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 5 –  Para que esta assembleia e a nossa paróquia 
perseverem na fé e na piedade 
e os seus membros cresçam no respeito mútuo, 
oremos, irmãos. 

____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
     ; 
Dia 17 – S. Antão (Abade); 

Dia 20 – S. Fabião (Papa e Mártir); 

           – S. Sebastião (Mártir); 

Dia 21 – S. Inês (Virgem e Mártir). 

____________________________________________ 

Os Papas 

(de Pedro ao Papa Francisco) 

 

“Vitor III” 

(1086 – 1087) 
 

Ao longo do seu papado (quatro 
meses), preocupou-se com o perigo 
muçulmano, chegando a enviar a África 
cavaleiros italianos, e também negociou 
com os normandos. 

Era um homem doente; por isso mesmo 
o seu pontificado não foi um dos mais 
notáveis da História da Igreja. 
 
 

“Urbano II” 

(1088 – 1099) 
 

Graças à diplomacia e através de 
batalhas contra as forças do anti-papa 
Clemente III, Urbano II reentrou em Roma. 

Nascido em Chatillon-sur-Marne, perto 
de Reims (França), Urbano II (1042-1099), 
de nome próprio Otão de Lagery ou Otão 
Chatillon, foi monge beneditino e discípulo 
de São Bruno, fundador dos Cartuxos. 
Enquanto Papa, foi o grande conselheiro da 
Primeira Cruzada, contribuiu para a 
expansão da Fé e para a restituiçãoi da paz 
na  Europa  e  reforçou  o  poder  da  Igreja,  

 

esclarecendo a síntese entre a nobreza e o 
clero, cujos interesses convergiam. 

De ascendência nobre, foi cónego de 
Reims e pertenceu à Ordem Beneditina ao 
escolher o mosteiro de Cluny, o maior 
centro espiritual do seu tempo, onde se 
tornou prior. Contudo, a sua estadia em 
Cluny foi curta, sendo enviado a Roma a 
pedido do Papa Gregório VII, para o apoiar 
nas reformas que pretendia implementar na 
Igreja. 

                                                  (continua...) 
____________________________________________ 

Missa com crianças (12) 
 

PERGUNTAS E RESPOSTAS 

       
PERG.   Na nossa paróquia há celebrações 

liturgicas durante as quais colocamos crianças da 
catequese a realizar alguns serviços, como por 
exemplo, recolher as ofertas dos fiéis, distribuir 
avisos, participar no canto e até fazer leituras. 

Há muitos anos disseram-me que só as 
crianças que já comunguem podem executar 
tarefas na liturgia. Há outros catequistas que põem 
isso em causa. Quem estará certo? 
 

(...Continuação da resposta, iniciada                
no Jornal do Leitor n.º 431) 

 

Dos serviços que o consulente indica, 
penso que são perfeitamente compatíveis 
com a capacidade dessas crianças a 
recolha de dons, a distribuição de avisos, a 
perticipação no canto da assembleia ou 
num pequeno grupo coral de crianças. É 
bom distribuir rotativamente, se possível 
cada domingo, pelas crianças presentes na 
Missa, esses e outros pequenos serviços 
litúrgicos. 

O mesmo não direi das leituras, onde a 
importância do ministério exige que se 
observem certas condições: idade, prepara-
ção, capacidade de ler bem. É preferível 
que a iniciação das crianças, ao acto da 
leitura, seja feita em celebrações da Palavra 
que lhes sejam especialmente destinadas.  

Naturalmente, tudo isso deve ser decidi- 

do em diálogo com o pároco, e ser objecto 
de avaliação periódica. 

(continua...) 
____________________________________________ 

Gotas  de  Orvalho 
 

Cumprimenta os teus amigos com 
alegria. Muitas vezes, uma simples 
saudação alegre e espontânea, conquista 
um coração e consola uma dor. 

A saudação triste e acabrunhada pode 
instilar (insuflar) veneno num coração alegre  

Derrama alegria e bondade ao encontrar 
uma pessoa conhecida e já terás conquis-
tado o benefício de uma boa acção 
meritória. 

