
Lectio Divina – Domingo de Pentecostes 
 

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:  

Domingo de Pentecostes – (Jo 3, 16-18) – Ano A 

 

3) Meditar a Palavra de Deus:  

 

 

Ambiente 

O nosso texto pertence à secção introdutória do Quarto Evangelho (cf. Jo 1,19-

3,36). Nessa secção, o autor apresenta Jesus e procura – através dos contributos dos 

diversos personagens que vão sucessivamente ocupando o centro do palco e declamando o 

seu texto – dizer quem é Jesus. 

Mais concretamente, o trecho que nos é proposto faz parte da conversa entre Jesus e 

um “chefe dos judeus” chamado Nicodemos (cf. Jo 3,1). Nicodemos foi visitar Jesus “de 

noite” (cf. Jo 3,2), o que parece indicar que não se queria comprometer e arriscar a posição 

destacada de que gozava na estrutura religiosa judaica. Membro do Sinédrio, Nicodemos 



aparecerá, mais tarde, a defender Jesus, perante os chefes dos fariseus (cf. Jo 7,48-52); 

também estará presente na altura em que Jesus foi descido da cruz e colocado no túmulo 

(cf. Jo 19,39). 

A conversa entre Jesus e Nicodemos apresenta três etapas, ou fases. 

Na primeira (cf. Jo 3,1-3), Nicodemos reconhece a autoridade de Jesus, graças às 

suas obras; mas Jesus acrescenta que isso não é suficiente: o essencial é reconhecer Jesus 

como o enviado do Pai. Na segunda (cf. Jo 3,4-8), Jesus anuncia a Nicodemos que, para 

entender a sua proposta, é preciso “nascer de Deus” e explica-lhe que esse novo 

nascimento é o nascimento “da água e do Espírito”. 

Na terceira (cf. Jo 3,9-21), Jesus descreve a Nicodemos o projecto de salvação de 

Deus: é uma iniciativa do Pai, tornada presente no mundo e na vida dos homens através do 

Filho e que se concretizará pela cruz/exaltação de Jesus. O nosso texto pertence a esta 

terceira parte. 

 

Mensagem 

Depois de explicar a Nicodemos que o Messias tem de “ser levantado ao alto”, 

como “Moisés levantou a serpente” no deserto (a referência evoca o episódio da 

caminhada pelo deserto em que os hebreus, mordidos pelas serpentes, olhavam uma 

serpente de bronze levantada num estandarte por Moisés e se curavam – cf. Nm 21,8-9), a 

fim de que “todo aquele que n’Ele acredita tenha vida definitiva” (Jo 3,14-15), Jesus 

explica como é que a cruz se insere no projecto de Deus. A explicação vem em três 

passos… 

O primeiro (vers. 16) refere-se ao significado último da cruz. Esse Homem que vai 

ser levantado na cruz veio ao mundo, incarnou na nossa história humana, correu o risco de 

assumir a nossa fragilidade, partilhou a nossa humanidade; e, como consequência de uma 

vida gasta a lutar contra as forças das trevas e da morte que escravizavam os homens, foi 

preso, torturado e morto numa cruz. A cruz é o último acto de uma vida vivida no amor, 

na doação, na entrega. Ora, esse Homem é o “Filho único” de Deus. A expressão evoca, 

provavelmente, o “sacrifício de Isaac” (cf. Gn 22,16): Deus comporta-se como Abraão, 

que foi capaz de desprender-se do próprio filho por amor (no caso de Abraão, amor a 

Deus; no caso de Deus, amor aos homens)… A cruz é, portanto, a expressão suprema do 

amor de Deus pelos homens. O quadro dá-nos a dimensão do incomensurável amor de 

Deus por essa humanidade a quem ele quer oferecer a salvação. 

Qual é o objectivo de Deus ao enviar o seu Filho único ao encontro dos homens? É 

libertá-los do egoísmo, da escravidão, da alienação, da morte, e dar-lhes a vida eterna. 



Com Jesus – o Filho único que morreu na cruz – os homens aprendem que a vida 

definitiva está na obediência aos planos do Pai e no dom da vida aos homens, por amor. 

O segundo (vers. 17) deixa claro que a intenção de Deus, ao enviar ao mundo o seu 

Filho único, não era uma intenção negativa. Jesus veio ao mundo porque o Pai ama os 

homens e quer salvá-los. O Messias não veio com uma missão judicial, nem veio excluir 

ninguém da salvação. Pelo contrário, Ele veio oferecer aos homens – a todos os homens – 

a vida definitiva, ensinando-os a amar sem medida e dando-lhes o Espírito que os 

transforma em Homens Novos. 

