
 
 

      ENCONTRO 15 / 13 JAN 
 

Vinde e vede! 

 
ORAÇÃO INICIAL 
 

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. 
 
1º Passo Statio / Preparação 
 

Momento de silêncio. 
 
2º Passo Lectio / Leitura: Que diz o texto? 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João (1,35-42) 
 

Naquele tempo, 
estava João Baptista com dois dos seus discípulos 
e, vendo Jesus que passava, disse: 
«Eis o Cordeiro de Deus». 
Os dois discípulos ouviram-no dizer aquelas palavras 
e seguiram Jesus. 
Entretanto, Jesus voltou-Se; 
e, ao ver que O seguiam, disse-lhes: 



«Que procurais?». 
Eles responderam: 
«Rabi – que quer dizer ‘Mestre’ – onde moras?». 
Disse-lhes Jesus: «Vinde ver». 
Eles foram ver onde morava 
e ficaram com Ele nesse dia. 
Era por volta das quatro horas da tarde. 
André, irmão de Simão Pedro, 
foi um dos que ouviram João e seguiram Jesus. 
Foi procurar primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: 
«Encontrámos o Messias» – que quer dizer ‘Cristo’ –; 
e levou-o a Jesus. 
Fitando os olhos nele, Jesus disse-lhe: 
«Tu és Simão, filho de João. 
Chamar-te-ás Cefas» – que quer dizer ‘Pedro’. 
 

• Qual o significado da expressão «Cordeiro de Deus»? 
• Qual o significado de «vinde ver»? 
• Qual o significado de «Cefas»? 

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

João apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus. Ao escutarem estas 
palavras os seguiram Jesus, permaneceram junto d’Ele nesse dia. 
Após se terem encontrado com Jesus os discípulos convidaram ou-
tros a discípulos a seguir Jesus. 
 
4º Passo Oratio / Oração 
 

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 justiça no fundo do coração, 
proclamei a vossa bondade e fidelidade. 

 
(Salmo 39 (40), 2.4ab.7-8a.8b-9.10-11) 

 
5º Passo Contemplatio / Contemplação 
 

Arautos da Boa-Nova, 
Fostes por Cristo escolhidos, 
Para a levar, em mensagem, 
Pelo mundo repartidos. 
 
Aos que jaziam nas trevas 
Levastes divina luz, 
Anunciando a salvação 
Pelo nome de Jesus. 
 
Fez-vos Cristo luz do mundo, 
Fez-vos Cristo sal da terra: 
Quem vos ouvir será salvo, 
Quem for convosco não erra. 



 
A Santa Igreja de Deus 
Em Cristo, Pedra Angular, 
E nos vossos fundamentos 
Toda se vem assentar. 
 
Em doze tronos sentados 
– Jesus Cristo é quem o diz – 
Julgareis as Doze Tribos 
Junto ao Supremo Juiz. 
 
E já na Santa Cidade, 
Celestial Jerusalém, 
Os vossos nomes refulgem 
Nas doze portas que tem. 
 
Glória a Deus, Trindade excelsa, 
Nossa alegria e encanto; 
Glória a Deus eternamente 
Pai, Filho e Espírito Santo. 

 
(Hino da Liturgia das Horas) 

 
6º Passo Actio / Acção 
 

Nesta semana…. 
 

• Quem levar a Jesus?…. 


