
 
 

      ENCONTRO 15 / 16 JAN 
 

Dar a vida pelos outros 
 
1º Passo Statio / Preparação 
 

Cântico: Se vos amardes uns aos outros, 
Deus permanece em vós. - bis 
 

Não há maior prova de amor, 
Do que dar a vida pelos amigos. 

 
2º Passo Lectio / Leitura: Que diz o texto? 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João (Jo 1,29-34) 

Naquele tempo, João Baptista viu Jesus, que vinha ao seu encontro, e exclamou: 
«Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É d’Ele que eu dizia: ‘Depois 
de mim vem um homem, que passou à minha frente, porque era antes de mim’. 
Eu não O conhecia, mas foi para Ele Se manifestar a Israel que eu vim baptizar na 
água». João deu mais este testemunho: «Eu vi o Espírito Santo descer do Céu 
como uma pomba e permanecer sobre Ele. Eu não O conhecia, mas quem me en-
viou a baptizar na água é que me disse: ‘Aquele sobre quem vires o Espírito Santo 
descer e permanecer é que baptiza no Espírito Santo’. Ora, eu vi e dou testemunho 
de que Ele é o Filho de Deus». 
 

• Porque é que Jesus é denominado Cordeiro de Deus?  
• Que significa «existia antes de mim»? 
• Quem apresenta Jesus a João Batista?  



3º Passo Meditatio / Meditação: O que me diz o texto? 
 

João Batista apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do 
mundo. Está cheio de simbolismo e de ressonâncias bíblicas a imagem do cordeiro. 
Viu a primeira comunidade em Jesus o verdadeiro «Cordeiro Pascal» cujo sangue, 
marcado nas portas das famílias dos judeus no Egipto, deu início ao êxodo e à 
libertação de Israel.   
Também têm uma relação íntima com Jesus os sacríficos diários de cordeiros no 
Templo, agora substituídos pela oferta que de si mesmo faz o verdadeiro Cordeiro 
na cruz. Também o profeta Isaías apresenta o servo de Deus como uma ovelha 
que é levada ao matadouro e se oferece pela salvação de todos. Tudo isto se rea-
liza em Jesus. Coloca-nos assim esta imagem diante da oferta Pascal de Jesus 
onde Cristo nos reconcilia com Deus.  
 

• Ofereço a minha vida pela salvação do mundo? 
 
4º Passo Oratio / Oração 
 

Sois, Senhor Jesus, o nosso cordeiro pascal. 
Para nos dar a vida em abundância, destes a vida por nós. 
Auxiliai-nos a compreender que a Vossa morte  
não é um fracasso ou uma derrota, mas o único meio de salvação. 
Ajudai-nos a renunciar aos nossos interesses,  
para nos dispormos totalmente para o serviço dos irmãos.  
Ajudai-nos a fazer de toda a nossa vida  
um ato de oblação a Deus e aos irmãos. 
 
5º Passo Contemplatio / Contemplação 
 

Neste dia recordamos 
Aquela noite de luz, 
Em que, na última Ceia, 
Aos seus irmãos deu Jesus 
O Cordeiro e o pão ázimo 
Segundo os ritos legais, 
Que o Senhor na antiga lei 
Ensinará aos nossos pais. 



No fim da Ceia, comido 
O Cordeiro imaculado, 
No qual o seu sacrifício 
Tinha sido figurado, 
Cremos todos que aos discípulos 
Ele mesmo, pão do Céu, 
O seu corpo, todo a todos 
E todo a cada um, deu. 
 
Aos fracos e esfomeados 
Deu o seu corpo a comer, 
E aos tristes, fonte de vida, 
Deu o seu sangue a beber,  
Dizendo-lhes: Recebei 
Este cálix que vos dou, 
Bebei todos deste Sangue 
Que do meu peito jorrou. 

 
6º Passo Actio / Acção 
 

Para dar pelos irmãos vou… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


