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Jo 1, 29-34

Filho de Deus 
e Cordeiro de Deus 
Cristo é

No dia seguinte, João viu Jesus encaminhar-se para ele e disse: 
«Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era 
deste que eu dizia: aquele que vem depois de mim é mais 
importante do que eu, porque já existia antes de mim. Nem eu 
próprio sabia quem ele era, mas eu vim para batizar em água 
para que ele fosse manifestado ao povo de Israel.» 
João declarou ainda: «Eu vi o Espírito descer do céu como uma 
pomba e ficar sobre ele. Eu não sabia que era ele, mas aquele 
que me enviou a batizar em água, tinha-me anunciado: 
“Tu hás de ver o Espírito descer e ficar sobre um homem. Esse 
é o que batiza no Espírito Santo.” 
Eu vi e dou testemunho de que este é o Filho de Deus.»

*****

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.

1. STATIO Preparação 
Momento de silêncio.

2. LECTIO Leitura (Que diz o texto?)
1. Testemunho que Jesus é o Filho de Deus?

2. Deixo-me conduzir pelo Espírito de Deus?

3. Coloco a minha vida ao serviço dos irmãos?

3. MEDITATIO Meditação (O que me diz o texto?)

João testemunha que Jesus é o Filho de Deus e o Cordeiro que tira o 
pecado do mundo.  Veio João para abrir caminho a Jesus.

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

(Salmo 39 (40), 2 e 4ab.7-8a.8b-9.10-11ab)

5. CONTEMPLATIO Contemplação
Nas margens do Jordão, junto ao deserto,
Bradou João e os homens se agitaram:
«Arrependei-vos, porque Se aproxima
Aquele que os Profetas anunciaram!».

Vinham de toda a parte da Judeia
E nas águas João os baptizava:
«Já no meio de vós está presente
Quem no fogo do Espírito vos lava!».

Vendo Jesus pedir o seu Baptismo,
Exclamou aos discípulos amados:
«Deus cumpriu a promessa: Eis o Cordeiro,
Que o mundo salvará dos seus pecados!».

«Eis o meu Filho, a minha complacência!».
Esta voz fez-se ouvir, vinda do Céu,
E sobre Cristo, como unção sagrada,
Visivelmente o Espírito desceu.

Louvemos a Santíssima Trindade,
Que junto do Jordão Se manifesta:
Baptiza-Se Jesus e a terra exulta,
A sua redenção cantando em festa. 

(Hino da Liturgia das Horas)

6. ACTIO Ação
Como testemunhar a filiação divina de Jesus?
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No dia seguinte, João viu Jesus encaminhar-se para ele e disse: 
«Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era 
deste que eu dizia: aquele que vem depois de mim é mais 
importante do que eu, porque já existia antes de mim. Nem eu 
próprio sabia quem ele era, mas eu vim para batizar em água 
para que ele fosse manifestado ao povo de Israel.» 
João declarou ainda: «Eu vi o Espírito descer do céu como uma 
pomba e ficar sobre ele. Eu não sabia que era ele, mas aquele 
que me enviou a batizar em água, tinha-me anunciado: 
“Tu hás de ver o Espírito descer e ficar sobre um homem. Esse 
é o que batiza no Espírito Santo.” 
Eu vi e dou testemunho de que este é o Filho de Deus.»

*****

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.

1. STATIO Preparação 
Momento de silêncio.

2. LECTIO Leitura (Que diz o texto?)
1. Testemunho que Jesus é o Filho de Deus?

2. Deixo-me conduzir pelo Espírito de Deus?

3. Coloco a minha vida ao serviço dos irmãos?

3. MEDITATIO Meditação (O que me diz o texto?)

João testemunha que Jesus é o Filho de Deus e o Cordeiro que tira o 
pecado do mundo.  Veio João para abrir caminho a Jesus.

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

(Salmo 39 (40), 2 e 4ab.7-8a.8b-9.10-11ab)

5. CONTEMPLATIO Contemplação
Nas margens do Jordão, junto ao deserto,
Bradou João e os homens se agitaram:
«Arrependei-vos, porque Se aproxima
Aquele que os Profetas anunciaram!».

Vinham de toda a parte da Judeia
E nas águas João os baptizava:
«Já no meio de vós está presente
Quem no fogo do Espírito vos lava!».

Vendo Jesus pedir o seu Baptismo,
Exclamou aos discípulos amados:
«Deus cumpriu a promessa: Eis o Cordeiro,
Que o mundo salvará dos seus pecados!».

«Eis o meu Filho, a minha complacência!».
Esta voz fez-se ouvir, vinda do Céu,
E sobre Cristo, como unção sagrada,
Visivelmente o Espírito desceu.

Louvemos a Santíssima Trindade,
Que junto do Jordão Se manifesta:
Baptiza-Se Jesus e a terra exulta,
A sua redenção cantando em festa. 