Que os teus amigos sintam o calor do 
teu coração afectuoso, no simples cumpri-
mento alegre. 
____________________________________________ 

H u mo r 
 

Duas amigas encontram-se quando 
estão a passar férias na montanha. 
Pergunta a morena à loira:  

– Lembras-te das duas mochilas que 
encontrámos quando caminháva-mos na 
semana passada? Na que eu abri havia 
cinco euros e gastei-os todos a mandar 
postais aos meus amigos. Mas o que é que 
havia na que tu abriste? 

Responde a loira: 
– 100 euros de faturas para pagar. 
– E o que é que lhes fizeste? 
– Estou a pagá-las aos poucos! 

____________________________________________ 

A Fechar 
Os homens estão dispostos a ser prestáveis 

até ao momento em que têm poder. 

                                                (Luc de Vauvenargues) 
____________________________________________ 
 

Votos de boa leitura 
____________________________ 

 
 
 
 

II Dom. Tempo Comum 
 
Notam-se em algumas pessoas 

sintomas de doença espiritual: falta de 
esperança, como se depois desta vida nada 
mais houvesse a esperar, traduzido na vida 
por um materialismo prático; procura de um 
cristianismo light, sem mandamentos nem 
sacrifício, acomodado às nossas más 
tendências; uma falsa esperança de que a 
ciência acabará por perpetuar a vida do 
homem sobre a terra. 

São outros tantos «redentores» atrás 
dos quais as pessoas correm. E tu? 
Procuroas na intimidade com Jesus Cristo 
uma amizade crescente, reconhecendo 
n’Ele o teu insubstituível Salvador? 
___________________________________________ 

Introdução 
 
Não há página da Escritura onde não 

esteja presente, de uma forma ou de outra, 
o tema da vocação. «No princípio» Deus 
chama as criaturas à existência (Sb 11, 25), 
chama o homem à vida e, quando Adão se 
afasta dele, pergunta-lhe: «Onde estás?» 
(Gn 3, 9). Chama um povo e elege-o entre 
todos os povos da terra (Dt 10, 14-15); 
chama Abraão, Moisés, os profetas e 
confia-lhes uma missão para cumprir, um 
plano de salvação para realizar. Chama por 
nome até mesmo as estrelas do firmamento, 
e elas respondem: «Aqui estamos!», e 
alegram-se e brilham jubilosas para aquele 
que as criou (Br 3, 34-35). Compreender 
estas vocações significa descobrir o 
projecto que Deus tem para cada uma das 
suas criaturas e para cada pessoa. Nada ou 
ninguém é inútil: cada pessoa, cada ser tem 
uma função, uma tarefa a desempenhar. 

«Chamei do Egipto o meu filho» – 
declara o Senhor pela boca de Oséias (Os 
11, 1),  e   Mateus   (Mt 2, 15)   aplica   esta 
profecia a Jesus. Sim, também Ele tem uma 
vocação: partir de novo da terra da 
escravidão, percorrer de novo as etapas do 
êxodo, superar as tentações e chegar com 
todo o povo à liberdade. 

Pois, muito bem. E a nossa vocação? 
 

 

 

«Deus chamou-nos por santo 
chamamento» (2Tm 1, 9), chamou-nos «por 
meio do Evangelho, à posse da glória de 
Nosso Senhor Jesus Cristo (2Ts 2, 14). 

Os caminhos que conduzem a esta 
meta são diferentes para cada um de nós: 
há o caminho de quem é casado e o de 
quem é celibatário, há o percurso dos que 
estão sãos, e o dos doentes, dos viúvos, 
dos separados, dos namorados... O que 
importa é escutar e descobrir para onde 
Deus quer conduzir cada pessoa, e 
«proceder de um modo digno do 
chamamento que foi recebido» (Ef 4, 1).     
O «Anjo do Senhor» é quem se põe ao lado 
do irmão e o ajuda a discernir e a caminhar 
pela via que Deus traçou para ele. 

