
Lectio Divina – II Domingo TC (Ano A) 
 

1) Oração inicial: Começamos por invocar o Espírito Santo, que nos faz conhecer e 

querer fazer a vontade de Deus. Podemos rezar, por exemplo, a oração: 
 

 «Vinde, Espírito Santo, 

enchei os corações dos vossos fiéis 

e acendei neles o fogo do vosso amor.  

– Enviai, Senhor, o vosso Espírito,  

e tudo será criado; 

e renovareis a face da terra.   

Ó Deus,  

que instruístes os corações dos vossos fiéis 

com as luzes do Espírito Santo, 

fazei que apreciemos rectamente  

todas as coisas 

e gozemos sempre da sua consolação. 

Por Cristo Senhor nosso. Amém.» 
 

  

2) Leitura da Palavra de Deus:  

II Domingo do Tempo Comum – (Jo 1, 29-34)  

3) Meditar a Palavra de Deus:  
 

Ambiente 

A perícopa que nos é proposta integra a secção introdutória do Quarto 

Evangelho (cf. Jo 1,19-3,36). Aí o autor, com consumada mestria, procura responder 

à questão: “quem é Jesus?”  

João dispõe as peças num enquadramento cénico. As diversas personagens que 

vão entrando no palco procuram apresentar Jesus. Um a um, os actores chamados ao 

palco por João vão fazendo afirmações carregadas de significado teológico sobre 

Jesus. O quadro final que resulta destas diversas intervenções apresenta Jesus como o 

Messias, Filho de Deus, que possui o Espírito e que veio ao encontro dos homens 

para fazer aparecer o Homem Novo, nascido da água e do Espírito.  

João Baptista, o profeta/percursor do Messias, desempenha aqui um papel 

especial na apresentação de Jesus (o seu testemunho aparece no início e no fim da 

secção – cf. Jo 1,19-37; 3,22-36). Ele vai definir aquele que chega e apresentá-lo aos 



homens. Ao não assinalar-se o auditório, sugere-se que o testemunho de João é 

perene, dirigido aos homens de todos os tempos e com eco permanente na 

comunidade cristã.  

 

Mensagem 

João é, portanto, o apresentador oficial de Jesus. De que forma e em que termos 

o vai apresentar?  

A catequese sobre Jesus que aqui é feita expressa-se através de duas afirmações 

com um profundo impacto teológico: Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado 

do mundo; e é o Filho de Deus que possui a plenitude do Espírito.  

A primeira afirmação (“o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo” – Jo 

1,29) evoca, provavelmente, duas imagens tradicionais extremamente sugestivas. Por 

um lado, evoca a imagem do “servo sofredor”, o cordeiro levado para o matadouro, 

que assume os pecados do seu Povo e realiza a expiação (cf. Is 52,13-53,12); por 

outro lado, evoca a imagem do cordeiro pascal, símbolo da acção libertadora de 

Deus em favor de Israel (cf. Ex 12,1-28). Qualquer uma destas imagens sugere que a 

pessoa de Jesus está ligada à libertação dos homens.  

A ideia é, aliás, explicitada pela definição da missão de Jesus: ele veio para tirar 

(“eliminar”) “o pecado do mundo”. A palavra “pecado” aparece, aqui, no singular: 

não designa os “pecados” dos homens, mas um “pecado” único que oprime a 

humanidade inteira; esse “pecado” parece ter a ver, no contexto da catequese joânica, 

com a recusa da proposta de vida com que Deus, desde sempre, quis presentear a 

humanidade (é dessa recusa que resulta o pecado histórico, que desfeia o mundo e 

que oprime os homens). O “mundo” designa, neste contexto, a humanidade que 

resiste à salvação, reduzida à escravidão e que recusa a luz/vida que Jesus lhe 

pretende oferecer… Deus propôs-se tirar a humanidade da situação de escravidão em 

que esta se encontra; enviou ao mundo Jesus, com a missão de realizar um novo 

êxodo, que leve os homens da terra da escravidão para a terra da liberdade.  

A segunda afirmação (o “Filho de Deus” que possui a plenitude do Espírito 

Santo e que baptiza no Espírito – cf. Jo 1,32-34) completa a anterior. Há aqui vários 

elementos bem sugestivos: o “cordeiro” é o Filho de Deus; Ele recebeu a plenitude 

do Espírito; e tem por missão baptizar os homens no Espírito.  

Dizer que Jesus é o Filho de Deus é dizer que Ele é o Deus que se faz pessoa, 

que vem ao encontro dos homens, que monta a sua tenda no meio dos homens, a fim 



de lhes oferecer a plenitude da vida divina. A sua missão consiste em eliminar “o 

pecado” que torna o homem escravo e que o impede de abrir o coração a Deus.  

