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II Dom. Comum 

A Igreja, mergulhada neste tempo 

que medeia os Mistérios do Nasci-

mento e da Páscoa do Senhor, renova 

em cada Domingo a possibilidade de 

redimensionar a vida diante do 

acontecimento de Cristo, o Filho de 

Deus no mundo dos Homens. Este 

mesmo acontecimento chama-nos à 

capacidade de excluirmos do nosso 

horizonte uma visão sociológica da 

Igreja, mas abertos à missão profética 

da qual participamos desde o nosso 

Batismo.  

A Eucaristia possibilita esta 

renovação que nos determina a fazer 

experiência e anunciarmos a centrali-

dade de Cristo, Luz do mundo e da 

vida de cada um de nós. 

 
 

Antífona de Entrada 

Toda a terra Vos adore, Senhor, 

E entoe hinos ao vosso nome, ó 

Altíssimo. 

 
 

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 projeto 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 desem-

penhar. 

«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 nosso Evangelho, à 

posse da glória de Nosso Senhor 

Jesus Cristo (2 Ts 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 dis-

cernir 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. 

 
 

Primeira Leitura 
(Is 49, 3.5-6) 

 
Monição: 

 

A leitura que vamos escutar este 

Domingo, retirada do Livro de Isaías, é uma 

das passagens bíblicas que melhor 

exprime a centralidade daqueles que 

acreditam e experimentam, pela fé, a 

fidelidade e o Amor de Deus.  

Deus é fiel, e, na sua fidelidade, espera 

a fiel reciprocidade do Profeta, confiando 

de antemão a missão de guiar o Seu Povo. 

 

 Leitura: 

______________________________________ 

 

Leitura do Livro de Isaías 
 
3Disse-me o Senhor: «Tu és o 

meu servo, Israel, por quem 

manifestarei a minha glória». 5E 

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 mereci-

mento aos olhos do Senhor e 

Deus é a minha força. 6Ele 

disse-me então: «Não basta que  
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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 à 1.ª Leitura: 

 

Tínhamos já encontrado na festa 

do Batismo 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 

personagens 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 

coletividade de Israel. O primeiro 

versículo da Leitura de hoje parece 

favorecer esta segunda interpretação; 

porém, o seguinte parece dizer o 

contrário: Israel seria enviado pelo Se-

nhor... para reunir Israel. 

A identificação mais coerente e 

respeitadora do texto é, provável-

mente, 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 abandonaram 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 excecionais. Mas, pelo 

contrário, é precisamente 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 figura do «Servo do 

Senhor». O que é certo é que os 

primeiros cristãos viram os seus 

lineamentos reproduzidos perfeita-

mente em Jesus. Assim como o 

«Servo», também Jesus desempe-

nhou 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 atividade 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 

Monição: 
 

A experiência da Fé requer uma 

disponibilidade atenta e total. Escutávamos 

na Leitura de Isaías como Deus confia ao 

profeta uma missão. A resposta à 

confiança de Deus só é compreensível à 

luz deste salmo de confiança que hoje 

vamos proclamar. 

  
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 vossa justiça no fundo do 

coração, 

proclamei a vossa fidelidade e salvação. 

 
 

Segunda Leitura 
(1 Cor 1, 1-3) 

 

Monição: 

 

A transformação que o mundo 

necessita requer o compromisso de todos 

os cristãos. Mas cada crente só pode 

iluminar o mundo com o Evangelho na 

medida em que permita que a sua vida se 

configure com a vontade de Deus a nosso 

respeito, ou seja, com a noção clara que, 

como diz São Paulo, somos “chamados à 

santidade”. 

 

Leitura: 

___________________________________ 

 

Leitura da Primeira Epístola 

do apóstolo São Paulo aos 

Coríntios 
 

Irmãos: 1Paulo, 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. 
___________________________________ 
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Comentário à 2.ª Leitura: 

 
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 desenvol-

vimento, 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» (1 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 chamamento 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 Atos 

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 

correligionários (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 se 

disse – «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 «separa-

do», 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 lembra esta santidade 

para introduzir as severas adver-

tências contra os comportamentos 

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. 