Porque Deus é Aquele que chama. 
–  Senhor, que queres que eu faça? 

Ajuda-me a entender e a realizar o teu 
desígnio de amor. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (Is 49, 3.5-6) 

 
Leitura: 
 

Leitura do Livro de Isaías 
 

Disse-me o Senhor:«Tu és o meu servo, 
Israel, por quem manifestarei a minha 
glória.» E agora o Senhor falou-me, Ele que 
me formou desde o seio materno, para fazer 
de mim o seu servo, a fim de Lhe reconduzir 
Jacob e reunir Israel junto d'Ele. Eu tenho 
merecimento aos olhos do Senhor e Deus é 
a minha força. Ele disse-me então: «Não 
basta que sejas meu servo, para 
restaurares as tribos de Jacob e 
reconduzires os sobreviventes de Israel. 
Vou fazer de ti a luz das nações, para que a 
minha salvação chegue até aos confins da 
terra.» 

Palavra do Senhor. 
 

Comentário: 

 

Tínhamos já encontrado na festa do 
Baptismo de Jesus o «Servo do Senhor» de 
quem se fala na leitura. Hoje é ele mesmo 
quem relata a sua vocação. 
 

Assim como outras grandes persona-
gens do Antigo e do Novo Testamento 
(Jeremias: Jr 1, 5; o Baptista: Lc 1, 15; 
Paulo: Gl 1, 15), também ele é escolhido por 
Deus desde o seio materno e enviado a 
cumprir uma grande missão. 
      É difícil determinar se o profeta se 
referia a uma personagem histórica real 
(Jeremias? Moisés?) ou se, por «Servo do 
Senhor», se referia à colectividade de Israel. 
O primeiro versículo da leitura de hoje pare- 
ce favorecer esta segunda interpretação; 
porém, o seguinte parece dizer o contrário: 
Israel seria enviado pelo Senhor... para 
reunir Israel. 

A identificação mais coerente e 
respeitadora do texto é, provavelmente, a 
de quem o considera uma personificação do 
«resto fiel de Israel». Seria a imagem das 
pessoas piedosas que, no meio de um povo 
que se afastou do seu Deus, souberam 
resistir às lisonjas do paganismo. 
      Estamos na Babilónia, no século VI a.C. 
Os israelitas encontram-se há dezenas de 
anos numa terra estrangeira. Já todos aban-
donaram os seus sonhos de glória, e, 
quando  pensam  no  seu  passado glorioso, 
experimentam apenas embaraço e 
desconforto. «Cantai-nos um cântico de 
Sião» - pedem aqueles que os deportaram 
(SI 137, 3). Mas como entoar o hino de 
vitória, cantado por seus pais nas margens 
do Mar Vermelho, agora que são escravos e 
estão longe da sua pátria? 

Nesta situação, humanamente sem 
esperança, o pequeno resto, o Israel-fiel, é 
chamado pelo Senhor, que lhe confia uma 
dupla tarefa: reunir todos os filhos do seu 
povo dispersos pelas nações, reconduzi-los 
à terra de seus pais e ser luz e sinal de 
salvação até aos confins da terra. 

