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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 V 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, 1-12 

«Eu sou o caminho, a verdade e a vida» 

 

Leitura do Santo Evangelho segundo São João 

Naquele tempo, 

disse Jesus aos seus discípulos: 

«Não se perturbe o vosso coração. 

Se acreditais em Deus, acreditai também em Mim. 

Em casa de meu Pai há muitas moradas; 

se assim não fosse, 

Eu vos teria dito que vou preparar-vos um lugar? 

Quando eu for preparar-vos um lugar, 

virei novamente para vos levar comigo, 

para que, onde Eu estou, estejais vós também. 

Para onde Eu vou, conheceis o caminho». 

Disse-Lhe Tomé: 

«Senhor, não sabemos para onde vais: 

como podemos conhecer o caminho?». 

Respondeu-lhe Jesus: 

«Eu sou o caminho, a verdade e a vida. 

Ninguém vai ao Pai senão por Mim. 

Se Me conhecêsseis, conheceríeis também o meu Pai. 

Mas desde agora já O conheceis e já O vistes». 

Disse-Lhe Filipe: 

«Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta». 

Respondeu-lhe Jesus: 

«Há tanto tempo que estou convosco 

e não Me conheces, Filipe? 

Quem Me vê, vê o Pai. 

Como podes tu dizer: ‘Mostra-nos o Pai’? 

Não acreditas que Eu estou no Pai e o Pai está em Mim? 

As palavras que Eu vos digo, não as digo por Mim próprio; 

mas é o Pai, permanecendo em Mim, que faz as obras. 

Acreditai-Me: Eu estou no Pai e o Pai está em Mim; 

acreditai ao menos pelas minhas obras. 

Em verdade, em verdade vos digo: 

quem acredita em Mim fará também as obras que Eu faço 

e fará obras ainda maiores, porque Eu vou para o Pai». 

 

Palavra da salvação. 

T. Glória a Vós, Senhor. 
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PARA AJUDAR A MEDITAR 

 

Uma preocupação constante de Jesus, ao longo IV Evangelho, é mostrar-nos a profunda 

união que tem com o Pai e fazer-nos entender que é através d’Ele que também nós 

participaremos nessa união. Ele e o Pai são um só, uma única realidade divina.  

É nesta linha que devemos entender as palavras do Evangelho de hoje, pronunciadas 

por Jesus depois da última ceia. Num ambiente de despedida e marcado pela incerteza 

e preocupação em relação ao futuro, os discípulos pressentem a morte de Jesus e têm 

medo de que seja o fim. Ele fala-lhes do verdadeiro sentido do que vai acontecer, 

dizendo: “Eu vou para o Pai”. A sua missão vai agora chegar ao seu ponto mais alto, à 

consumação final. Ele vai preparar-nos a morada. Trouxe o Pai ao mundo e agora vai 

levar o mundo ao Pai. 

Dois dos discípulos, Tomé e Filipe, pelas perguntas ou observações que fazem, 

demonstram que ainda não entenderam nada sobre a missão de Jesus. As dúvidas e 

incertezas deles são também as nossas, principalmente quando os acontecimentos do 

mundo põem à prova a nossa fé. Por isso, as respostas que Jesus lhes dá são hoje 

dirigidas a nós, que tantas vezes esquecemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.  

O caminho para o Pai não é uma doutrina ou um conjunto de normas. É Jesus em pessoa. 

Ele, depois de afirmar “Quem me vê, vê o Pai”, anuncia várias vezes o envio do Espírito 

Santo, que vai ajudar os Tomés e os Filipes de hoje, ou seja, todos nós, a conhecer e a 

seguir melhor Jesus, caminho, verdade e vida, que nos conduz ao Pai, para que entremos 

na sua morada. 

 

- Eu, que fui feito discípulo de Jesus pelo baptismo, e com Ele aprendi a conhecer e a 

amar o verdadeiro Deus, tenho sido fiel a este caminho?  

 

- Tenho participado activamente, como “pedra viva”, na construção do seu templo 

espiritual nesta terra, a sua Igreja, promovendo nela a união que existe entre Jesus e 

o Pai? 

 

 

PALAVRA PARA O CAMINHO  

Se acreditamos em Jesus, que revela o Pai e promete enviar o Espírito Santo, não 

tenhamos medo de seguir e convidar outros a seguir os seus caminhos. Com verdadeiro 

espírito de serviço à Igreja e ao mundo, continuemos a ser pedras vivas, unidas à pedra 

angular que é Cristo.    