 
 

  

«Nós, cristãos, temos que pôr 

no lugar da malícia a inocência, no 

lugar da força o amor, no lugar da 

soberba a humildade, no lugar do 

prestígio o serviço.»  

(Papa Francisco) 

Aclamação ao Evangelho 

(Jo 1, 14a.12a) 

 
Monição: 

 

A passagem do Evangelho que hoje 

vamos escutar, retirada do início da 

narração evangélica de São João, 

assegura a centralidade da Encarnação do 

Verbo de Deus. Pelo testemunho de São 

João Baptista e o seu amor à verdade, 

podemos reconhecer o sentido da História 

da Salvação e permitir que, também o 

nosso olhar, se deixe seduzir pelo 

horizonte aberto do “Cordeiro de Deus que 

tira o pecado do mundo”. 

 

Refrão:    ALELUIA, ALELUIA! 

   

O Verbo fez-Se carne e habitou entre 

nós 

Àqueles que O receberam  

deu-lhes o poder de se tornarem filhos 

de Deus. 

 
 

Rezar é olhar para Deus 
com amor. 

(Carlos Foucauld) 

 
 

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 batizar 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 batizar em água é que 

me disse: ‘Aquele sobre quem vires o 

Espírito Santo descer e repousar é 

que batiza no Espírito Santo’. 34Ora, 

eu vi e dou testemunho de que Ele é o 

Filho de Deus». 

 

Palavra da Salvação. 

_______________________________ 
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Comentário ao Evangelho: 

 
Os três Evangelhos sinópticos 

iniciam o relato da vida pública de 

Jesus lembrando o seu Batismo. João 

ignora este episódio, porém dedica um 

grande espaço ao Baptista. Enquadra-

o, logo desde os primeiros versículos, 

numa perspetiva 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 

interrogações, expectativas e esperan-

-ças 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 res-

ponde: «Eu não sou o Messias... Eu 

batizo 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 Testa-

mento, uma pessoa foi chamada 

«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 ignorân-

cia. 

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 inextin-

guível» (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 israelita 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 sa-

crifício 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, come-

çavam a imolar os cordeiros. 

Mas há uma segunda alusão nas 

palavras do Baptista. 

Para quem tem presente as 

profecias do livro de Isaías – e qual-

quer israelita as conhecia muito bem – 

não pode deixar de notar a evocação 

do fim ignominioso do Servo do 

Senhor de quem ouvimos 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, to-

mando 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 iniqui-

dades dos 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 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 também numa 

terceira referência bíblica: o cordeiro é 

associado ao sacrifício de Abraão. 

Isaac, enquanto caminha ao lado 

do pai em direção 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 acrescenta-

dos 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. 

Nesta altura surge certamente a 

pergunta: o Baptista teria presente 

todas estas evocações bíblicas 

quando, por duas vezes, dirigindo-se a 

Jesus, declarou: «Eis o Cordeiro de 

Deus»?  (Jo 1,29.36). 

Ele talvez não, mas certamente 

tinha-as presente o evangelista João 

que pretendia oferecer uma catequese 

aos cristãos das suas comunidades, e 

a nós também. 

Na segunda parte do trecho é 

apresentado o testemunho do 

Baptista: ele reconhece como «Filho 

de Deus» aquele sobre o qual viu 

descer e permanecer o Espírito. É 

uma referência à cena do Batismo 

narrada pelos sinópticos (Mc 1, 9-11). 

Mas João introduz um pormenor 

significativo: o Espírito não só é visto 

descer sobre Jesus, mas também 

permanecer nele. 

