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LEITURA ORANTE
O patrão que contratou
trabalhadores para a vinha
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.

Mateus 20, 1-15
“Aquele que chama os trabalhadores para sua vinha olha o ser
humano de forma integral, no desejo de contribuir com a restauração da sua
dignidade, corrompida pela falta de trabalho. Cuidar da vida, ser justo, é
também ter um bom coração. Os que reclamam na hora do acerto estão

acostumados com o pagamento segundo a produção e não conseguem
enxergar a necessidade dos outros. Esse é o jeito de Deus.
A Campanha da Fraternidade 2020 nos convida a um compromisso
com a vida humana e com a vida no planeta. Esse compromisso é pessoal,
familiar, comunitário e social. Em cada um desses setores de nossa vida, é
preciso: primeirear. Ter iniciativa. Ser mais ousados. Como ações concretas, a
CF 2020 nos aponta: organizar espaços de acolhidas, casas pró-vida, lugares
de escuta e apoio à vida, casas terapêuticas e de apoio a familiares de
dependentes químicos; criar centros de escuta e programas de prevenção de
suicídio; dar efetivamente voz aos pobres valorizando a iniciativa do ‘Dia
Mundial dos Pobres’. Ainda nos anima a desenvolver gestos e atitudes que
transformam: assumir um compromisso radical com a justiça e a
solidariedade; apostar na capacidade das pessoas de serem construtoras da
vida; eliminar todo tipo de exclusão ou apartação social; respeitar a vida das
diversas culturas e das diferentes etnias; integrar ações da Igreja em parceria
com outras forças vivas da sociedade”.
(CNBB. Círculos Bíblicos Campanha da Fraternidade 2020)

Meditação
O que o texto me diz?
Repetir as palavras mais expressivas, comparar com outros textos
conhecidos. Pergunto-me: quantas vezes o dono da vinha saiu para contratar
trabalhadores? Quem reclamou na hora do acerto? Qual é a justificativa do
acerto? Temos coragem de agir com o dono da vinha? Por quê?
Da exortação Christus Vivit...
239. Quero lembrar que não há necessidade de fazer um longo percurso para
que os jovens se tornem missionários. Mesmo os mais frágeis, limitados e
feridos podem sê-lo à sua maneira, porque sempre devemos permitir que o
bem seja comunicado, embora coexista com muitas fragilidades. Um jovem
que vai em peregrinação pedir ajuda a Nossa Senhora e convida um amigo ou
um companheiro para que o acompanhe, com este gesto simples está a
realizar uma valiosa ação missionária. Inseparavelmente unida à pastoral
juvenil popular, existe uma missão popular, incontrolável, que rompe todos

os esquemas eclesiásticos. Acompanhemo-la, encorajemo-la, mas não
pretendamos regulá-la demasiado.
240. Se soubermos escutar aquilo que o Espírito nos está a dizer, não
podemos ignorar que a pastoral juvenil deve ser sempre uma pastoral
missionária. Os jovens enriquecem-se muito quando superam a timidez e
encontram a coragem de ir visitar as casas, pois assim entram em contacto
com a vida das pessoas, aprendem a olhar mais além da sua família e do seu
grupo, começam a compreender a vida numa perspetiva mais ampla. Ao
mesmo tempo reforçam-se a sua fé e o seu sentido de pertença à Igreja. As
missões juvenis, que se costumam organizar nas férias depois dum período
de preparação, podem suscitar uma renovação da experiência de fé e
também projetos vocacionais sérios.
241. Mas os jovens são capazes de criar novas formas de missão, nos mais
variados setores. Por exemplo, visto que se movem tão bem nas redes sociais,
é preciso envolvê-los para que as encham de Deus, de fraternidade, de
compromisso.

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.

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