Reparemos neste facto notável: Deus não enviou o seu Filho único ao encontro de 

homens perfeitos e santos; mas enviou o seu Filho único ao encontro de homens 

pecadores, egoístas, auto-suficientes, a fim de lhes apresentar uma nova proposta de 

vida… E foi o amor de Jesus – bem como o Espírito que Jesus deixou – que transformou 

esses homens egoístas, orgulhosos, auto-suficientes e os inseriu numa dinâmica de vida 

nova e plena. 

O terceiro (vers. 18) descreve as duas atitudes que o homem pode tomar, diante da 

oferta de salvação que Jesus faz: quem aceita a proposta de Jesus, adere a Ele, recebe o 

Espírito, vive no amor e na doação, escolhe a vida definitiva; mas quem prefere continuar 

escravo de esquemas de egoísmo e de auto-suficiência, auto-exclui-se da salvação. A 

salvação ou a condenação não são, nesta perspectiva, um prémio ou um castigo que Deus 

dá ao homem pelo seu bom ou mau comportamento; mas são o resultado da escolha livre 

do homem, face à oferta incondicional de salvação que Deus lhe faz. A responsabilidade 

pela vida definitiva ou pela morte eterna não recai assim sobre Deus, mas sobre o homem. 

De acordo com a perspectiva de João, também não existe um julgamento futuro, no 

final dos tempos, no qual Deus pesa na sua balança os pecados dos homens, para ver se os 

há-de salvar ou condenar: o juízo realiza-se aqui e agora e depende da atitude que o 

homem assume diante da proposta de Jesus. 

Em resumo: porque amava a humanidade, Deus enviou o seu Filho único ao mundo 

com uma proposta de salvação. Essa oferta nunca foi retirada; continua aberta e à espera 

de resposta. Diante da oferta de Deus, o homem pode escolher a vida eterna, ou pode 

excluir-se da salvação. 

 

Actualização 

♦ João é o evangelista abismado na contemplação do amor de um Deus que não hesitou 

em enviar ao mundo o seu Filho, o seu único Filho, para apresentar aos homens uma 

proposta de felicidade plena, de vida definitiva; e Jesus, o Filho, cumprindo o mandato 

do Pai, fez da sua vida um dom, até à morte na cruz, para mostrar aos homens o 



“caminho” da vida eterna… No dia em que celebramos a Festa da Santíssima Trindade, 

somos convidados a contemplar, com João, esta incrível história de amor e a espantar-

nos com o peso que nós – seres limitados e finitos, pequenos grãos de pó na imensidão 

das galáxias – adquirimos nos esquemas, nos projectos e no coração de Deus. 

♦ O amor de Deus traduz-se na oferta ao homem de vida plena e definitiva. É uma oferta 

gratuita, incondicional, absoluta, válida para sempre; mas Deus respeita absolutamente 

a nossa liberdade e aceita que recusemos a sua oferta de vida. No entanto, rejeitar a 

oferta de Deus e preferir o egoísmo, o orgulho, a autosuficiência, é um caminho de 

infelicidade, que gera sofrimento, morte, “inferno”. Quais são as manifestações desta 

recusa da vida plena que eu observo, na vida das pessoas, nos acontecimentos do 

mundo, e até na vida da Igreja? 

♦  Nós, crentes, devíamos ser as testemunhas desse Deus que é amor; e as nossas 

comunidades cristãs ou religiosas deviam ser a expressão viva do amor trinitário. É isso 

que acontece? Que contributo posso eu dar para que a minha comunidade – cristã ou 

religiosa – seja sinal vivo do amor de Deus no meio dos homens? 

♦  A celebração da Festa da Trindade não pode ser a tentativa de compreender e decifrar 

essa estranha charada de “um em três”. Mas deve ser, sobretudo, a contemplação de um 

Deus que é amor e que é, portanto, comunidade. Dizer que há três pessoas em Deus, 

como há três pessoas numa família – pai, mãe e filho – é afirmar três deuses e é negar a 

fé; inversamente, dizer que o Pai, o Filho e o Espírito são três formas diferentes de 

apresentar o mesmo Deus, como três fotografias do mesmo rosto, é negar a distinção 

das três pessoas e é, também, negar a fé. A natureza divina de um Deus amor, de um 

Deus família, de um Deus comunidade, expressa-se na nossa linguagem imperfeita das 

três pessoas. O Deus família torna-se trindade de pessoas distintas, porém unidas. 

Chegados aqui, temos de parar, porque a nossa linguagem finita e humana não 

consegue “dizer” o indizível, não consegue definir o mistério de Deus. 

. 

 

 

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. 