A escolha deste servo é contrária a toda 
a lógica humana. A empresa a que é 
chamado só pode ser realizada por alguém 
que disponha de dons e meios 
excepcionais. Mas, pelo contrário, é preci-
samente através deste servo fraco que o 
Senhor decidiu manifestar «a sua glória». 
Ele estima-o e dá-lhe a sua força. 
      Não sabemos em que personagem 
histórica se inspirou o profeta  ao  delinear a  
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figura do «Servo do Senhor». O que é certo 
é que os primeiros cristãos viram os seus 
lineamentos reproduzidos perfeitamente em 
Jesus. Assim como o «Servo», também 
Jesus desempenhou a sua missão 
começando a reunir «as ovelhas perdidas 
da casa de Israel» (Mt 10, 6) e quis que a 
sua luz resplandecesse antes de mais na 
Galileia: na «terra de Zabulão e Neftali, o 
povo que jazia nas trevas viu uma grande 
luz» (Mt 4, 15-16). Depois, como para o 
«Servo do Senhor» (Is 49, 4), também para 
Jesus a actividade em favor de Israel 
concluiu-se com um fracasso, com uma 
morte ignominiosa, mas Deus interveio e 
transformou em triunfo a derrota aparente. 
Depois da Páscoa, a missão de Cristo 
estendeu-se –  como a do Servo – ao 
mundo inteiro: «Ide, pois – ordenou Ele aos 
discípulos –  fazei discípulos de todos os 
povos, ensinando-os a cumprir tudo o que 
vos tenho mandado. E sabei que Eu estarei 
sempre convosco até ao fim dos tempos» 
(Mt 28, 19-20). 
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 
S/ 39 (40) 

 

Refrão: 
 

Eu venho, Senhor, 
para fazer a vossa vontade. 

 
Esperei no Senhor com toda a confiança 
E Ele atendeu-me. 
Pôs em meus lábios um cântico novo, 
Um hino de louvor ao nosso Deus. 
 

Não Vos agradam sacrifícios nem oblações, 
Mas abriste-me os ouvidos; 
Não pedistes holocaustos nem expiações, 
Então clamei: «Aqui estou». 
 

«De mim está escrito no livro da Lei 
Que faça a vossa vontade. 
Assim o quero, ó meu Deus, 
A vossa lei está no meu coração». 
 

Proclamei a justiça na grande assembleia, 
Não fechei os meus lábios, Senhor, bem o 
sabeis. 
Não escondi a vossa justiça no fundo do 
coração, 
Proclamei a vossa fedelidade e salvação. 
____________________________________________ 

2.ª Leitura  (1 Cor 1, 1-3) 

 
Leitura: 
 

Leitura da Primeira Epístola do 
apóstolo São Paulo aos Coríntios 

 

Paulo, por vontade de Deus 
escolhido  para Apóstolo de Cristo Jesus  

e o irmão Sóstenes, 2à Igreja de Deus que 
está em Corinto, aos que foram 
santificados em Cristo Jesus, chamados 
à santidade, com todos os que invocam, 
em qualquer lugar, o nome de Nosso 
Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e 
nosso: 3A graça e a paz de Deus nosso 
Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam 
convosco. 
 

Palavra do Senhor. 
 
Comentário: 
 

A primeira Carta aos Coríntios –  de 
onde será tirada a segunda leitura dos 
próximos seis domingos – foi escrita por 
Paulo para resolver alguns problemas 
graves surgidos naquela comunidade: 
anarquia e desordens durante as 
celebrações eucarísticas, desacordos e 
invejas, pouca clareza acerca de algumas 
questões morais, confusão de ideias em 
relação à ressurreição dos mortos... Hoje, é 
proposta à nossa atenção a introdução 
desta carta. Aí, é indicado o remetente 
(Paulo e o irmão Sóstenes) e o destinatário 
(a Igreja de Deus que está em Corinto) e 
são dirigidos aos fiéis os votos de graça e 
paz. São apenas três versículos, mas neles 
são assinalados alguns temas teológicos 
que vale a pena evidenciar. 

Antes de mais, Paulo apresenta-se 
como Apóstolo por vocação. 
      Apóstolo é aquele que é convidado a 
levar o Evangelho lá onde ninguém ainda o 
anunciou, é aquele que lança a semente de 
onde nasce, brota e cresce até ao seu pleno 
desenvolvimento, a comunidade. Mais à 
frente na sua carta, Paulo irá utilizar 
precisamente esta imagem: «Eu plantei, 
Apolo regou, mas foi Deus quem deu o 
crescimento» (I Cor 3, 6). 

Antes de entrar nas questões que 
pretende tratar (e vai fazê-lo de forma muito 
severa), sente a necessidade de evocar e 
justificar a sua própria autoridade. 

