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INTRODUÇÃO 

A lectio divina é um método de oração, no qual somos convidados a aprofundar a 

Palavra de Deus através da leitura, meditação, oração e contemplação, para renovarmos 

o nosso compromisso de a viver no dia-a-dia. Esta semana vamos centrar-nos no 

Evangelho do VI Domingo da Páscoa. 

 

P. Deus vinde em nosso auxílio 

R. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. 

P. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo 

R. Como era no princípio agora e sempre. Amen. 

 

ORAÇÃO DE INVOCAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO: 

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. 

 

P. Oremos: 

Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, 

fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito 

e gozemos sempre da sua consolação. 

Por Cristo, nosso Senhor.  

 

T. Amen.  
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EVANGELHO Jo 14, 15-21 

«Eu pedirei ao Pai, que vos dará outro Defensor» 

 

Leitura do Santo Evangelho segundo São João 

Naquele tempo, 

disse Jesus aos seus discípulos: 

«Se Me amardes, guardareis os meus mandamentos. 

E Eu pedirei ao Pai, que vos dará outro Paráclito, 

para estar sempre convosco: 

Ele é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, 

porque não O vê nem O conhece, 

mas que vós conheceis, 

porque habita convosco e está em vós. 

Não vos deixarei órfãos: voltarei para junto de vós. 

Daqui a pouco o mundo já não Me verá, 

mas vós ver-Me-eis, porque Eu vivo e vós vivereis. 

Nesse dia reconhecereis que Eu estou no Pai 

e que vós estais em Mim e Eu em vós. 

Se alguém aceita os meus mandamentos e os cumpre, 

esse realmente Me ama. 

E quem Me ama será amado por meu Pai, 

e Eu amá-lo-ei e manifestar-Me-ei a ele». 

 

Palavra da salvação. 

T. Glória a Vós, Senhor. 

 

 

PARA AJUDAR A MEDITAR 

Continuamos no mesmo ambiente de despedida, carregado de tristeza e 

preocupação, que se segue à última ceia. Jesus quer dissipar esse ambiente, dando aos 

discípulos a certeza de que não os deixará órfãos. Eles não se sentirão nunca 

abandonados e indefesos, porque o Mestre não deixará de estar presente no meio 

deles.  

Depois de lhes falar da sua relação com o Pai, faz o primeiro anúncio do envio do 

Espírito Santo, o defensor, consolador e intérprete de tudo o que aconteceu e foi 

anunciado. O cenário está completo: o Pai enviou ao mundo o seu Filho, que por sua vez 

promete enviar o Espírito Santo. São estas três Pessoas que nos dão as razões da nossa 

esperança, ajudando-nos a fazer deste mundo morada de Deus e conduzindo-nos para 

a morada definitiva da sua Glória.  
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Jesus faz-nos também compreender que nós seremos no mundo testemunhas 

dessa esperança, não com atitudes sentimentalistas, mas com amor verdadeiro: “Se 

alguém aceita os meus mandamentos e os cumpre, esse realmente Me ama” (v. 21). É 

este amor que somos chamados a viver e a testemunhar neste tempo de prova, em que 

ouvimos falar tanto de doença e de morte e onde a confiança em Deus e no seu amor 

corre o risco de vacilar. Façamos a nossa parte para que seja o amor de Deus a triunfar. 

 

- Nas situações difíceis da vida, deixo-me vencer facilmente pelo desânimo ou tento 

reagir, com a ajuda da minha fé e esperança?  

 

- Acredito verdadeiramente que Jesus e o Espírito Santo são os meus defensores e 

consoladores, ou procuro outras ajudas duvidosas que não me levam a lado nenhum? 

 

 

PALAVRA PARA O CAMINHO  

Neste tempo de incerteza e desorientação, o verdadeiro serviço que nós, cristãos, 

podemos e devemos prestar ao mundo, é dar-lhe razões para acreditar e esperar. Não 

queremos impor a nossa fé a ninguém, mas pelas nossas obras podemos mostrar que 

Deus nunca nos abandona.  

 


