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Agenda  Santoral 
 

Dia 20 – S. Fabião (Papa e Márter);  
           – S. Sebastião (Mártir); 

Dia 21 – S. Inês (Virgem e Mártir);  
Dia 22 – S. Vicente (Diácono e Mártir); 

Dia 24 – S. Francisco de Sales (Bispo e 

Doutor da Igreja). 
____________________________________________ 

Papa Francisco 
(Maneira de tratar os jovens) 

 

Que se passa com os nossos jovens? 
Melhor dito, que se passa connosco, que 
não conseguimos resolver a situação de 
abandono e solidão em que os nossos 
jovens se encontram? 
 
                             (Missa pela Educação. 6.Abril.2005) 

________________________________ 

Bíblia  

  O Livro dos Livros 
 

7 –  A Bíblia não é a Palavra de Deus 
paginada e encadernada em capas duras. 

´ 
A Palavra de Deus é Deus-Palavra. 

Escutar a Palavra de Deus é acolher a 
presença transformante de Deus que se faz 
Palavra, isto é, comunicação, revelação, 
encontro comigo em mim.  

A Bíblia não é a Palavra de Deus 
encadernada… 

A Bíblia não é a Palavra de Deus 
paginada e encadernada em capas duras. 
Se acontecer, por exemplo, queimarmos 
uma bíblia, não queimamos a Palavra de 
Deus. E ainda que fizéssemos arder todas 
as Bíblias do mundo, nada mais teríamos 
feito do que destruir uma mediação 
privilegiada para a Palavra de Deus 
acontecer em nós. 

Deus é Amor! Quando falamos dos dons  
 

e dos modos de presença de Deus na 
nossa vida, quase sempre usamos a 
linguagem do “ter”. Mas Deus é o “Ser” em 
plenitude. Deus não “tem” nada para dar; 
Deus dá o que é, dá-se. Para dar e se fazer 
presente, Deus não precisa de “realidades 
terceiras” entre Ele e nós. Deus dá-se. Deus 
faz-se o Dom que nos oferece. Não 
recebemos nada de Deus senão Deus 
mesmo! Deus não tem Amor para dar… 
Deus é Amor, e o Amor faz-se dom gratuito 
e permanente. 

Também em relação à Palavra. Deus 
não tem uma Palavra para nos dar. Deus é 
Amor, e o Amor faz-se Encontro, 
Comunicação (= Comunhão), Palavra para 
o amado. Escutar a Palavra de Deus, por 
isso, não é um exercício de audição, mas 
uma experiência de encontro íntimo, relação 
pessoal, diálogo amoroso com Deus. A 
Palavra de Deus é um Acontecimento, não 
um som. É uma experiência relacional que 
tem lugar no coração do crente, não uma 
escritura sobre a qual se passam os olhos. 
___________________________________________ 

 

Pedras no caminho? 
Guardo-as todas, 

um dia vou construír um castelo. 
____________________________________________ 

Ano de 2015 
 

Para teres um 2015 com SAÚDE: 
 

1.º –  Bebe muito águas; 
2.º – Como ao pequeno almoço como um 

rei, ao almoço como um príncipe e ao 
jantar como um pedinte; 

3.º –  Vive com os “3 ES”: Energia,       
         Entusiasmo,  Empatia; 
4.º –  Arranja tempo para meditar, pelo      
         menos, 10 minutos por dia; 
5.º –  Lê mais livros que em 2014; 
6.º –  Dorme 8 horas por noite e faz   
         caminhadas de 10 a 30 minutos; 
7.º –  Não sejas invejoso e sorri muito. 
 

De Parabéns... 
 
      Esta semana estão de parabéns pelos 
seus aniversários natalícios, os seguintes 
leitores: Salomé Nóbrega (da Paróquia de 
Eiriz) e Filomena Mendes (da Paróquia de 
Carvalhosa), na Quinta-feira, dia 22 de 
Janeiro, e Aurora Silva (da Paróquia de 
Sanfins), na Sexta-feira, dia 23 de Janeiro. 