No Antigo Testamento fala-se 

muitas vezes do espírito de Deus que 

toma conta dos homens, dando-lhes 

força, determinação, coragem, a ponto 

de os tornar irresistíveis. Fala-se da 

sua descida sobre os profetas que 

ficam habilitados a falar em nome de 

Deus; mas a característica deste 

espírito é a sua provisoriedade: 

permanece nestas pessoas privile-

giadas até que levem a cabo a sua 

missão, depois deixa-as e elas voltam 

ao normal, desaparece a sua habili-

dade, inteligência, sabedoria, força  
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superior. Pelo contrário, em Jesus o 

Espírito permanece de forma 

duradoura, estável. A estabilidade, na 

Bíblia, é atribuída apenas a Deus: 

somente Ele é «o Deus vivo, que 

subsiste eternamente» (Dn 6, 27); 

somente a sua palavra «permanece 

para sempre» (1 Pd 1, 25). 

Por Jesus, o Espírito entrou no 

mundo. Nenhuma força contrária o 

poderá expulsar ou vencer, e a partir 

dele será efundido sobre cada pessoa. 

É o Batismo «no Espírito Santo» 

anunciado pelo Baptista. Unido 

intimamente a Cristo, como ramos 

unidos a uma videira viçosa e cheia de 

linfa, os crentes darão frutos abun-

dantes (Jo 15, 5), habitarão em Deus 

e Deus neles (1 Jo 4, 16), receberão a 

estabilidade no bem que é própria de 

Deus, porque, enquanto «o mundo 

passa e também as suas concupis-

cências, quem faz a vontade de Deus 

permanece para sempre» (1 Jo 2, 17). 

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» (1 Jo 1, 3-4). 

 
 

Oração Universal 
 

 
 

1 – Para que o Papa Francisco e os 

bispos a ele unidos  

      deem testemunho, por palavras       

e por obras,  

      da santidade a que Deus os 

chama dia 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. 

  

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. 

____________________________ 

 

Antífona da Comunhão 
 

Para mim preparais a mesa 

e o meu cálice transborda. 

Ou: 

Nós conhecemos e acreditamos no 

amor de Deus para connosco. 

 
 

 

 Agenda Santoral 

Dia 20 – S. Fabião (Papa e Mártir).  

Dia 20 – 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).  

Dia 25 – Conversão de S. Paulo 

(Apóstolo). 

 
 

Vou fazer de Ti a Luz 

das nações 
 

A relação de Deus com o Seu 

Povo não se limita à posse de Deus e 

à correspondência fiel do povo, mas 

vai ao mais profundo da História da 

Salvação que, em boa síntese, é a 

História de Amor entre Deus e os 

homens. Na concretização deste 

Amor, Deus luta e procura meios para 

ser correspondido no amor.  

O lugar da missão dos profetas é 

esta mesma: ajudar o povo a 

corresponder ao amor de Deus. Neste 

sentido, o diálogo e a missão que 

Deus dispõe ao profeta não se reduz a 

um acomodamento ao serviço 

profético na condição de servo, mas é 

constituído luz das nações.  

Como luz das nações, o profeta 

entra no dinamismo de identificação 

com o próprio Deus, pois só será essa 

luz na medida em que souber estar 

intimamente unido à fonte da Luz que 

é Deus. Por outro lado, o profeta não é 

chamado a ser luz apenas para o povo 

de Israel, mas para toda a humani-

dade, porque a Salvação operada pelo 

Amor de Deus é em ordem a todo o 

género humano. A missão de Isaías 

será, séculos mais tarde, compreen-

dida como antecipação da Luz que 

virá ao mundo na pessoa de Jesus 

Cristo, o Filho de Deus. 

 
 

Chamados à santidade 

Este pequeno excerto do início da 

primeira Epístola de São Paulo aos 

Coríntios parece não passar de uma 

saudação do apóstolo à comunidade 

de Corinto. Mas, a verdade, é que, 

nesta saudação, o apóstolo destaca o 

princípio básico que norteia o cristão a 

partir da “santificação em Cristo 

Jesus” que acontecida no Batismo.  

