
164. Quando um encontro com Deus é chamado de éxtasis é porque nos tira
de nós mesmos e nos eleva, cativados pelo amor e pela beleza de Deus. Mas
também podemos ser tirados de nós mesmos para reconhecer a beleza
escondida em cada ser humano, sua dignidade, sua grandeza como imagem
de Deus e filho do Pai. O Espírito Santo quer nos impulsionar para que
saiamos de nós mesmos, abracemos os outros com o amor e busquemos seu
bem. Portanto, sempre é melhor viver a fé juntos e expressar nosso amor em
uma vida comunitária, compartilhando com outros jovens nosso afeto, nosso
tempo, nossa fé e nossas inquietudes. A Igreja oferece espaços diversos para
viver a fé em comunidade, porque tudo é mais fácil juntos.
165. As feridas recebidas podem levar-te à tentação do isolamento, a te
fechar em ti mesmo, a acumular ressentimentos, porém nunca deixes de
escutar o chamado de Deus ao perdão. Como bem ensinaram os Bispos de

Ruanda, “a reconciliação com o outro pede em primeiro lugar para descobrir
nele o esplendor da imagem de Deus [...]. Nesta ótica, é vital distinguir o
pecador de seu pecado e de sua ofensa, para alcançar a verdadeira
reconciliação. Isso significa que deve odiar o mal que outro te inflige, mas
continue a amá-lo porque reconhece a sua fraqueza e vê a imagem de Deus
nele”.

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.

Oração de Santo Inácio de Loyola
Tomai, Senhor, e recebei toda minha liberdade.
A minha memória também.
O meu entendimento e toda a minha vontade.
Tudo que eu tenho e possuo, vós me destes com amor.
Todos os dons que me destes, com gratidão vos devolvo.
Disponde deles, Senhor, segundo a vossa vontade.
Dai-me somente o vosso amor, vossa graça, isso me basta.
Nada mais quero pedir.
Amém!

Ao final da Leitura Orante, anote as marcas de Deus em você. O esquema
abaixo pode ser útil.

Palavra,
versículo,
imagem que
mais me tocou

Sentimentos que
surgiram ao
longo da Leitura
Orante

Apelos que senti
durante oração

Resistências que
me impediram
de estar inteir@
na oração