À Salomé e à Filomena, o Jornal do 
Leitor deseja-lhes muitas felicidades. 
Também à Aurora, nossa colaboradora com 
artigos publicados, desejamos-lhe igual e 
carinhosamente, felicidades sem fim. 
____________________________________________ 

Feliz Aniversário 
 

Descobre em cada uma das velas do 
bolo de aniversário um sinal de benção. 
Celebra a abundância da tua vida. 

E tem um feliz aniversário. 
____________________________________________ 

H u m o r 
 

Debaixo de uma árvore de Natal toda 
iluminada, diz um cão para o outro: 

 – Finalmente puseram luz na casa de 
banho... 

______________________ 

 

No manicómio, em celas separadas: 
 – Eu sou um enviado de Deus à Terra... 
– Mentira! – responde alguém da outra 

cela. Eu não enviei ninguém! 
____________________________________________ 

A Fechar 
Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, 

apesar de todos os desafios, 
incompreensões e períodos de crise. 

____________________________________________

Boa leitura e até para a semana  
 

Tempo Comum 
 

      Deus aproxima-se dos homens de todos 
os tempos por meio da sua Palavra e dos 
Sacramentos cristãos. Samuel, João, André 
e Pedro escutaram a voz do Senhor e 
acolheram docilmente as suas indicações. 
Escutemos também nós, com plena 
disponibilidade, o que Deus nos quiser 
comunicar na Eucaristia de este Domingo. 

No Salmo de hoje, rezamos: «Eu venho, 
Senhor, para fazer a Vossa vontade» Na 
verdade, a vontade de Deus é para todos 
nós, caminho certo de felicidade e de 
salvação. É a vontade de um Pai sapien-
tíssimo que nos ama com um amor infinito. 
Toda a arte do cristão está no amor à 
obediência. Os desígnios de Deus são 
sempre de amor e de misericórdia. Portanto, 
procuremos saber o que Deus quer de cada 
um de nós e entremos decididamente por 
caminhos da obediência. 
____________________________________________ 

Introdução 
 

Vocação: A descoberta da própria 
identidade.  
      Entre os vários títulos que a Bíblia 
atribui a Deus está também este: Aquele 
que chama. Com a sua direita Ele estende 
os céus, chama-os e eles «comparecem 
juntos» (Is 48, 13), ouvem as suas ordens e 
realizam a sua vocação, volteando 
(esvoaçando) no universo e cantando os 
seus louvores: «Os céus proclamam a glória 
de Deus, o firmamento anuncia a obra das 
suas mãos» (SI 19, 2). Nada e ninguém é 
anónimo diante do Senhor que «fixa o 
número das estrelas e chama a cada uma 
pelo seu nome» (SI 147, 4). 
      Ao nome que Deus atribui a cada 
pessoa corresponde uma identidade, uma 
vocação, uma missão. 
      Não é nada de intimista, nada de 
exterior à pessoa, nada que se pareça com 
uma escolha-prémio devido a uma 
precedente fidelidade; a vocação não é 
mais que a descoberta daquilo para que 
fomos feitos, do lugar que somos chamados  

a ocupar na criação e no projecto de Deus; 
a vocação não se revela através de sonhos 
e visões, mas descobre-se olhando para 
dentro de nós próprios, ouvindo a palavra 
do Senhor que se faz ouvir, não ver, que se 
manifesta nos acontecimentos e fala através 
dos anjos que põe a nosso lado, ou seja, 
dos irmãos encarregados de nos interpre-
tarem os seus  pensamentos e a sua 
vontade. 
      Corresponder à vocação não significa 
meter-se numa empresa difícil, imposta a 
partir de fora, mas realizar-se a si mesmo, 
ser fiel à própria identidade e, portanto, 
atingir o equilíbrio interior e a alegria. 
     - Revela-me, Senhor, o nome com que 
me chamaste, antes que eu fosse 
concebido no seio de minha mãe. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (1 Sm 3,3b-10.19) 

 

Monição:  
 

Samuel ouve a voz de Deus que o chama e, 
aconselhado pelo sacerdote Heli, inicia um diálogo com 

Deus que acompanhará toda a vida do profeta. 
Também o Senhor está connosco, como esteve com 
Samuel, quando fazemos oração habitualmente. 
 

