
Lectio Divina – V Domingo de Páscoa 
 

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:  

V Domingo de Páscoa – (Jo 14,1-12) – Ano A 

 

3) Meditar a Palavra de Deus:  

 

 

Ambiente 

 

Estamos na fase final da caminhada histórica do “messias”. Até este momento, Jesus 

cumpriu a sua missão em confronto aberto com os dirigentes judeus. Precisamente o último e 

mais importante dos seus “sinais” – a ressurreição de Lázaro – levou o Sinédrio a decidir matá-lo 

(cf. Jo 11,45-54). Jesus está consciente de que a morte está no seu horizonte próximo. 

O ambiente em que este trecho nos coloca é o de uma ceia de despedida. Nessa ceia 

(realizada na quinta-feira à noite, pouco tempo antes da prisão, na véspera da morte), estão Jesus 

e os discípulos. No decurso da ceia, Jesus despede-se dos discípulos e faz-lhes as suas últimas 



recomendações. As palavras de Jesus soam a “testamento” final: Ele sabe que vai partir para o 

Pai e que os discípulos vão continuar no mundo. 

Os discípulos, da sua parte, já perceberam que o ambiente é de despedida e que, daí a 

poucas horas, o seu “mestre” lhes vai ser tirado. Estão inquietos e preocupados. A aventura que 

eles começaram com Jesus, na Galileia, terá chegado ao fim? Essa relação que eles construíram 

com o “mestre” irá morrer? Os discípulos não sabem o que vai acontecer nem que caminho vão, a 

partir daí, percorrer. Sobretudo, não sabem como é que manterão, após a partida de Jesus, a sua 

relação com Ele e com o Pai. É neste contexto que podemos situar as palavras de Jesus que o 

Evangelho de hoje nos apresenta. 

 

Mensagem 

A catequese desenvolvida pelo autor do Quarto Evangelho, neste diálogo de Jesus com os 

discípulos, é de uma impressionante densidade teológica. Fundamentalmente, trata-se de uma 

catequese sobre “o caminho”: o “caminho” que Jesus percorreu e que é o mesmo “caminho” que 

os discípulos são convidados a percorrer. Vamos tentar esmiuçar o conteúdo e pôr em relevo os 

pontos fundamentais. 

O plano de salvação de Deus passa por estabelecer com os homens uma relação de 

comunhão, de familiaridade, de amor. Por isso, Jesus veio ao mundo: para tornar os homens 

“filhos de Deus” (“aos que O receberam, aos que crêem n’Ele, deu-lhes o poder de se tornarem 

filhos de Deus” – Jo 1,12). 

Como é que Jesus concretizou esse projecto? Ele “montou a sua tenda no meio dos 

homens” (Jo 1,14) e ofereceu aos homens um “caminho” de vida em plenitude: mostrou aos 

homens, na sua própria pessoa, como é que eles podem ser Homens Novos – isto é, homens que 

vivem na obediência total aos planos do Pai e no amor aos irmãos. Viver desse jeito é viver numa 

dinâmica divina, entrar na intimidade do Pai, tornar-se “filho de Deus”. 

Na ceia de despedida a que o nosso texto se refere, Jesus sente que está a começar o último 

acto da missão que o Pai lhe confiou (criar o Homem Novo). Falta oferecer aos discípulos a 

última lição – a lição do amor que se dá até à morte; falta também o dom do Espírito, que 

capacitará os homens para viverem como Jesus, na obediência a Deus e na entrega aos homens. 

Para que esse último acto se cumpra, Jesus tem de passar pela morte: tem de “ir para o Pai”. Ao 



dizer “vou preparar-vos um lugar” (vers. 2b), Jesus sugere que tem de ir ao encontro do Pai, para 

que os homens possam (pela lição do amor e pelo dom do Espírito) fazer parte da família de 

Deus. 

Nessa família, há lugar para todos os homens (“na casa de meu Pai há muitas moradas” – 

vers. 2a): basta que sigam “o caminho” de Jesus – isto é, que escutem as suas propostas e que 

aceitem viver como Homens Novos, no amor e no dom da vida. A “casa do Pai” é a comunidade 

dos seguidores de Jesus (a Igreja). 