O Batismo tem, como fim último, a 

participação da vida divina e, 

obviamente, a vida eterna. Mas na 

dialética do batismo, é determinante 

saber que a vida batismal é 

assegurada pela luta contínua de viver 

como filhos de Deus, na santidade. 

Como tal, ser santos não é apenas 

uma questão de ideal ou de meta, mas 

de dinamismo pessoal que deve fazer 

parte do dia-a-dia, com a profunda 

consciência que, para isso, fomos 

chamados. O Senhor chama-nos e, 

como tal, o chamamento indica-nos 

que os nossos passos e a nossa 

caminhada devem rumar para o que 

somos chamados.  

Então, se somos chamados à 

santidade, os passos que damos na fé 

e a orientação que damos à nossa 

vida só podem acontecer na medida 

em que se norteiam por uma vida de 

santidade. É óbvio que, neste aspeto, 

se colocam as questões de como ser 

santo neste mundo e nas condições 

de vida em que nos encontramos. 

Resta-nos perceber que, aí onde 

estão os nossos irmãos, os nossos 

sonhos, os nossos trabalhos, os 

nossos amigos, os nossos amores… 

aí é o nosso lugar e a possibilidade de 

caminharmos na santidade. 
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Eis o Cordeiro  

de Deus 
 

Estamos habituados a ouvir, na 

liturgia, esta expressiva afirmação de 

São João Baptista: “Eis o Cordeiro de 

Deus que tira o pecado do mundo”. A 

habitualidade com que a ouvimos 

poderá distanciar-nos da possibilidade 

de compreender a intensidade que ela 

tem na nossa vida. Para os homens 

daquele tempo, terá sido uma 

novidade e, simultaneamente, uma 

antecipação de todo o mistério da vida 

de Jesus. Mas, para nós que vivemos 

da possibilidade de já podermos fazer 

a leitura da vida do Senhor, é fácil 

compreender como o testemunho de 

João Baptista é prenúncio da 

Redenção operada pela Paixão e 

morte de Cristo, o Cordeiro sem 

mancha levado ao matadouro como 

sacrifício de salvação. Na verdade, 

João Baptista sabia perfeitamente que 

a sua missão tinha de orientar a todos 

para o Filho de Deus, enquanto fiel 

testemunha da História salvífica de 

Deus.  

É este Cordeiro de Deus que, no 

seu mistério de vida terrena, permite à 

Humanidade libertar-se das trevas do 

pecado para reconhecer a Luz que Ele 

mesmo é.  

A vida de santidade a que somos 

chamados e à qual éramos exortados 

pelo apóstolo Paulo, não pressupõe 

grandes acontecimentos, mas a 

correspondência clara ao amor oblati-

vo deste Cordeiro de Deus que nos 

lava no Seu Sangue e que ilumina as 

nossas vidas com o Seu Amor. 

 
 

 

João Evangelista,  

dá testemunho 
 

Com a festividade do Batismo do 

Senhor, celebrada no domingo 

passado, entramos no tempo litúrgico 

chamado «comum».  

Neste segundo domingo, o 

Evangelho apresenta-nos a cena do 

encontro entre Jesus e João Baptista, 

à margem do rio Jordão. Quem a 

narra é a testemunha ocular, João 

Evangelista, que antes de ser 

discípulo de Jesus era discípulo de 

João Baptista, juntamente com o seu 

irmão Tiago, com Simão e André, 

todos da Galileia, todos pescadores. 

Portanto, João Baptista vê Jesus que 

se aproxima no meio da multidão e, 

inspirado pelo Alto, reconhece nele o 

Enviado de Deus; por isso, indica-o 

como as seguintes palavras: «Eis o 

Cordeiro de Deus, que tira o pecado 

do mundo!» (Jo 1, 29). 

 
 

Libertos do pecado 

Literalmente, o verbo que é 

traduzido como «tira» significa 

«levantar», «carregar sobre si».  