Leitura: 
 

Leitura do Primeiro Livro de Samuel 
 

Naqueles dias, 3bSamuel dormia no templo do 
Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. 4O 
Senhor chamou Samuel e ele respondeu: «Aqui 

estou». 5E, correndo para junto de Heli, disse: «Aqui 
estou, porque me chamaste». Mas Heli respondeu: «Eu 
não te chamei; torna a deitar-te». E ele foi deitar-se. 6O 
Senhor voltou a chamar Samuel. Samuel levantou-se, 

foi ter com Heli e disse: «Aqui estou, porque me 
chamaste». Heli respondeu: «Não te chamei, meu filho; 
torna a deitar-te». 7Samuel ainda não conhecia o 
Senhor, porque, até então, nunca se lhe tinha 

manifestado a palavra do Senhor. 8O Senhor chamou 
Samuel pela terceira vez. Ele levantou-se, foi ter com 
Heli e disse: «Aqui estou, porque me chamaste». Então 
Heli compreendeu que era o Senhor que chamava pelo 

jovem. 9Disse Heli a Samuel: «Vai deitar-te; e se te 
chamarem outra vez, responde: ‘Falai, Senhor, que o 
vosso servo escuta’». Samuel voltou para o seu lugar e 
deitou-se. 10O Senhor veio, aproximou-Se e chamou 

como das outras vezes: «Samuel, Samuel!» E Samuel 
respondeu: «Falai, Senhor, que o vosso servo escuta». 
19Samuel foi crescendo; o Senhor estava com ele e 
nenhuma das suas palavras deixou de cumprir-se. 
 

Palavra do Senhor. 

 

Recomendações ao leitor: 

 
      Dá leitor, uma tonalidade apropriada e 
diferente a cada uma das três personagens: o 
Senhor, Heli e Samuel. Atenção, porque as 
respostas de Samuel que pontuam o texto 
deverão aparecer encadeadas por um 
crescendo. Atenção ao  nome “Heli” que vais 
pronunciar sete vezes, deves pronunciar “éli” e 
não “ili”. 
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 
Salmo 39 (40), 2.4ab.7-8a.8b-9.10-11 (R. 8a.9a) 

Monição:  

Perante a chamada de Deus não podemos ter 
outra resposta que não seja um sim: «Eis-me aqui, 
para fazer a vossa vontade» 

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 agradaram sacrifícios nem oblações, 
mas abristes-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 justiça no fundo do coração, 
proclamei a vossa bondade e fidelidade». 

____________________________________________ 

2.ª Leitura  

(1 Cor 6, 13c-15a.17-20) 

 

Monição:  

S. Paulo exorta os cristãos de Corinto a 
glorificar a Deus nos seus corpos, vivendo 
delicadamente e com alegria a castidade. 

  

 

 

 

 

ESCALA DA SEMANA  –  Leitores  –  18  –  Janeiro   –   2.º Dom. Tempo Comum 

Função 
Missa Vespertina  (Sábado) Missa do Dia  (Domingo) 

Carvalhosa                                                                                                                                                                  Eiriz Figueiró Sanfins Carvalhosa Eiriz Figueiró Sanfins 

Responsável Gisela Meireles    Carlos Pacheco    

Avisos João Miguel    Carla Sousa    

Admonição         

1.ª Leitura Miguel Torres Marlene Vera Moura Diana Santos José Meireles Sofia Helena Martins Eulália Gonçalves 

2.ª Leitura Catarina Campos Joana Emilia Matos Carla Sousa Filomena Mendes Artur Alexandre Reguenga Ricardo Brito 

Oraç.  Fiéis Pedro Neto Helena David Tiago Diana Araújo Joaquim Mendes Salomé M.ª Céu Dias Isabel Matos 

Ação Graças         

Suplente Luis Gomes    Jorge Moreira    
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Leitura: 
 
       Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo 
aos Corintios 
 

Irmãos: 13cO corpo não é para a imoralidade, mas 

para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Deus, que 
ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará a nós 
pelo seu poder. 15aNão sabeis que os vossos corpos 
são membros de Cristo? 17Aquele que se une ao 

Senhor constitui com Ele um só Espírito. 18Fugi da 
imoralidade. Qualquer outro pecado que o homem 
cometa é exterior ao seu corpo; mas o que pratica a 
imoralidade peca contra o próprio corpo. 19Não sabeis 

que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que 
habita em vós e vos foi dado por Deus? Não pertenceis 
a vós mesmos, 20porque fostes resgatados por grande 
preço: glorificai a Deus no vosso corpo. 
 

