
 
 

      ENCONTRO 30 / 07 MAI 
 

Eu sou o caminho, a verdade e a vida 
 
1º Passo Statio / Preparação 
 

Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz o Senhor; 

ninguém vai ao Pai senão por mim. Aleluia. 
 
2º Passo Lectio / Leitura: Que diz o texto? 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João (14,1-12) 
 

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». 

 

 Qual motivo que sossega o coração dos discípulos? 

 Para onde vai Jesus? 

 Que significa que Cristo é o caminho, a verdade e a vida? 

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

Como os discípulos estavam perturbados por causa da proximidade 

morte, Jesus tem uma palavra de esperança, prometendo-lhes um lugar 

na casa do Pai. Como vive para o Pai, constitui-se Jesus em caminho, 

verdade e vida. Quem o tem no coração tem acesso ao coração do Pai.   

 
4º Passo Oratio / Oração 
 

Esperamos, Senhor, na vossa misericórdia. 
 

Justos, aclamai o Senhor, 

os corações rectos devem louvá-l’O. 



Louvai o Senhor com a cítara, 

cantai-Lhe salmos ao som da harpa. 

 

A palavra do Senhor é recta, 

da fidelidade nascem as suas obras. 

Ele ama a justiça e a rectidão: 

a terra está cheia da bondade do Senhor. 

 

Os olhos do Senhor estão voltados para os que O temem, 

para os que esperam na sua bondade, 

para libertar da morte as suas almas 

e os alimentar no tempo da fome. 
 
5º Passo Contemplatio / Contemplação 
 

«Noite escura» São João da Cruz 

 

Em uma noite escura, 

De amor em vivas ânsias inflamada 

Oh! ditosa ventura! 

Saí sem ser notada, 

Já minha casa estando sossegada. 

 

Na escuridão, segura, 

Pela secreta escada, disfarçada, 

Oh! ditosa ventura! 

Na escuridão, velada, 

Já minha casa estando sossegada. 

 

Em noite tão ditosa, 

E num segredo em que ninguém me via, 

Nem eu olhava coisa, Sem outra luz nem guia 

Além da que no coração me ardia. 

 

Essa luz me guiava, 

Com mais clareza que a do meio-dia 



Aonde me esperava 

Quem eu bem conhecia, 

Em sítio onde ninguém aparecia. 

 

Oh! noite que me guiaste, 

Oh! noite mais amável que a alvorada 

Oh! noite que juntaste 

Amado com amada, 

Amada já no Amado transformada! 

 

Em meu peito florido 

Que, inteiro, para Ele só guardava 

Quedou-se adormecido, 

E eu, terna, O regalava, 

E dos cedros o leque O refrescava. 

 

Da ameia a brisa amena, 

Quando eu os seus cabelos afagava 

Com sua mão serena 

Em meu colo soprava, 

E meus sentidos todos transportava. 

 

Esquecida, quedei-me, 

O rosto reclinado sobre o Amado; 

Tudo cessou. Deixei-me, 

Largando meu cuidado 

Por entre as açucenas olvidado. 
 
6º Passo Actio / Acção 
 

Ao longo desta semana vou partilhar a fé na ressurreição com… 


