“Rogai ao Dono da messe...”
«A Palavra de Deus é viva e eficaz»
«Os católicos, devemos dedicar o mês de setembro a impulsionar o conhecimento e divulgação dos textos
bíblicos com maior ênfase, pois, todo aquele que se diga cristão deveria conhecer a história da salvação
e a Palavra de Deus, interpretadas autêntica e fielmente pelo Magistério da Igreja» (São João Paulo II).
Setembro é o mês da Bíblia porque no dia 30 comemora-se São Jerónimo, santo que dedicou a sua vida
ao estudo e à tradução da Bíblia ao latim. San Jerónimo nasceu em Dalmácia, pelo ano 340 e morreu em
Belém a 30 de setembro de 420. São Jerónimo traduziu a Bíblia do grego e hebreu para o latim. À
tradução da Bíblia para o latim feita por São Jerónimo, chamou-se Vulgata (de vulgata editio, "edição
para o povo"). Até à promulgação da Neovulgata em 1979, foi o texto bíblico oficial da Igreja católica
romana.
"Nós os cristãos temos que ter um único objetivo na nossa vida de fé que é colocar a Bíblia no centro da
nossa vida cristã para que ela seja uma bússola, mas também para que ela seja como a primavera da
nossa vida espiritual, para que ela seja a que nos indique o caminho a seguir, mas sobretudo porque,
como dizia São Jerónimo: quem desconhece a escritura desconhece a pessoa de Jesus"
(P. Francisco).

Algumas recomendações para ler a Bíblia
 Orar ao Espírito Santo para receber a sua luz e entendimento.
 .Ler a Bíblia com frequência para beber mais da fonte.
 Ler com o fim de amar e obedecer mais a Deus e amar mais o próximo
É tão grande o poder e a força da Palavra de Deus, que se constitui em sustento e vigor da Igreja, firmeza
da fé para os seus filhos, alimento da alma, fonte límpida e perene de vida espiritual (Catecismo da Igreja
Católica.Con informação Catholic.net y Corazones.org. Publicado por Pildoras de fe)

ORAÇÃO A PARTIR DA PALAVRA DE DEUS
- Texto Bíblico:

Hb 4, 12 - 13

Na verdade, a palavra de Deus
é viva, eficaz e mais afiada que
uma espada de dois gumes;
penetra até à divisão da alma e
do corpo, das articulações e das
medulas,
e
discerne
os
sentimentos e intenções do
coração.
Não
há
nenhuma
criatura oculta diante dele, mas
todas as coisas estão a nu e a
descoberto aos olhos daquele a
quem devemos prestar contas.

- Passos para a lectio divina
1.

Leitura e compreensão do texto: Leva-nos a
perguntar sobre o conhecimento autêntico do
seu conteúdo: Que diz o texto bíblico em si?
Que diz a Palavra?
2. Meditação: Sentido do texto hoje para mim:
Que me diz, que nos diz hoje o Senhor através
deste texto bíblico? Deixo que o texto ilumine
a minha vida, a vida da comunidade ou da minha
família, a vida da Igreja neste momento.
3. Oração: Orar o texto supõe outra pergunta: Que
digo eu ao Senhor como resposta à sua
Palavra? O coração abre-se ao louvor de Deus,
à gratidão, implora e pede a sua ajuda, abre-se
à conversão e ao perdão, etc.
4. Contemplação, compromisso: O coração centrase em Deus. Com o seu mesma olhar contemplo
e julgo a minha própria vida e a realidade e
pergunto: Quem és, Senhor? Que queres que
eu faça?
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- Comentário

Cada dia nos colocamos sob a luz da Palavra viva e penetrante de Deus. Palavra eficaz, como a do
Génesis ( «disse e foi feito»). Deixamo-nos iluminar por dentro. Olhamo-nos no seu espelho. Umas vezes
acaricia-nos e consola-nos. Outras vezes julga-nos e convida-nos a um discernimento mais claro das
nossas atuações. Ou condena-nos quando os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Isso é o que
nos vai segurando no nosso caminho de fé.
Nestes versículos a «Palavra» refere-se possivelmente à totalidade da revelação, que se manifesta de
modo pleno e perfeito em Jesus Cristo, fundamento da vida da Igreja. ( Cfr. Conc. Vaticano II, Dei
Verbum, n. 21).
Deveria resultar-nos de grande ajuda para superar os nossos cansaços ou a nossas tentações de cada dia
recordar o Mediador que temos ante Deus, um Mediador que nos conhece, que sabe o difícil que é a
nossa vida. Ele experimentou o trabalho e o cansaço, a solidão e a amizade, as incompreensões e os
êxitos, a dor e a morte. Pode com-padecer-se de nós porque se meteu7 até às mesmas raízes do nosso ser.
Por isso é um bom Pontífice e Mediador, e pode-nos ajudar na nossa tentação e nos momentos de
debilidade e fracasso.
Comentando esta passagem, Balduíno de Canterbury diz: «É eficaz e mais cortante que uma espada de
dois fios para quem crê nela e a ama. Que há, de facto, impossível para quem crê ou difícil para quem
ama? Quando esta palavra ressoa, penetra no coração do crente como se se tratasse de flechas afiada de
arqueiro; e penetra-o tão profundamente que atravessa até ao mais recôndito do espírito; por isso se diz
que é mais cortante que una espada de dois fios, mais incisiva que todo poder ou força, mais subtil que
toda a agudeza humana, mais penetrante que toda a sabedoria e todas as palavras dos doutos» (Tractatus 6).
(http://bíbliadenavarra.blogspot.com/2012/10/la-palavra-de-deus-es-viva-y-eficaz y
https://www.deiverbum.org/homilias_semana-01_tiempo-ordinario_dia-07-sabado_impar/)

ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES “AMOR DE DEUS”
Pai Bom, Jesus disse-nos: “A messe é grande e os trabalhadores são poucos. Rogai ao
Dono da messe para que envie trabalhadores aos seus campos”. E também afirmou:
“Tudo o que pedirdes ao Pai no meu nome, Ele vo-lo concederá”. Confiados nesta
palavra de Jesus e na Vossa bondade, Vos pedimos vocações para a Igreja e para a
Família “Amor de Deus”, que se entreguem à construção do Reino como nova
civilização do amor.
Santa Maria, Virgem Imaculada, protegei com a Vossa maternal intercessão as
famílias e as comunidades cristãs para que animem a vida das crianças e ajudem os
jovens a responder com generosidade ao chamamento de Jesus, para manifestar o
amor gratuito de Deus aos homens. Amém.

“Senhor!, temos fé nas tuas palavras, confiamos
nas tuas promessas, amamos-te com todo
o nosso coração e a nossa alma” (J. Usera)
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