Jesus veio ao mundo para cumprir 

uma missão específica: para nos 

libertar da escravidão do pecado, 

assumindo as culpas da humanidade. 

De que forma? Amando. Não há outro 

modo para vencer o mal e o pecado, a 

não ser através do amor, que impele 

ao dom da própria vida pelo próximo. 

No testemunho de João Baptista, 

Jesus manifesta as características do 

Servo do Senhor, que «tomou sobre si 

as nossas enfermidades, carregou os 

nossos sofrimentos» (Is 53, 4), a ponto 

de morrer na Cruz. Ele é o verdadeiro 

Cordeiro pascal, que mergulha no rio 

dos nossos pecados para nos 

purificar. 

João Baptista vê diante de si um 

homem que se põe em fila juntamente 

com os pecadores para se fazer 

batizar, embora não tivesse neces-

sidade de o fazer. Um homem que 

Deus enviou ao mundo como Cordeiro 

imolado.  

No Novo Testamento o termo 

«cordeiro» aparece várias vezes, e 

sempre em referência a Jesus. Esta 

imagem do cordeiro poderia causar 

admiração; com efeito, um animal que 

certamente não se caracteriza pela 

força nem pela robusteza carrega 

sobre os seus ombros um peso tão 

oprimente. A massa enorme do mal é 

levantada e carregada por uma 

criatura débil e frágil, símbolo de 

obediência, docilidade e amor inerme 

(desarmado e indefeso), que chega 

até ao sacrifício de si.  

O cordeiro não é um dominador, 

mas é dócil; não é agressivo, mas 

pacífico; não mostra as garras nem os 

dentes diante de qualquer ataque, 

mas suporta e é remissivo. Assim é 

Jesus!  

Assim é Jesus, como um cordeiro! 

 
 

JORNAL DO LEITOR 

Ser discípulo 
 

Que significa para a Igreja, para 

nós hoje, ser discípulos de Jesus, 

Cordeiro de Deus? Significa pôr no 

lugar da malícia a inocência, no lugar 

da força o amor, no lugar da soberba 

a humildade, no lugar do prestígio o 

serviço. E uma boa obra! Nós, 

cristãos, temos de agir assim.  

De facto, ser discípulo do Cordeiro 

significa não viver como que numa 

«cidadela cercada», mas como numa 

cidade posta sobre o monte, aberta, 

hospitaleira e solidária. Quer dizer não 

assumir atitudes de fechamento, mas 

propor o Evangelho a todos, dando 

testemunho com a nossa própria vida 

de que seguir Jesus nos torna mais 

livres e mais jubilosos. 
 

 

Descobrir e anunciar 

Jesus de Nazaré 
 

João chama a Jesus o “Cordeiro 

de Deus”. Esta expressão profunda é 

repetida quando o sacerdote mostra o 

Pão na Eucaristia: “Eis o Cordeiro de 

Deus que tira o pecado do mundo…” 

No Templo de Jerusalém sacri-

ficavam-se todas as tardes dois 

cordeiros para pedir a Deus perdão 

pelos pecados do povo de Israel. Os 

primeiros cristãos viram neste 

sacrifício um símbolo de Jesus, que 

entregou a sua vida para que todos 

tivéssemos vida em abundância. 

Chamar a Jesus “Cordeiro de Deus” 

significa reconhecer que Ele deu a 

vida por todos nós. 

João Batista, o maior Profeta do 

tempo de Jesus, é um homem simples 

e humilde. Apesar da sua grande 

popularidade, reconhece em Jesus o 

enviado de Deus e apresenta-O. 

Jesus de Nazaré foi discípulo de 

João Batista e aprendeu com ele. 

Também nós necessitamos de 

aprender. Devemos estar atentos para 

crescer por fora e por dentro; em 

estatura e em sabedoria (em estatuto, 

mas também em amor). 