Dizer que o Espírito desce sobre Jesus e permanece sobre Ele, sugere que Jesus 

possui definitivamente a plenitude da vida de Deus, toda a sua riqueza, todo o seu 

amor. Por outro lado, a descida do Espírito sobre Jesus é a sua investidura 

messiânica, a sua unção (“messias” = “ungido”). O quadro leva-nos aos textos do 

Deutero-Isaías, onde o “Servo” aparece como o eleito de Jahwéh, sobre quem Deus 

derramou o seu Espírito (cf. Is 42,1), a quem ungiu e a quem enviou para “anunciar a 

Boa Nova aos pobres, para curar os corações destroçados, para proclamar a 

libertação aos cativos, para anunciar aos prisioneiros a liberdade” (Is 61,1-2).  

Jesus é, finalmente, aquele que baptiza no Espírito Santo. O verbo “baptizar” 

aqui utilizado tem, em grego, duas traduções: “submergir” e “empapar (como a 

chuva empapa a terra)”; refere-se, em qualquer caso, a um contacto total entre a água 

e o sujeito. “Baptizar no Espírito” significa, portanto, um contacto total entre o 

Espírito e o homem, uma chuva de Espírito que cai sobre o homem e lhe empapa o 

coração. A missão de Jesus consiste, portanto, em derramar o Espírito sobre o 

homem; e o homem que adere a Jesus, “empapado” do Espírito e transformado por 

essa fonte de vida que é o Espírito, abandona a experiência da escuridão (“o pecado”) 

e alcança o seu pleno desenvolvimento, a plenitude da vida.  

A declaração de João convida os homens de todas as épocas a voltarem-se para 

Jesus e a acolherem a proposta libertadora que, em nome de Deus, Ele faz: só a partir 

do encontro com Jesus será possível chegar à vida plena, à meta final do Homem 

Novo.  

 

Actualização 

♦ Em primeiro lugar, importa termos consciência de que Deus tem um projecto 

de salvação para o mundo e para os homens. A história humana não é, portanto, uma 

história de fracasso, de caminhada sem sentido para um beco sem saída; mas é uma 

história onde é preciso ver Deus a conduzir o homem pela mão e a apontar-lhe, em 

cada curva do caminho, a realidade feliz do novo céu e da nova terra. É verdade que, 

em certos momentos da história, parecem erguer-se muros intransponíveis que nos 

impedem de contemplar com esperança os horizontes finais da caminhada humana; 

mas, a consciência da presença salvadora e amorosa de Deus na história deve 

animar-nos, dar-nos confiança e acender nos nossos olhos e no nosso coração a 

certeza da vida plena e da vitória final de Deus.  



♦ Jesus não foi mais um “homem bom”, que coloriu a história com o sonho 

ingénuo de um mundo melhor e desapareceu do nosso horizonte (como os líderes do 

Maio de 68 ou os fazedores de revoluções políticas que a história absorveu e 

digeriu); mas Jesus é o Deus que se fez pessoa, que assumiu a nossa humanidade, 

que trouxe até nós uma proposta objectiva e válida de salvação e que hoje continua 

presente e activo na nossa caminhada, concretizando o plano libertador do Pai e 

oferecendo-nos a vida plena e definitiva. Ele é, agora e sempre, a verdadeira fonte da 

vida e da liberdade. Onde é que eu mato a minha sede de liberdade e de vida plena: 

em Jesus e no projecto do Reino ou em pseudo-messias e miragens ilusórias de 

felicidade que só me afastam do essencial?  

♦ O Pai investiu Jesus de uma missão: eliminar o pecado do mundo. No entanto, 

o “pecado” continua a enegrecer o nosso horizonte diário, traduzido em guerras, 

vinganças, terrorismo, exploração, egoísmo, corrupção, injustiça… Jesus falhou? É o 

nosso testemunho que está a falhar? Deus propõe ao homem o seu projecto de 

salvação, mas não impõe nada e respeita absolutamente a liberdade das nossas 

opções. Ora, muitas vezes, os homens pretendem descobrir a felicidade em caminhos 

onde ela não está. De resto, é preciso termos consciência de que a nossa humanidade 

implica um quadro de fragilidade e de limitação e que, portanto, o pecado vai fazer 

sempre parte da nossa experiência histórica. A libertação plena e definitiva do 

“pecado” acontecerá só nesse novo céu e nova terra que nos espera para além da 

nossa caminhada terrena.  

♦ Isso não significa, no entanto, pactuar com o pecado, ou assumir uma atitude 

passiva diante do pecado. A nossa missão – na sequência da de Jesus – consiste em 

lutar objectivamente contra “o pecado” instalado no coração de cada um de nós e 

instalado em cada degrau da nossa vida colectiva. A missão dos seguidores de Jesus 

consiste em anunciar a vida plena e em lutar contra tudo aquilo que impede a sua 

concretização na história.  
 

4) Rezar a Palavra de Deus.  

5) Contemplar a Palavra.  

6) Conservar a Palavra de Deus na vida. 

 

Terminemos a Lectio Divina com a oração do Pai Nosso, 

conscientes de querermos viver a mensagem do Reino de Deus e 

fazermos a Sua vontade. 