 Palavra do Senhor 

 

Recomendações ao leitor: 
 

Nesta leitura exige-se uma divisão correta do 
texto, criando unidades de sentido. Atenção às duas 

interrogações do texto, que começam logo no início:  
(Não sabeis “?”... que...) 
 

Comentário: 
 

«Tudo é permitido!» «Porquê abster-se 
daquilo que dá prazer?» «A necessidade 
sexual, assim como a alimentar, deve ser 
satisfeita, não importa como!» 
      Certamente ouvimos já frases como 
estas da parte de quem procura justificar, 
seja como for, comportamentos «desemba-
raçados» no campo da moral. Pelos dois 
versículos que precedem o nosso trecho 
conclui-se que também em Corinto 
circulavam tais opiniões: «Tudo me é 
permitido! –  diziam alguns. –  Os alimentos 
são para o ventre e o ventre para os ali-
mentos» –  acrescentavam outros (v.12-13). 
      Corinto era conhecida em toda a bacia 
do Mediterrâneo pela devassidão dos 
costumes. Cidade com dois portos, oferecia 
aos turistas, comerciantes e marinheiros 
todo o tipo de distracções. A  sua reputação 
de cidade de pecado está ligada à 
afirmação do historiador Estrabão (58 a.C. a 
25 d.C.); ele afirmava que na acrópole havia 
mais de mil hierodulas, ou seja, prostitutas 
sagradas. Sem dúvida exagerava, todavia 
as expressões “comportar-se como os 
coríntios”, para indicar uma vida libertina, e 
jovem de Corinto,  para indicar uma meretriz 
(prostituta) derivam de motivações concre-
tas. 
      Numa tal metrópole não era fácil 
comportar-se de modo coerente com o 
Evangelho, e, de facto, alguns membros da 
comunidade cediam às lisonjas das 
hieródulas (tentações das prostitutas) e 
caíam em comportamentos imorais. 
      É então que, ao tomar conhecimento do 
que estava a acontecer, Paulo decide 
afrontar com clareza o tema dos abusos 
sexuais. 
 
 

Os motivos que invoca na sua carta não são 
talvez os que poderíamos esperar: nenhu-
ma ameaça de castigos divinos, nenhuma 
referência a consequências nefastas 
(mesmo se reais e por vezes dramáticas) 
para os indivíduos e as suas famílias. A 
condenação da fornicação – entendida 
como exercício da genitalidade fora do 
matrimónio – deriva de considerações teoló-
gicas e da tradição bíblica que considera o 
acto sexual como um envolvimento total de 
dois partners (marido e esposa) numa só 
carne (Gn 2, 24). 
      A imoralidade – defende Paulo – é 
incompatível com a vida do baptizado. 
Antes de mais porque o corpo do cristão 
pertence ao Senhor e consequentemente só 
pode ser dado a quem Ele decidiu que deve 
ser  definitivamente  oferecido,   ou   seja, 
ao esposo e à esposa, na instituição conju-  
gal; um uso diferente do próprio constitui 
uma injustiça,  um furto para com Deus      
(v. 13-14). 
      É também um sacrilégio,  porque quem, 
pelo Baptismo foi unido a Cristo, forma com 
Ele um único corpo e a pessoa impúdica 
(sem pudor) prostitui um membro deste 
corpo sagrado (v. 15-18). 
      É ainda uma profanação.  O corpo do 
cristão é sagrado como um templo porque 
nele habita o Espírito Santo (v. 19-20). 
Habita,  não no sentido material, mas 
porque está presente com a sua força, com 
a sua acção constante que anima a vida, 
suscita novos pensamentos, guia os 
sentimentos e leva a gestos de amor. 
      Postos estes princípios, compreende-se 
como a sexualidade não possa ser reduzida 
à satisfação de uma necessidade fisioló-
gica. Não é feita para satisfazer caprichos 
egoístas, mas para manifestar amor e 
traduzir-se no dom de si. Somente estes 
sentimentos e estas acções estão em 
harmonia com a vida do novo cristão. 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

(Jo 1, 41.17b) 
 
 

Monição:  
 

Tal como os primeiros discípulos, também nós 
devíamos vibrar de alegria pelo nosso encontro com 
Jesus Cristo. 