Ao contrário dos rabis e dos mestres do 
seu tempo, não se refere aos estudos que 
fez, nem à sabedoria, nem à experiência 
que acumulou ao longo dos anos. Refere-
se, isso sim, à sua vocação, ao chama-
mento pessoal que recebeu de Deus. 
      Cá está, novamente, o tema da vocação 
que encontrámos na primeira leitura; 
também Paulo foi escolhido e lhe foi 
confiada uma tarefa:  ser Apóstolo.  Lembra 
esta vocação para colocar os coríntios na 
disposição de acolher as suas palavras, as 
suas exortações, as suas decisões: não 
expõe as suas doutrinas, mas fala em nome 
de Deus que o enviou.  

Para além de Paulo, o versículo 1 refere  
 

Sóstenes. Quem será?  
Os Actos dos Apóstolos mencionam um 

tal Sóstenes, chefe da sinagoga de Corinto. 
Este, juntamente com outros judeus, tinha 
um dia arrastado Paulo até ao tribunal para 
que fosse condenado por blasfémia. 
Perante o procônsul Galião que, incrédulo e 
divertido, assistia a uma discussão que para 
ele não tinha a mínima importância, o 
debate teológico tomou-se cada vez mais 
aceso e terminou numa rixa. Quem saiu pior 
desta situação foi o próprio Sóstenes que – 
não se sabe bem porquê –  tinha sido 
espancado pelos seus próprios correligioná-
rios (Act 18,12-17). Ora, caso se trate da 
mesma pessoa, pode-se concluir que a 
tareia... serviu-lhe para ganhar juízo. 

Destinatária da carta é – como dissemos 
– «a Igreja de Deus que está em Corinto». É 
a «comunidade», o «grupo de cristãos» 
daquela cidade. Igreja significa: «gente 
convocada», «gente chamada» por Deus. 
Trata-se ainda do tema da vocação: se os 
coríntios se tornaram crentes, foi porque 
Deus os «chamou», os «escolheu». 
      Os cristãos de Corinto são santificados 
e chamados. «Santo» significa «separado», 
posto aparte, reservado a Deus. Os 
coríntios são santos porque são diferentes 
dos pagãos. Não vivem num gueto 
(isolados), distantes dos outros –  isso seria 
contrário ao Evangelho que os quer «sal da 
terra» (Mt 5, 13) e «fermento» que leveda a 
farinha (Mt 13, 33) –  são separados porque 
levam uma vida guiada por princípios 
diferentes daqueles dos pagãos. Paulo lem-
bra esta santidade para introduzir as 
severas advertências contra os comporta-
mentos imorais de alguns membros daquela 
comunidade. 

Por fim, é sublinhada a insistência do 
Apóstolo na unidade que deve reinar entre 
os crentes em Cristo. Os coríntios não 
podem esquecer que a sua comunidade é 
parte da Igreja universal. A definição que é 
dada desta Igreja é sugestiva: são todos os 
que invocam, em qualquer lugar, o nome de 
Nosso Senhor Jesus Cristo. 

Iremos compreender mais à frente (já na 
leitura do próximo domingo) o motivo desta 
referência: prepara uma dura intervenção 
contra as divisões e dissabores que se 
manifestaram na comunidade. 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

(Jo 1, 14a. 12a) 
 

Refrão:   Aleluia, Aleluia! 

 
O Verbo fez-se carne e habitou entre nós. 
Àqueles que O receberem 

Deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. 
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 Evangelho (Jo 1, 29-34) 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São João 
 

29Naquele tempo, João Baptista viu Jesus, 
que vinha ao seu encontro, e exclamou: «Eis o 
Cordeiro de Deus, que tira o pecado do 
mundo. 30Era d’Ele que eu dizia: ‘Depois de mim 
virá um  homem,  que  passou  à minha frente, 
porque existia antes de mim’. 31Eu não O 
conhecia, mas para Ele Se manifestar a Israel é 
que eu vim baptizar em água». 32João deu mais 
este testemunho: «Eu vi o Espírito Santo descer 
do Céu como uma pomba e repousar sobre 
Ele. 33Eu não O conhecia, mas quem me enviou 
a baptizar em água é que me disse: ‘Aquele 
sobre quem vires o Espírito Santo descer e 
repousar é que baptiza no Espírito Santo’. 34Ora, 
eu vi e dou testemunho de que Ele é o Filho de 
Deus». 

