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LEITURA ORANTE
O espírito do senhor está sobre mim
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.

Lucas 4,14-21
“No contexto do Evangelho de Lucas, compreendemos Jesus como o
bom samaritano que passou pelo mundo fazendo o bem, promovendo a
justiça, a solidariedade e a paz. A raiz dessa ação samaritana de Jesus está no
projeto de Deus, sendo enviado do Pai ao mundo com a missão de anunciar o
Reino. [...]
Ao reler o livro de Isaías, Jesus identifica sua própria missão no
mundo. Ele retoma o texto e o aplica em sua vida, atualizando-o. ‘O Espírito

do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para anunciar o evangelho aos
pobres: enviou-me para proclamar a liberdade aos presos e, aos cegos, a
visão; para pôr em liberdade os oprimidos’ (Lc 4,18). Eis aí o sentido de sua
vinda ao mundo. A vida de Jesus e sua missão no mundo implicam um
compromisso com os pobres e os sofredores, Ele veio para libertá-los. Como
discípulos e missionários de Jesus, também nossa vida é dom e compromisso,
temos a missão de recriar, no hoje de nossa história, as ações libertadoras de
Jesus. Temos a missão de agir como bons samaritanos no mundo de hoje”.
(Círculos Bíblicos CNBB – CF 2020, p. 15-16)

Meditação
O que o texto me diz?
Repetir as palavras mais expressivas, comparar com outros textos
conhecidos? Qual é a missão dada pelo Espírito? Como Jesus realizou em sua
vida a vontade de Deus? O que podemos fazer para reforçar as ações em
defesa da vida humana e do planeta em nossa unidade educativa, em nossa
comunidade paroquial?
Do DOCAT...
163. A atividade econômica pode considerar-se uma vocação?
Sim. Trabalhar no comércio e na economia pode ser uma autêntica vocação:
as pessoas que se colocam ao serviço do próximo e da sociedade nos
respectivos domínios de responsabilidade são uma bênção para todos. Deus
confiou-nos a terra para que a “cultivemos e guardemos”. Podemos seguir a
vontade de Deus em nosso trabalho e contribuir num pequeno domínio para
a perfeição da Criação. Quando agimos de um modo correto e amistoso,
pomos a render as coisas boas da terra e os nossos próprios talentos em
favor do bem-estar do nosso próximo que nos foi confiado.
164. Que a Bíblia diz sobre a pobreza e a riqueza?
Quem segue Jesus, nunca deve esquecer que devemos nos tornar ricos
sobretudo diante de Deus (Lc 12,21). Tornar-se rico materialmente não
constitui um objetivo especial da vida cristã. E ser rico materialmente não é
nenhum sinal seguro de uma graça especial de Deus. Jesus ensina-nos a rezar:
“O pão nosso de cada dia nos dai hoje” (Mt 6,11). Com estas palavras
pedimos ao Pai tudo aquilo de que precisamos para a nossa vida terrena. Não
procuramos o luxo, mas sim aqueles bens que são requeridos para uma vida

feliz num bem-estar moderado, para o sustento da família, para a caridade e
para a participação na cultura e na educação bem como para o
desenvolvimento.
165. A pobreza é sempre má?
Quando a “pobreza” significa necessidade involuntária e falta de meios
necessários para a vida, então a pobreza é uma desgraça. A realidade de que
uma parte da humanidade passa fome e uma outra joga fora alimentos em
abundância é um escândalo e um pecado que brada aos céus. É difícil dizer,
em países ricos, onde passam realmente as fronteiras da pobreza material, ou
seja, o que se deve considerar como um mínimo para a existência. A pobreza
relativa – portanto não viver em abundância – não deve ser só negativa. Pode
levar as pessoas a reconhecer suas verdadeiras necessidades e a chegar a
uma atitude de abertura orante e cheia de confiança perante Deus. Onde os
cristãos levam a sério o Evangelho, há sempre a renúncia consciente e livre à
riqueza material: as pessoas podem servir a Deus com o coração livre. Em
geral, vale o princípio: quem quiser seguir Jesus tem de ser pobre perante
Deus, isto é, estar interiormente desprendido da posse dos bens (Mt 5,3).
Nada deve ser anteposto ao amor a Deus.

“Aumentar o sentido de Deus e o conhecimento de si mesmo
está na base de todo o desenvolvimento completo
da sociedade humana”.

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