 

Refrão: 
 

ALELUIA, ALELUIA! 
 

Encontramos o Messias, que é Jesus Cristo. 
Por Ele nos veio a graça e a verdade. 

____________________________________________ 

Visita-nos:  www.paroquiascesf.com 

 
 
 

 

Evangelho  (Jo 1, 35-42) 

   
       Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo 
São João 
 

35Naquele tempo, estava João Baptista com dois 

dos seus discípulos 36e, vendo Jesus que passava, 
disse: «Eis o Cordeiro de Deus». 37Os dois discípulos 
ouviram-no dizer aquelas palavras e seguiram Jesus. 
38Entretanto, Jesus voltou-Se; e, ao ver que O seguiam, 

disse-lhes: «Que procurais?» Eles responderam: «Rabi 
que quer dizer ‘Mestre’ onde moras?» Disse-lhes 
Jesus: 39«Vinde ver». Eles foram ver onde morava e 
ficaram com Ele nesse dia. Era por volta das quatro 
horas da tarde. 40André, irmão de Simão Pedro, foi um 

dos que ouviram João e seguiram Jesus. 41Foi procurar 
primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: «Encontrámos o 
Messias» que quer dizer ‘Cristo’; 42e levou-o a Jesus. 
Fitando os olhos nele, Jesus disse-lhe: «Tu és Simão, 

filho de João. Chamar-te-ás Cefas» que quer dizer 
‘Pedro’. 

 
Palavra da Salvação. 

 

Comentário: 
 

A vocação dos primeiros Apóstolos é 
narrada por João de modo diferente dos 
Evangelhos sinópticos (Mateus, Marcos e 
Lucas). Com efeito, o quarto evangelista 
(João) não coloca a cena do chamamento 
junto ao mar da Galileia, mas ao longo das 
margens do rio Jordão. 
      Um dia o Baptista, que se encontrava lá 
com dois dos seus discípulos, fixando o 
olhar em Jesus que passava, exclamou: 
«Eis o cordeiro de Deus!» (v. 36). Não era a 
primeira vez que o chamava por este nome. 
Ainda  no  dia  anterior  o  tinha  indicado do  
mesmo modo e tinha acrescentado um 
testemunho solene: «Vi o Espírito que 
descia do Céu como uma pomba e 
permanecia sobre Ele. Eu vi e dou 
testemunho de que este é o Filho de Deus» 
(Jo 1, 29, 34).  
      O trecho de hoje deve ser lido tendo em 
atenção o mais pequeno detalhe e a mínima 
variação linguística; com efeito, João 
escolhe com cuidado os termos e as 
imagens.  
      Há um primeiro pormenor a relevar: o 
Baptista estava de novo ali (v. 35), no 
mesmo local onde se encontrava no dia 
anterior, em Betânia, para além do Jordão 
(Jo 1, 28). Jesus tinha-se posto em movi-
mento, tinha iniciado o seu caminho, 
passava; João, pelo contrário, tinha parado, 
concluíra a sua missão, a de indicar o 
Messias. Entregava a Jesus os seus discí-
pulos e aceitava desaparecer: «Ele é que 
deve crescer, e eu diminuir» (Jo 3, 29-30).  
      O próprio verbo grego utilizado pelo 
evangelista para descrever a percepção que 
o Baptista teve de Jesus é significativo: 
“emblépein”, que não significa apenas ver, 
mas  ver  dentro,   contemplar  o  íntimo  de  
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uma pessoa. 
      Com essa capacidade, o Baptista tinha- 
-se apercebido da verdadeira identidade de 
Jesus, lendo o seu coração, e exprimiu-a 
com uma imagem algo estranha, chamou-   
-lhe cordeiro de Deus.  Tinha à sua 
disposição outras imagens, como a de 
pastor, rei, juiz severo; esta última – de 

