
4. PARTILHA 
5. ORAÇÃO 

 
Às vezes, o cansaço é forte e o desânimo apodera-se de nós. 
Perdoa-nos, pois… 
R/ Somos a Tua Igreja, Senhor. 
 
Em muitas ocasiões, vivemos imersos em divisões, 
críticas e comparações. 
Ajuda-nos, pois… 
R/ Somos a Tua Igreja, Senhor. 
 
Para nós, sermos cristãos limita-se, muitas vezes, 
a participar em actos e celebrações. 
Mas Tu queres fazer de nós uma verdadeira comunidade, pois… 
R/ Somos a Tua Igreja, Senhor. 

A partilha sincera e recíproca que faz de nós uma comunidade viva 
nem sempre é fácil. 
Pedimos-Te a Tua ajuda, pois… 
R/ Somos a Tua Igreja, Senhor. 
 
Tu queres fazer de nós o Teu rosto para o Mundo, 
encarnando a Tua Boa Nova como uma verdadeira família. 
Agradecemos-Te de todo o coração, pois… 
R/ Somos a Tua Igreja, Senhor. 
 
Queremos que a Visita Pastoral do nosso Bispo que estamos a preparar 
seja um novo impulso para a nossa Igreja. 
Confiamos no teu Espírito para que Ele actue em nós, pois… 
R/ Somos a Tua Igreja, Senhor. 
 
- Orações livres... 

 
 Pai-Nosso 

 
 
6. CONCLUSÃO 
 

 Cântico 

Lectio Divina 4 
 

A primeira Comunidade Cristã 
(Act 2, 42-47) 

 
 

 

A Igreja dos Apóstolos 
 
 
 
1. INVOCAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 
 

 Cântico 
 

 Oração 
Senhor, 
Ajuda-nos a colocar a Tua palavra no centro da nossa vida 
e das nossas relações humanas; 
no centro das nossas actividades 
e da nossa vida familiar e social. 
Dá-nos a força e a consolação, a luz e o discernimento, 
para enfrentar os desafios deste mundo 
sempre mais complexo. 
Ajuda-nos, Senhor, 
a meditar e a contemplar a Tua Palavra, 
a ser dóceis em acolhê-la 
determinados em servi-la, 
e firmes em anunciá-la, 
para que servindo-te fielmente, 
a alegria da Boa Nova preencha totalmente a nossa vida. 
Ámen. 
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2. LEITURA 
 
Actos dos Apóstolos (2, 42-47) 
42Eram assíduos ao ensino dos Apóstolos, à união fraterna, à fracção do 
pão e às orações. 43Perante os inumeráveis prodígios e milagres realizados 
pelos Apóstolos, o temor dominava todos os espíritos. 44Todos os crentes 
viviam unidos e possuíam tudo em comum. 45Vendiam terras e outros bens 
e distribuíam o dinheiro por todos, de acordo com as necessidades de 
cada um. 46Como se tivessem uma só alma, frequentavam diariamente o 
templo, partiam o pão em suas casas e tomavam o alimento com alegria e 
simplicidade de coração. 47Louvavam a Deus e tinham a simpatia de todo o 
povo. E o Senhor aumentava, todos os dias, o número dos que tinham 
entrado no caminho da salvação. 
 

 Leitura pessoal (em silêncio) 
 

 Comentário para compreensão do texto (animador) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. MEDITAÇÃO PESSOAL (como esta Palavra ilumina a minha vida?) 
 

 “Eram assíduos ao ensino dos Apóstolos, à união fraterna, à fracção do 
pão e às orações”: 

• Pessoalmente e na minha comunidade, dá-se importância à 
escuta da Palavra de Deus? 

• Como se vive a união fraterna? A minha comunidade é 
uma “casa de comunhão”, para a qual todos colaboram, ou 
facilmente se instalam as divisões e as lutas internas? 

• A celebração da Eucaristia é o momento forte de 
encontro e de consolidação da comunidade? Esta é vivida 
com encanto ou desde a obrigação e o cumprimento do 
dever? 

• Tenho experiências de oração em comum? 
 “Perante os inumeráveis prodígios e milagres realizados pelos Apóstolos, 

o temor dominava todos os espíritos”: 
• Procuro as coisas positivas que há na comunidade e tento 

valorizá-las? 
 “Todos os crentes viviam unidos e possuíam tudo em comum”: 

• Vejo na Igreja e em mim uma preocupação real pela 
partilha espiritual e material? 

• Assumo responsabilidade na Igreja, preocupando-me e 
esforçando-me com espírito de família ou ainda penso que 
os outros (sobretudo os sacerdotes e os que têm mais 
preparação) devem fazer tudo? 

 “tomavam o alimento com alegria e simplicidade de coração”: 
• Noto em mim e na Igreja essa mesma alegria e 

simplicidade? O que as poderia fomentar mais? 
 “tinham a simpatia de todo o povo”: 

• O nosso testemunho como Igreja, como cristãos, interpela 
as pessoas da nossa sociedade? É um testemunho 
autêntico e convincente? 

 “E o Senhor aumentava, todos os dias, o número dos que tinham 
entrado no caminho da salvação”: 

• A diminuição do número de cristãos, sobretudo entre os 
jovens e as poucas vocações sacerdotais e religiosas, têm 
algo que ver com o modo como vivemos na Igreja? O que 
precisa de mudar? 
 

 