 
Palavra da Salvação. 
 

Comentário: 
 

Os três Evangelhos sinópticos iniciam o 
relato da vida pública de Jesus lembrando o 
seu Baptismo. João ignora este episódio, 
porém dedica um grande espaço ao 
Baptista. Enquadra-o, logo desde os 
primeiros versículos, numa perspectiva 
original: mais do que percursor, apresenta-o 
como «um homem enviado por Deus para 
dar testemunho da Luz» (Jo 1, 6-8). A sua 
vida e a sua pregação suscitam interro-
gações, expectativas e esperanças no povo, 
circula até uma voz dizendo que é ele o 
messias. Uma delegação de sacerdotes e 
levitas vai para além do Jordão para o 
interrogar, para obter esclarecimentos 
acerca da sua identidade e da sua obra. Ele 
responde: «Eu não sou o Messias... Eu 
baptizo com água, mas no meio de vós está 
quem vós não conheceis. É aquele que vem 
depois de mim, a quem eu não sou digno de 
desatar a correia das sandálias» (Jo 1, 19-
28). 

Ora, é  neste  contexto  que se insere o 
nosso trecho. 

Entra em cena o protagonista – Jesus –  
a quem o Baptista acabara de se referir no 
debate com os enviados dos judeus. 
Quando o vê caminhar ao seu encontro, 
exclama: «Eis o Cordeiro de Deus, que tira 
o pecado do mundo». 

É uma afirmação que –  como iremos 
ver – está cheia de significados e 
evocações bíblicas. 

O Baptista mostra ter intuído a 
identidade, ignorada ainda por todos, de 
Jesus. Como a descobriu e porque o define 
com uma imagem tão singular? Nunca, no 
Antigo Testamento, uma  pessoa foi chama- 
 
 

homens e, com a sua mansidão, com o dom 
da sua vida, aniquila-as. Não eliminará o 
mal concedendo uma espécie de amnistia, 
uma renitência; vencê-lo-á introduzindo no 
mundo um dinamismo novo, uma força 
irresistível  –  o seu Espírito  –  que levará  
as pessoas ao bem e à vida. 

O Baptista pensa também numa terceira 
referência bíblica: o cordeiro é associado ao 
sacrifício de Abraão. Isaac, enquanto 
caminha ao lado do pai em direcção ao 
monte de Moriá, pergunta: «Levamos  fogo  
e  lenha,  mas onde está a vítima para o 
holocausto?» Abraão responde: «Deus 
proverá quanto à vítima» (Gn 22, 7-8). 

«Eis o Cordeiro de Deus!» – responde 
agora o Baptista – é Jesus, dado por Deus 
ao mundo para ser sacrificado em vez do 
homem pecador, merecedor de castigo. 

Os próprios pormenores do relato do 
Génesis (Gn 22, 1-18) são bem conhecidos, 
e o Baptista quer aplicá-los a Jesus. Assim 
como Isaac, Ele é filho único, o bem-amado, 
aquele que carrega a lenha dirigindo-se 
para o lugar do sacrifício. A Ele adaptam-se 
também os pormenores acrescentados 
pelos rabis. Isaac –  diziam eles –  tinha-se 
oferecido espontaneamente; em vez de 
fugir, tinha-se entregue ao pai para ser 
atado no altar. Também Jesus deu 
livremente a sua vida por amor. 

