
Lectio Divina – II 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:  

II Domingo de Páscoa – (Jo 20, 19-31) – Ano A 

 

 

3) Meditar a Palavra de Deus:  

 

 

Ambiente 

 

Continuamos na segunda parte do Quarto Evangelho, onde nos é apresentada a comunidade 

da Nova Aliança. A indicação de que estamos no “primeiro dia da semana” faz, outra vez, 

referência ao tempo novo, a esse tempo que se segue à morte/ressurreição de Jesus, ao tempo da 

nova criação.  

A comunidade criada a partir da acção de Jesus está reunida no cenáculo, em Jerusalém. Está 

desamparada e insegura, cercada por um ambiente hostil. O medo vem do facto de não terem, ainda, 

feito a experiência de Cristo ressuscitado. 

 



Mensagem 

O texto que nos é proposto divide-se em duas partes bem distintas. Na primeira parte (vers. 

19-23), descreve-se uma “aparição” de Jesus aos discípulos. Depois de sugerir a situação de 

insegurança e de fragilidade em que a comunidade estava (o “anoitecer”, as “portas fechadas”, o 

“medo”), o autor deste texto apresenta Jesus “no centro” da comunidade (vers. 19b). Ao aparecer 

“no meio deles”, Jesus assume-se como ponto de referência, factor de unidade, videira à volta da 

qual se enxertam os ramos. A comunidade está reunida à volta d’Ele, pois Ele é o centro onde todos 

vão beber essa vida que lhes permite vencer o “medo” e a hostilidade do mundo.  

A esta comunidade fechada, com medo, mergulhada nas trevas de um mundo hostil, Jesus 

transmite duplamente a paz (vers. 19 e 21: é o “shalom” hebraico, no sentido de harmonia, 

serenidade, tranquilidade, confiança, vida plena). Assegura-se, assim, aos discípulos que Jesus 

venceu aquilo que os assustava (a morte, a opressão, a hostilidade do mundo); e que, doravante, os 

discípulos não têm qualquer razão para ter medo. 

Depois (vers. 20a), Jesus revela a sua “identidade”: nas mãos e no lado trespassado, estão os 

sinais do seu amor e da sua entrega. É nesses sinais de amor e de doação que a comunidade 

reconhece Jesus vivo e presente no seu meio. A permanência desses “sinais” indica a permanência 

do amor de Jesus: ele será sempre o Messias que ama e do qual brotarão a água e o sangue que 

constituem e alimentam a comunidade. 

Em seguida (vers. 22), Jesus “soprou” sobre os discípulos reunidos à sua volta. O verbo aqui 

utilizado é o mesmo do texto grego de Gn 2,7 (quando se diz que Deus soprou sobre o homem de 

argila, infundindo-lhe a vida de Deus). Com o “sopro” de Gn 2,7, o homem tornou-se um ser 

vivente; com este “sopro”, Jesus transmite aos discípulos a vida nova que fará deles homens novos. 

Agora, os discípulos possuem o Espírito, a vida de Deus, para poderem – como Jesus – dar-se 

generosamente aos outros. É este Espírito que constitui e anima a comunidade de Jesus. 

Na segunda parte (vers. 24-29), apresenta-se uma catequese sobre a fé. Como é que se chega 

à fé em Cristo ressuscitado? João responde: podemos fazer a experiência da fé em Cristo vivo e 

ressuscitado na comunidade dos crentes, que é o lugar natural onde se manifesta e irradia o amor de 

Jesus. Tomé representa aqueles que vivem fechados em si próprios (está fora) e que não faz caso do 

testemunho da comunidade, nem percebe os sinais de vida nova que nela se manifestam. Em lugar 

de se integrar e participar da mesma experiência, pretende obter (apenas para si próprio) uma 

demonstração particular de Deus.  

Tomé acaba, no entanto, por fazer a experiência de Cristo vivo no interior da comunidade. 

Porquê? Porque no “dia do Senhor” volta a estar com a sua comunidade. É uma alusão clara ao 

Domingo, ao dia em que a comunidade é convocada para celebrar a Eucaristia: é no encontro com o 



amor fraterno, com o perdão dos irmãos, com a Palavra proclamada, com o pão de Jesus partilhado, 

que se descobre Jesus ressuscitado.  

A experiência de Tomé não é exclusiva das primeiras testemunhas; todos os cristãos de todos 

os tempos podem fazer esta mesma experiência. 

 

Actualização 

♦ A comunidade cristã gira em torno de Jesus, constrói-se à volta de Jesus e é d’Ele que recebe vida, 

amor e paz. Sem Jesus, estaremos secos e estéreis, incapazes de encontrar a vida em plenitude; 

sem Ele, seremos um rebanho de gente assustada, incapaz de enfrentar o mundo e de ter uma 

atitude construtiva e transformadora; sem Ele, estaremos divididos, em conflito, e não seremos 

uma comunidade de irmãos… Na nossa comunidade, Cristo é verdadeiramente o centro? É para 

Ele que tudo tende e é d’Ele que tudo parte? 

♦ A comunidade tem de ser o lugar onde fazemos, verdadeiramente, a experiência do encontro com 

Jesus ressuscitado. É nos gestos de amor, de partilha, de serviço, de encontro, de fraternidade, 

que encontramos Jesus vivo, a transformar e a renovar o mundo. É isso que a nossa comunidade 

testemunha? Quem procura Cristo, encontra-O em nós? 

♦ Não é em experiências pessoais, íntimas, fechadas e egoístas que encontramos Jesus ressuscitado; 

mas encontramo-l’O no diálogo comunitário, na Palavra partilhada, no pão repartido, no amor 

que une os irmãos em comunidade de vida. O que é que significa, para mim, a Eucaristia? 

 

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. 


