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LEITURA ORANTE
Vocacional
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, 14-20
“Lucas, antes de falar sobre a vida de Jesus, apresenta seu programa.
Este é o programa que os seguidores de Jesus devem ter diante dos olhos. De
acordo com Lucas é o próprio Jesus que seleciona uma passagem do profeta
Isaías e lê às pessoas de seu povoado, para que possam entender melhor o
Espírito que o anima, as preocupações que traz em seu coração e a tarefa à
qual quer dedicar-se de corpo e alma.

‘Jesus foi sinal de contradição na sociedade de seu tempo. Solapou
pela base a estrutura social vigente. Assim fez parecer que o sistema estava
sujo e necessitava uma reforma profunda. Depois de 40 dias de oração e
jejum no deserto ele se apresentava na Sinagoga de Nazaré com seu
programa tirado da Escritura, que o Espírito lhe dava de entender, voltado
para os doentes e feridos deste mundo (Lc 4,16-19). São sinal que Jesus
anuncia. Exercitou seu programa a custo zero, fez-se amigo dos pobres e do
povo oprimido. Tornou-se amigo dos publicanos e pecadores, prostitutas
(todos os marginalizados e excluídos) e esses, por causa da bondade de Jesus
intuíram uma possibilidade de libertação. Sem dúvida neste momento, o
Espírito está soprando à Vida Consagrada uma criatividade nova para ser
sinal. Sinal de confirmação dos valores evangélicos, de justiça, de respeito, de
amor universal e sinal de contradição, de resistência, rejeição para derrubar a
falsidade dos maus em prejuízo dos outros. No grupo de seu povo, Jesus
captou o grito universal, ou seja, seu anseio de libertação e de liberdade. Eis
aí a tarefa que confiou, aos seus seguidores, a Vida Consagrada’”.
(Comissão Episcopal Pastoral para Ministérios Ordenados e Vida Consagrada. Amados e chamados por
Deus: Leitura Orante. 2020.)

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? Estou buscando discernir qual é a minha vocação? Quais passos
preciso dar para me tornar um/a autêntico/a discípulo/a missionário/a?

Da exortação Christus Vivit...
255. A tua vocação não consiste apenas em atividades que tenha a fazer,
embora se expresse nelas. É algo mais! É um percurso que levará muitos
esforços e muitas ações em direção ao serviço. Por isso, no discernimento de
uma vocação, é importante ver se a pessoa reconhece em si mesma as
capacidades para esse serviço específico à sociedade.
257. Para realizar a própria vocação, é necessário se desenvolver, fazer
germinar e crescer tudo o que a pessoa é. Não se trata de inventar-se, criar-se

do nada, mas da descoberta de si mesmo à luz de Deus e de fazer florescer o
próprio ser: “Nos desígnios de Deus, cada homem é chamado a desenvolverse, porque a vida de todo homem é vocação”. Tua vocação te orienta para
oferecer o melhor de ti para a glória de Deus e para o bem dos outros. Não se
trata apenas de fazer coisas, mas fazê-las com um significado, com uma
orientação. A propósito, Santo Alberto Hurtado dizia aos jovens que se deve
considerar muito sério o rumo: “Em um barco o piloto negligente é demitido
sem remissão, porque joga com algo demasiado sagrado. E na vida cuidamos
de nosso rumo? Qual é o teu rumo? Haveria necessidade de nos deter mais
sobre essa questão; peço a cada um de vós que lhe dê a máxima importância,
porque acertar nisso equivale simplesmente a ter êxito; e não o conseguir é
simplesmente falhar”.

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.
A.: Creio na juventude que busca o novo, que espera o amanhã melhor e
sonha sonhos de criança. Creio no jovem e na jovem que sabe o que quer,
que enfrenta firme a luta, que não foge da raia. Creio na rapaziada que segue
em frente e segura o rojão.
Jovens: Creio no jovem que descobre o valor de vivermos como irmãos e
irmãs, e que busca a comunidade. Creio que todos os jovens sabem dizer sim
e também sabem dizer não.
A.: Creio na juventude que sempre se reúne para partilhar a vida.
Jovens: Creio nos jovens e nas jovens da comunidade, do campo, da escola,
da periferia, que sabem viver o amor em sua realidade. Creio em nossa
caminhada rumo à nova sociedade, onde todos e todas seremos irmãos e
irmãs.

A.: Creio na força do jovem e da jovem que sorri, canta, dança, chora,
namora, espera e faz o novo amanhã. Creio no Deus Pai e Mãe, Libertador, e
em todo jovem que sonha seu Reino de Amor.
Jovens: Creio no Cristo jovem, que fez a vontade de Deus e viveu com muito
amor. Creio no Espírito Santo, que, com o fogo do amor, anima toda a
juventude na busca do Libertador.
A.: Creio em Maria, mulher de dor e alegria, mãe nossa querida, de todos os
jovens e de todas as jovens que na vida redescobrem seu valor.
T.: Cremos que só com fé, força e confiança chegaremos ao Reino de Deus.
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

