
Lectio Divina – III Domingo do Advento (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:  

III Domingo do Advento – (Mt 11, 2-11) – Ano A 

 

3) Meditar a Palavra de Deus:  

 

Ambiente 

Na secção precedente do Evangelho (cf. Mt 4,17-11,1), Mateus apresentou de 

forma sistemática o anúncio do “Reino”, manifestado nas palavras e nos gestos de 

Jesus, e difundido pelos seus discípulos… Agora, começa outra secção, em que todo 

o interesse do evangelista é mostrar as atitudes que as distintas pessoas ou grupos 

vão assumir diante de Jesus (cf. Mt 11,2-12,50). A narração é retomada com a 

pergunta dos enviados de João Baptista (que está na prisão, por ordem de Herodes 



Antipas, a quem o Baptista havia criticado por viver maritalmente com a cunhada – 

cf. Mt 14,1-5): Jesus é mesmo “o que está para vir”? 

A pergunta não é ociosa… João esperava um Messias que viesse lançar fogo à 

terra, castigar os maus e os pecadores, dar início ao “juízo de Deus” (cf. Mt 3,11-12); 

e, ao contrário, Jesus aproximou-Se dos pecadores, dos marginais, dos impuros, 

estendeulhes a mão, mostrou-lhes o amor de Deus, ofereceu-lhes a salvação (cf. Mt 

8-9). João e os seus discípulos estão, pois, desconcertados: Jesus será o Messias 

esperado, ou é preciso esperar um outro que venha actuar de uma forma mais 

decidida, mais lógica e mais justiceira? 

Mateus tem um interesse especial pela figura de João Baptista. Para ele, João é o 

percursor, que veio preparar os homens para acolher Jesus. É provável que, ao fazer 

esta apresentação, o evangelista se queira dirigir aos discípulos de João que ainda 

continuavam activos na época em que o Evangelho foi escrito… Mateus pretende 

clarificar as coisas e “piscar o olho” aos discípulos de João, no sentido de que eles 

adiram à proposta cristã e entrem na Igreja de Jesus. 

 

Mensagem 

O nosso texto divide-se em duas partes… Na primeira, Jesus responde à 

pergunta de João e dá a entender que Ele é o Messias (vers. 2-6); na segunda, temos a 

apreciação que o próprio Jesus faz da figura e da acção profética de João (vers. 7-11). 

Jesus tem consciência de ser o Messias? A resposta é obviamente positiva; para 

dála, Jesus recorre a um conjunto de citações de Isaías que definem, na perspectiva 

dos profetas, a acção do Messias enviado de Deus: dar vida aos mortos (cf. Is 26,19), 

curar os surdos (cf. Is 29,18), dar vista aos cegos, dar liberdade de movimentos aos 

coxos (cf. Is 35,5-6), anunciar a Boa Nova aos pobres (cf. Is 61,1). Ora, se Jesus 

realizou estas obras (cf. Mt 8-9), é porque Ele é o Messias, enviado por Deus para 

libertar os homens e para lhes trazer o “Reino”. A sua mensagem e os seus gestos 

contêm uma proposta libertadora que Deus faz aos homens. 

Na segunda parte, temos a declaração de Jesus sobre o Baptista. Mateus utiliza 

um recurso retórico muito conhecido: uma série de perguntas que convidam os 



ouvintes a dar uma resposta concreta. A resposta às duas primeiras questões é, 

evidentemente, negativa: João não é um pregador oportunista cuja mensagem segue 

as modas, nem um elegante convencido que vive no luxo. A resposta à terceira é 

positiva: João é um profeta e mais do que um profeta. A declaração, que começa com 

uma referência à Escritura (cf. Ex 23,20; Mal 3,1) pretende clarificar qual a relação 

entre ambos e o lugar de João no “Reino”: João é o percursor do Messias; é “Elias”, 

aquele que tinha de vir antes, a fim de preparar o caminho para o Messias (cf. Mal 

3,23-24)… No entanto, aqueles que entraram no “Reino” através do seguimento de 

Jesus são mais do que Ele. 

 

Actualização 

A reflexão deste texto pode partir das seguintes questões: 

O nosso texto identifica Jesus com a presença salvadora e libertadora de Deus no 

meio dos homens. Neste tempo de espera, somos convidados a aguardar a sua 

chegada, com a certeza de que Deus não nos abandonou, mas continua a vir ao nosso 

encontro e a oferecer-nos a salvação. 

Os “sinais” que Jesus realizou enquanto esteve entre nós têm de continuar a 

acontecer na história; agora, são os discípulos de Jesus que têm de continuar a sua 

missão e de perpetuar no mundo, em nome de Jesus, a acção libertadora de Deus. Os 

que vivem amarrados ao desespero de uma doença incurável encontram em nós um 

sinal vivo do Cristo libertador que lhes traz a salvação? Os “surdos”, fechados num 

mundo sem comunicação e sem diálogo, encontram em nós a Palavra viva de Deus 

que os desperta para a comunhão e para o amor? Os “cegos”, encerrados nas trevas 

do egoísmo ou da violência, encontram em nós o desafio que Deus lhes apresenta de 

abrir os olhos à luz? Os “coxos”, privados de movimento e de liberdade, escondidos 

atrás das grades em que a sociedade os encerra, encontram em nós a Boa Nova da 

liberdade? Os “pobres”, marginalizados, sem voz nem dignidade, sentem em nós o 

amor de Deus? 

Mais uma vez, somos interpelados e questionados pela figura vertical e coerente 

de João… Ele não é um pregador da moda, cujas ideias variam conforme as 



flutuações da opinião pública ou os interesses dos poderosos; nem é um charlatão 

bem vestido, que prega apara ganhar dinheiro, para defender os seus interesses, ou 

para ter uma vida cómoda e sem grandes exigências… Mas é um profeta, que 

recebeu de Deus uma missão e que procura cumpri-la, com fidelidade e sem medo. A 

minha vida e o meu testemunho profético cumprem-se com a mesma verticalidade e 

honestidade, ou estou disposto e vender-me a interesses menos próprios, se isso me 

trouxer benefícios? 

A “dúvida” de João acerca da messianidade de Jesus não é chocante, mas é sinal 

de uma profunda honestidade… Devemos ter mais medo daqueles que têm certezas 

inamovíveis, que estão absolutamente certos das suas verdades e dos seus dogmas, 

do que daqueles que procuram, honestamente, as respostas às questões que a vida 

todos os dias põe. Sou um fundamentalista, que nunca se engana e raramente tem 

dúvidas, ou alguém que sabe que não tem o monopólio da verdade, que ouve os 

irmãos, e que procura, com eles, descobrir o caminho verdadeiro? 

 

4) Rezar a Palavra de Deus.  

 

5) Contemplar a Palavra.  

 

6) Conservar a Palavra de Deus na vida. 

 

 

Sobriedade: leva a considerar que o excesso pode ser prejudicial à saúde e, 

em muitos casos, torna-se um insulto a quem não consegue o mínimo. 

Não haverá excessos verdadeiramente prejudiciais e que controlados 

poderiam ser ajuda fraterna? 

 

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. 