acordo com os sinópticos – chegou a utilizá-
-la: «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). Na sua mente,  
porém, nenhuma resumia melhor a sua 
descoberta da identidade de Jesus do que a 
de cordeiro de Deus. 
     Educado provavelmente entre os 
monges essénios de Qumrân (perto da 
margem ocidental do Mar Morto), tinha 
assimilado a espiritualidade do seu povo, 
conhecia a sua história e lidava facilmente 
com as Escrituras. Israelita piedoso sabia 
que os seus ouvintes, perante a referência 
ao cordeiro, iriam intuir imediatamente a 
alusão ao cordeiro pascal cujo sangue, 
posto nas ombreiras das casas no Egipto, 
tinha poupado os seus pais à chacina do 
anjo exterminador. 
      O Baptista entreviu o destino de Jesus, 
que um dia seria imolado como um cordeiro, 
e o seu sangue tiraria às forças do mal, a 
capacidade de magoar, quer dizer, o seu 
sacrifício libertaria o ser humano do pecado 
e da morte.  
      Ora, notando que Jesus foi condenado 
ao meio-dia da vigília de Páscoa (Páscoa 
Judaica – Sábado) Jo 19, 14, o evangelista 
João, agora,  quis certamente evocar este 
simbolismo. Com efeito, era àquela hora 
que, no templo, os sacerdotes começavam 
a imolar os cordeiros. 
      Mas há uma segunda alusão na imagem 
do cordeiro. 
      Quem tem presente as profecias 
contidas no livro de Isaías – e todos os 
Israelitas as conheciam bem – não pode 
deixar de ver nesta imagem o fim 
ignominioso (infame) do Servo do Senhor.  
É assim que o profeta descreve o seu 
encaminhar-se para a morte: «Como um 
cordeiro que é levado ao matadouro, ou 
como uma ovelha emudecida nas mãos do 
tosquiador... Foi contado entre os peca-
dores, tomando sobre si os pecados de 
muitos, e sofreu pelos culpados» (Is 53, 
7.12). 
      Neste texto, a imagem do cordeiro está 
ligada à destruição do pecado. Jesus – 
pretende dizer o Baptista –  carrega sobre si 
todas as fraquezas, todas as misérias, todas 
as iniquidades dos homens e, com a sua 
mansidão, com o dom da vida irá anulá-las. 
 

 

 

um dos discípulos que inicia o seu caminho 
espiritual, depois que alguém lhe indicou 
Jesus como mestre. Deve perguntar-se o 
que espera de Cristo, porque poderia estar 
a seguir ilusões e a alimentar esperanças 
vãs. 
      Na segunda parte do trecho (v. 40-42), 
o grupo dos discípulos começa a ampliar-    
-se. Os dois que foram ter com Jesus, que 
viram e que ficaram com Ele chegaram a 
uma compreensão mais profunda da sua 
identidade; agora já não podem manter só 
para si  a descoberta que fizeram, sentem a 
necessidade imperiosa de a comunicar a 
outros. 
      André, o primeiro que no Evangelho de 
João reconhece Jesus como o Messias, fala 
com o irmão Simão e leva-o ao Mestre; 
este, fixando o olhar nele, exclama: «Tu és 
Simão, chamar-te-ás Cefas, que quer dizer 
Pedro» (v. 42). 
      Aqui é utilizado, pela segunda vez, 
emblépein.  São as únicas vezes que no 

Evangelho de João aparece este verbo. 
Primeiro o Baptista viu dentro de Jesus, 
agora é Jesus que, com o olhar de Deus, 
penetra no coração de Pedro, colhe a sua 
identidade e dá-Ihe o nome que define a 
sua missão. Para os pescadores do lago, 
Simão era o filho de João; para Jesus e 
para Deus, ele chama-se Pedro, porque a 
sua vocação é ser pedra viva que mantém 
firme a Igreja na unidade da fé. 