João Batista foi capaz de descobrir 

Jesus no meio das gentes e proclamá-   

-Lo como Cordeiro de Deus.  

Naturalmente que, cada um de 

nós, olha para Jesus e descobre n’Ele 

valores e atitudes que bem podemos e 

devemos repetir na nossa vida.  
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Sabias que… 
 

Um antigo ritual 
 

Quando o povo de Israel andou 

nómada e esteve no deserto, praticou 

um ritual curioso: ao mudar de oásis, 

pegavam num cordeiro, sacrificavam-    

-no e untavam os mastros das tendas 

com o seu sangue como sinal e 

augúrio de fecundidade para os seus 

rebanhos, único meio da sua 

sobrevivência. Este sinal foi o mesmo 

que usaram no Êxodo, quando 

passaram da escravidão à liberdade. 

Cada família sacrificou e comeu um 

cordeiro.  

Jesus instituiu a Eucaristia por 

ocasião da ceia pascal judaica. Jesus 

apresenta-se como o Cordeiro de 

Deus que Se oferece para que todos 

tenham vida em abundância.  

E, às vezes, aproveitamos tão 

pouco… 

 
 

Parabéns (aniversários) 
 
Esta semana, temos dois 

aniversários:  

– Salomé Nóbrega, Leitora da 

Paróquia de São João Evangelista de 

Eiriz, na próxima quarta-feira, dia 22 

de janeiro. 

– Aurora Silva, Leitora da 

Paróquia de São Pedro de Sanfins de 

Ferreira, no dia seguinte, próxima 

quinta-feira, dia 23 de janeiro. 

À Salomé e à Aurora, o Jornal do 

Leitor deseja-vos uma festa de 

aniversário muito bonita, alegre e feliz. 

Parabéns às duas. 

 
 

Oração 

Senhor, nosso Pai,  

ensina-nos a ser misericordiosos.  

Que nunca retribuamos  

o mal com o mal.  

Que os nossos lábios estejam prontos 

a perdoar  

e que, no nosso coração,  

nunca cresçam raízes,  

da erva daninha do rancor.  

Senhor, nosso Pai,  

ensina-nos a viver unidos,  

formando uma família de irmãos e de 

irmãs, sem nos dividirmos.  

Senhor, nosso Pai,  

enche-nos com a tua força  

para que passemos por esta vida 

fazendo o bem,  

perdoando e sendo generosos  

como Jesus. 

 
 

H u m o r 
 
Viagem (e pouco dinheiro) 

Um casal chega à cidade e o 

dinheiro é pouco. Ao desceram do 

comboio, ele pergunta à mulher:  

– Sabes qual é a diferença entre 

um autocarro e um táxi? 

– Não. 

– Então vamos de autocarro. 

Gaguez (que dá jeito) 

– Não sabia que a tua mulher era 

gaga. 

– Por isso é que casei com ela. 

Quando precisa de um vestido, 

quando acaba de o pedir, já ele 

passou de moda! 

– E depois? 

– Depois desiste de mo pedir. 

Cama (forte e segura) 

Entra numa loja de móveis e 

pergunta: 

– Procuro, para comprar, uma 

cama muito forte. 

– Mas o senhor não é assim tão 

gordo! 

– Sim, mas tenho um sono muito 

pesado. 

Verdade (nem sempre) 

– Meu filho, lembra-te que na vida 

devemos dizer sempre a verdade. 

Nesse momento, alguém bate à 

porta. O pai diz ao filho: 

– Vai dizer que não estou em casa! 

Esquecer (os nomes fáceis) 

Na farmácia: 

– Desejo uma caixa desses 

comprimidos com ácido acetilsalicílico. 

– Quer, portanto, uma caixa de 

aspirina? 

– Isso mesmo. Esqueço-me 

sempre desse nome! 

Culinária (das palavras) 

– Vocês «sandes» amigos? 

– «Sumos»! 
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Boa e proveitosa leitura. 

Até para a semana, se Deus 

quiser. 
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