Qual é o “caminho” para chegar a fazer parte dessa família de Deus? – perguntam os 

discípulos (eles foram testemunhas da vida que Jesus levou e, portanto, conhecem de cor o 

“mapa” desse “caminho”; mas continuam a recusar-se a acreditar que o dom da vida seja um 

caminho obrigatório para fazer parte da família de Deus – vers. 4-5). 

A resposta é simples… O “caminho” é Jesus (vers. 6): é a sua vida, os seus gestos de amor 

e de bondade, a sua morte (dom da vida por amor) que mostram aos homens o itinerário que eles 

devem percorrer. Ao aceitarem percorrer esse “caminho” de identificação com Jesus, os homens 

estão a ir ao encontro da verdade e da vida em plenitude. Quem aceita percorrer esse “caminho” 

de amor, de entrega, de dom da vida, chega até ao Pai e torna-se – como Jesus – “filho de Deus”. 

Mais: ao identificarem-se com Jesus, os discípulos estabelecem uma relação íntima e familiar 

com o Pai, porque o Pai e Jesus são um só (vers. 7-12). O Pai está presente em Jesus. Quem adere 

a Jesus e estabelece com Ele laços de amor, já faz parte da família do Pai, porque Jesus é o Deus 

que veio ao encontro dos homens: as obras de Jesus são as obras do Pai; o seu amor é o amor do 

Pai; a vida que Ele oferece, é a vida que o Pai dá aos homens. 

Em conclusão: os discípulos de Jesus têm de percorrer um “caminho”, até chegarem a ser 

família de Deus. Esse “caminho” foi traçado por Jesus, na obediência a Deus e no amor aos 

homens. É no final desse “caminho” que os discípulos – tornados Homens Novos – encontrarão o 

Pai e serão integrados na família de Deus. 

No entanto, Jesus não é somente o modelo do “caminho”; ao mesmo tempo, Ele oferece 

como dom a força, a energia (o Espírito) para que o homem possa percorrer “o caminho”. É o 

Espírito do Senhor ressuscitado que renova e transforma o homem, no sentido de o levar, cada 

dia, a tornar-se Homem Novo, que vive na obediência a Deus e no amor aos irmãos. Desta 

dinâmica, nasce a comunidade de Homens Novos, a família de Deus, a Igreja. 



 

Actualização 

♦ A Igreja é essa comunidade de Homens Novos, que se identifica com Jesus que, animada pelo 

Espírito, segue “o caminho” de Jesus (caminho de obediência aos planos do Pai e de dom da 

vida aos irmãos), que procura dar testemunho de Jesus no meio dos homens e que é a “família 

de Deus”. No dia do nosso baptismo, fomos integrados nesta família… A nossa vida tem sido 

coerente com os compromissos que, então, assumimos? Sentimo-nos “família de Deus”, ou 

deixamos que o egoísmo, o orgulho, a auto-suficiência falem mais alto e escolhemos caminhar 

à margem desta família? É verdade que esta família tem falhas, e é verdade que nem sempre 

encontramos nela humanidade e amor. Que fazemos, então: afastamo-nos, ou esforçamo-nos 

para que ela viva de forma mais coerente e verdadeira? 

♦ Falar do “caminho” de Jesus é falar de uma vida dada a Deus e gasta em favor dos irmãos, 

numa doação total e radical, até à morte. Os discípulos são convidados a percorrer, com Jesus, 

esse mesmo “caminho”. Paradoxalmente, dessa entrega (dessa morte para si mesmo) nasce o 

Homem Novo, o homem na plenitude das suas possibilidades, o homem que desenvolveu até 

ao extremo todas as suas potencialidades. É esse “caminho” que eu tenho vindo a percorrer? A 

minha vida tem sido uma entrega a Deus e doação aos meus irmãos? Tenho procurado despir-

me do egoísmo e do orgulho que impedem o Homem Novo de aparecer? 

♦ A comunhão do crente com o Pai e com Jesus não resulta de momentos mágicos nos quais, 

através da recitação de certas fórmulas ou do cumprimento de certos ritos, a vida de Deus 

bombardeia e inunda incondicionalmente o crente; mas a intimidade e a comunhão com Jesus 

e com o Pai estabelecem-se percorrendo o caminho do amor e da entrega, em doação total a 

Deus e aos irmãos. Quem quiser encontrar-se com Jesus e com o Pai, tem de sair do egoísmo e 

a fazer da sua vida um dom a Deus e aos homens. 

 

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. 