E o Pedro dias de hoje, chama-se Papa 
Francisco. 
____________________________________________ 

Oração Universal 
 

1 –  Para que a nossa Diocese, suas paróquias e         
       movimentos 

sejam confirmados na fé pelo Papa Francisco, 
sucessor do apóstolo São Pedro, 

oremos, irmãos. 
 
2 –  Para que os responsáveis da nossa Pátria 

desenvolvam com entusiasmo o bem comum 

e promovam os direitos dos cidadãos mais      
necessitados, 
oremos, irmãos. 

 

3 –   Para que os jovens da nossa Diocese, 
à semelhança de Samuel, 
escutem com júbilo a voz de Cristo que os chama, 
oremos, irmãos. 

 
4 –   Para que os membros da nossa assembleia 

participem dignamente na Eucaristia 
e cresçam cada vez mais em boas obras, 

oremos, irmãos. 
 

5 –   Para que os fiéis defuntos das nossas famílias 
alcancem o perdão de todos os pecados, 

e entrem na vida que não tem fim, 
oremos, irmãos. 

____________________________________________ 
 

Perguntaram-Lhe:  «Onde moras?» 
Disse-lhes Jesus:  «Vinde vêr» 

 

Não eliminará o mal concedendo uma 
espécie de amnistia; irá vencê-lo introdu-
zindo no mundo um dinamismo novo, uma 
força irresistível: o seu Espírito, que levará 
as pessoas ao bem e à vida. 
      O Baptista pensa ainda numa terceira 
referência bíblica: o cordeiro associado ao 
sacrifício de Abraão. 
      Enquanto ia a caminho do monte Moriá, 
Isaac perguntou ao pai: «Levamos fogo e 
lenha, mas onde está a vítima para o 
holocausto?» Abraão respondeu: «Deus 
proverá quanto à vítima» (Gn 22, 7-8). 
      «Eis o Cordeiro de Deus» – atesta agora 
o Baptista – é Jesus, que Deus dá ao 
mundo para ser sacrificado em substituição 
do ser humano pecador e merecedor de 
castigo. 
      Também os pormenores do relato do 
Génesis (Gn 22, 1-18) eram bem conheci-
dos, e o Baptista quis aplicá-los a Jesus. 
      Assim como Isaac, Ele é o filho único, o 
bem-amado, aquele que carrega a lenha 
dirigindo-se ao lugar do sacrifício. A Ele 
adaptam-se também os pormenores que os 
rabis acrescentavam. Segundo eles, Isaac 
oferecera-se espontaneamente;  em vez de 
fugir, tinha-se entregado ao pai para ser 
atado e posto sobre o altar. Também Jesus 
deu livremente a sua vida por amor. 
      Nesta altura, talvez surja a dúvida: o 
Baptista teria realmente presente todas 
estas referências bíblicas quando, por duas 
vezes, declarou, dirigindo-se a Jesus:  «Eis 
o Cordeiro de Deus»?  (Jo 1, 29-36). Talvez 
não; mas certamente tinha-as presente o 
evangelista João, que pretendia oferecer 
uma catequese aos cristãos das suas 
comunidades, e a nós também. 
      Para além da referência ao cordeiro, no 
trecho de hoje encontramos mais dois 
títulos significativos dirigidos a Jesus. Os 
primeiros dois discípulos começam por lhe 
chamar rabbi,  mestre (v.38), um título que 
não é particularmente significativo; mas 
depois de terem passado um dia com Ele, 
André intui que Ele não é apenas uma 
grande personagem; ao seu irmão Simão 
ele diz: «Encontrámos o Messias».Em 
seguida, Filipe fala de Jesus como daquele 
sobre quem escreveram Moisés e os 
profetas (Jo 1, 45) e para Natanael será 
mesmo o Filho de Deus, o rei de Israel     
(Jo 1, 49).  
      Não basta um encontro furtivo com 
Jesus para descobrir a sua identidade; é 
necessário permanecer com Ele, passar 
todo o dia,  ou seja, cada instante da vida, 
em sua casa. 
      As palavras que Ele dirige aos dois que 
o seguem: «Que procurais?» (v. 38) são as  
primeiras palavras que pronuncia no 
Evangelho de João.  São  dirigidas  a  cada 
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