TERÇA-FEIRA DA XX SEMANA DO TEMPO COMUM
18 de agosto de 2020
Tendo já preparado um ambiente propício à meditação e à oração, é importante
preparar também o coração para acolher o que Deus vai falar pela leitura e,
principalmente, pela ecoar das suas palavras em nosso interior.

Tenha a Bíblia aberta no Evangelho de Mateus capítulo 19 versículos 23 a 30.

Primeiramente, vamos respirar profundamente três vezes, para oxigenar o
cérebro e acalmar nossa pressa cotidiana. Depois, entoemos o seguinte cântico:

O que agrada a Deus
Em minha pequena alma
É que eu ame minha pequenez
E minha pobreza

É a esperança cega
Que tenho em sua misericórdia

Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.

Que o Espírito Santo, inspirador das Sagradas Escrituras, nos acompanhe e ajude
a bem rezar a Palavra. Rezemos:
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Vinde Espírito Santo! Enchei os corações dos vossos fieis 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 instruis os corações dos vossos fiéis, fazei que apreciemos
retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua
consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém.

Nossa Senhora, mãe da humildade, rogai por nós!

LEITURA DO TEXTO BÍBLICO (Mt 19,23-30)
Momento de ouvir o que o texto diz. Leia pausadamente e, se em grupo, em boa
entonação. Nenhum detalhe pode se perder, então temos que ler com capricho,
como quem realmente está a doar a própria voz para que o Senhor fale conosco.
Terminada a proclamação, guardar alguns instantes de silêncio. Depois desses
instantes, as pessoas podem repetir em voz audível alguma frase que mais as
impactaram.

MEDITAÇÃO
Algumas perguntas para provocar nossa meditação:
1.

No trecho do Evangelho de hoje, Jesus diz que dificilmente um rico entrará

no Reino de Céus. Qual é o problema na riqueza que dificulta a entrada de um
rico no Reino? O problema está na riqueza em si, em ter muitas ou poucas coisas,
ou está no comportamento das pessoas? Ter posses é sempre uma coisa má?
2.

Com a afirmação de Jesus sobre a dificuldade dos ricos entrarem nos céus,

os discípulos tiveram uma reação de espanto e talvez de indignação: “Então quem
pode ser salvo?”. Jesus lhes dá qual resposta?
3.

Com a resposta de Jesus fica claro que para Deus não existe nada impossível.

Para o ser humano, no entanto, existem limites e possibilidades. Que pistas o
evangelho de hoje dá para aqueles que desejam entrar no céu um dia?
4.

O que significa dizer: “muitos agora que são os primeiros serão os últimos.

E muitos que agora são os últimos serão os primeiros”?
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5.

Quais são minhas esperanças sobre o Reino de Céus? Elas são só para mim?

Para quem mais se estendem? Podemos, de alguma forma, antecipar o Reino
esperado?

Jesus fala sobre a controvérsia, sobre a incompatibilidade entre a riqueza
e a possibilidade de pertencer ao Reino de Deus. Essa controvérsia está no fato
de, muitas vezes, as pessoas ricas (que têm muito dinheiro, prestígio, poder etc.)
depositarem sua confiança toda naquilo que conseguem acumular durante a vida.
Nada lhes faz temer. Isto é, pode acontecer de essas pessoas se sentirem tão ou
mais poderosas que Deus, já que dispõem de muitos recursos, e desejarem
dominar tudo e todos, exaltarem exageradamente suas possibilidades e se
esquecerem de seus limites.
O Reino dos Céus é para aqueles que deixam Deus ser seu Deus, para
aqueles que reconhecem o poder, a glória e a majestade d’Ele. O poder do
dinheiro ou as forças do homem não arrombam as portas dos céus. A iniciativa
em abrir as portas dos céus para a humanidade é de Deus: para Ele nada é
impossível, para nós cabem os esforços em entender e praticar o que Ele pede,
em vista de nos preparar para o Reino. Aprendamos a lição do despojamento, que
nos educa para uma generosidade semelhante à do Senhor e para pôr a confiança
n’Aquele que é digno dela.

CONTEMPLAÇÃO1

“[...]Os “pobres em espírito” são aqueles que são e se sentem pobres,
mendigos, no íntimo do seu ser. Jesus os proclama bem-aventurados, porque a
esses pertence o Reino dos céus.
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Palavras do Papa Francisco na audiência geral de 5 de fevereiro do corrente ano (disponível no site da diocese de Franca:

https://www.diocesefranca.org.br/sist_integrado/blog/unidades/ blogdetail/catequese-sobre-a-primeira-bem-aventuranca-pobresem-espirito/>. Acesso em 16 ago. 2020):
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Quantas vezes nos foi dito o contrário! É preciso ser alguém na vida, ser
alguém... É preciso fazer-se um nome... É disto que nasce a solidão e a
infelicidade: se eu devo ser “alguém”, estou competindo com os outros e vivo na
preocupação obsessiva pelo meu ego. Se não aceito ser pobre, tenho ódio de
tudo o que recorda a minha fragilidade. Porque esta fragilidade impede que eu
seja uma pessoa importante, um rico não somente de dinheiro, mas de fama, de
tudo. [...]
Em que Cristo se mostrou poderoso? Porque soube fazer aquilo que os reis
da terra não fazem: dar a vida pelos homens. E este é o verdadeiro poder. Poder
da fraternidade, poder da caridade, poder do amor, poder da humildade. Cristo
fez isso.
Nisto está a verdadeira liberdade: quem tem este poder da humildade, do
serviço, da fraternidade é livre. A serviço desta liberdade está a pobreza elogiada
nas Bem-aventuranças.”
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AÇÃO
Refletir sobre o despojamento e encontrar meios de concretizá-lo na vida,
pois “aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos
por causa do meu nome, receberá cem vezes mais e terá por herança a vida
eterna” (Mt 19,29).

ORAÇÃO
No último domingo, a Igreja no Brasil celebrou a assunção de Nossa
Senhora ao céu. Elevada não por suas próprias forças, mas pela ação Senhor, ela
precede a humanidade no céu e deixa o exemplo da humildade e da obediência.
Como oração, reunindo nossos louvores a Deus, associemo-nos a ela, que diz:

A minha alma engrandece o Senhor
E se alegra o meu espírito em Deus, meu Salvador,
Pois ele viu a pequenez de sua serva,

Desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita!

O Poderoso fez em mim maravilhas,
E santo é o seu nome!
Seu amor, de geração em geração,
Chega a todos que o respeitam!

Demonstrou o poder de seu braço,
Dispersou os orgulhosos,
Derrubou os poderosos de seus tronos
E os humildes exaltou,

De bens saciou os famintos
E despediu sem nada os ricos,
Acolheu Israel seu servidor
Fiel ao seu amor,
Como havia prometido a nossos pais,
Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre!

BÊNÇÃO FINAL
Traçar sobre si mesmo o sinal da cruz enquanto diz: “O Senhor nos abençoe,
nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Amém”.

Bendigamos ao Senhor.
Graças a Deus.
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