É esta a mensagem de esperança e de 
alegria que, através do Baptista, João, 
desde a primeira página do seu Evangelho, 
quer anunciar aos discípulos. Não obstante 
o enorme poder do mal no mundo, aquilo 
que espera a humanidade é a comunhão de 
vida «com o Pai e com o seu Filho, Jesus 
Cristo». Estas coisas – diz João – escrevo-         
-as «para que a nossa alegria seja 
completa»  (I Jo 1, 3-4). 
____________________________________________ 

  Oração Universal 

 
1 –  Para que o Papa Francisco e os bispos a ele    
        unidos 

dêem testemunho, por palavras e por obras, 
da santidade a que Deus os chama dias após dia, 
oremos, irmãos. 

 
2 –  Para que os fiéis e catecúmenos do mundo inteiro 

acreditem em Jesus, o Cordeiro de Deus 
que tira o pecado do mundo, 
oremos, irmãos. 

 
3 –  Para que os governantes sejam homens de paz 

e os povos possam viver tranquilos 
e progredir no bem-estar, na justiça e na      
liberdade, 
oremos, irmãos. 
 

4 –  Para que os homens e mulheres do nosso tempo 
descubram em Cristo a luz das nações 
e edifiquem um mundo mais justo e mais fraterno, 
oremos, irmãos. 
 
 

 

 
 

da «cordeiro de Deus». A expressão marca 
o ponto de chegada do seu duro caminho 
espiritual; de facto, ele partiu da mais 
completa ignorância: «Eu não o conhecia» – 
repete por duas vezes. 

Quem quiser chegar à «maravilha que é 
o conhecimento de Cristo Jesus» (Fl 3, 8) 
deve   começar   a   tomar   consciência  da 
própria ignorância. 

É estranha – dizíamos – a imagem do 
cordeiro de Deus. O Baptista dispunha 
doutras: pastor, rei, juiz severo. Chegou 
mesmo  a  utilizar  esta  última: «Vai  chegar 
alguém mais forte do que eu... Tem na mão 
a pá de joeirar, para limpar a sua eira e 
recolher o trigo no seu celeiro; mas 
queimará a palha num fogo inextinguível» 
(Lc 3, 16-17). Porém, na sua mente, 
nenhuma outra resumia melhor a sua 
descoberta acerca da identidade de Jesus 
que a do cordeiro de Deus. 

Educado provavelmente entre os 
monges essénios de Qumran, tinha 
assimilado a espiritualidade do seu povo, 
conhecia a sua história e era prático no 
manuseamento das Escrituras. Como pio is-
raelita que era, sabia que os seus ouvintes, 
ao ouvi-lo referir o cordeiro, iriam 
imediatamente intuir a alusão ao cordeiro 
pascal cujo sangue, posto nos umbrais das 
casas, tinha poupado os seus pais à morte 
pelo anjo exterminador no Egipto. O 
Baptista entreviu o destino de Jesus: um dia 
iria ser imolado, como cordeiro, e o seu 
sangue iria retirar às forças do mal a 
capacidade de ferir; o seu sacrifício iria 
libertar o homem do pecado e da morte. 
Notando que Jesus foi condenado ao meio-       
-dia da vigília da Páscoa (Jo 19, 14), o 
evangelista João quis certamente evocar 
este mesmo simbolismo. De facto, era 
àquela hora que os sacerdotes, no templo, 
começavam a imolar os cordeiros. 

Mas há uma segunda alusão nas 
palavras do Baptista. 
      Para quem tem presente as profecias do 
livro de Isaías – e qualquer israelita as 
conhecia muito bem –  não pode deixar de 
notar a evocação do fim ignominioso do 
Servo do Senhor de quem ouviremos falar 
também na primeira leitura de hoje. É assim 
que o profeta descreve o modo como se 
encaminha para a morte: «Como um 
cordeiro que é levado ao matadouro, ou 
como uma ovelha emudecida nas mãos do 
tosquiador... foi contado entre os pecadores, 
tomando sobre si os pecados de muitos, e 
sofreu pelos culpados» (Is 53, 7.12). 

Neste texto, a imagem do cordeiro é 
associada à destruição do pecado. 
      Jesus – queria dizer o Baptista – 
carrega sobre si todas as fraquezas, todas 
as   misérias,   todas   as   iniquidades   dos  
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