(Hino da Liturgia das Horas)

6. ACTIO Ação
Como testemunhar a filiação divina de Jesus?
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No dia seguinte, João viu Jesus encaminhar-se para ele e disse: 
«Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era 
deste que eu dizia: aquele que vem depois de mim é mais 
importante do que eu, porque já existia antes de mim. Nem eu 
próprio sabia quem ele era, mas eu vim para batizar em água 
para que ele fosse manifestado ao povo de Israel.» 
João declarou ainda: «Eu vi o Espírito descer do céu como uma 
pomba e ficar sobre ele. Eu não sabia que era ele, mas aquele 
que me enviou a batizar em água, tinha-me anunciado: 
“Tu hás de ver o Espírito descer e ficar sobre um homem. Esse 
é o que batiza no Espírito Santo.” 
Eu vi e dou testemunho de que este é o Filho de Deus.»

*****

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.

1. STATIO Preparação 
Momento de silêncio.

2. LECTIO Leitura (Que diz o texto?)
1. Testemunho que Jesus é o Filho de Deus?

2. Deixo-me conduzir pelo Espírito de Deus?

3. Coloco a minha vida ao serviço dos irmãos?

3. MEDITATIO Meditação (O que me diz o texto?)

João testemunha que Jesus é o Filho de Deus e o Cordeiro que tira o 
pecado do mundo.  Veio João para abrir caminho a Jesus.

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

(Salmo 39 (40), 2 e 4ab.7-8a.8b-9.10-11ab)

5. CONTEMPLATIO Contemplação
Nas margens do Jordão, junto ao deserto,
Bradou João e os homens se agitaram:
«Arrependei-vos, porque Se aproxima
Aquele que os Profetas anunciaram!».

Vinham de toda a parte da Judeia
E nas águas João os baptizava:
«Já no meio de vós está presente
Quem no fogo do Espírito vos lava!».

Vendo Jesus pedir o seu Baptismo,
Exclamou aos discípulos amados:
«Deus cumpriu a promessa: Eis o Cordeiro,
Que o mundo salvará dos seus pecados!».

«Eis o meu Filho, a minha complacência!».
Esta voz fez-se ouvir, vinda do Céu,
E sobre Cristo, como unção sagrada,
Visivelmente o Espírito desceu.

Louvemos a Santíssima Trindade,
Que junto do Jordão Se manifesta:
Baptiza-Se Jesus e a terra exulta,
A sua redenção cantando em festa. 

(Hino da Liturgia das Horas)

6. ACTIO Ação
Como testemunhar a filiação divina de Jesus?
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No dia seguinte, João viu Jesus encaminhar-se para ele e disse: 
«Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era 
deste que eu dizia: aquele que vem depois de mim é mais 
importante do que eu, porque já existia antes de mim. Nem eu 
próprio sabia quem ele era, mas eu vim para batizar em água 
para que ele fosse manifestado ao povo de Israel.» 
João declarou ainda: «Eu vi o Espírito descer do céu como uma 
pomba e ficar sobre ele. Eu não sabia que era ele, mas aquele 
que me enviou a batizar em água, tinha-me anunciado: 
“Tu hás de ver o Espírito descer e ficar sobre um homem. Esse 
é o que batiza no Espírito Santo.” 
Eu vi e dou testemunho de que este é o Filho de Deus.»

*****

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.

1. STATIO Preparação 
Momento de silêncio.

2. LECTIO Leitura (Que diz o texto?)
1. Testemunho que Jesus é o Filho de Deus?

2. Deixo-me conduzir pelo Espírito de Deus?

3. Coloco a minha vida ao serviço dos irmãos?

3. MEDITATIO Meditação (O que me diz o texto?)

João testemunha que Jesus é o Filho de Deus e o Cordeiro que tira o 
pecado do mundo.  Veio João para abrir caminho a Jesus.

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

(Salmo 39 (40), 2 e 4ab.7-8a.8b-9.10-11ab)

5. CONTEMPLATIO Contemplação
Nas margens do Jordão, junto ao deserto,
Bradou João e os homens se agitaram:
«Arrependei-vos, porque Se aproxima
Aquele que os Profetas anunciaram!».

Vinham de toda a parte da Judeia
E nas águas João os baptizava:
«Já no meio de vós está presente
Quem no fogo do Espírito vos lava!».

Vendo Jesus pedir o seu Baptismo,
Exclamou aos discípulos amados:
«Deus cumpriu a promessa: Eis o Cordeiro,
Que o mundo salvará dos seus pecados!».

«Eis o meu Filho, a minha complacência!».
Esta voz fez-se ouvir, vinda do Céu,
E sobre Cristo, como unção sagrada,
Visivelmente o Espírito desceu.

Louvemos a Santíssima Trindade,
Que junto do Jordão Se manifesta:
Baptiza-Se Jesus e a terra exulta,
A sua redenção cantando em festa. 

(Hino da Liturgia das Horas)

6. ACTIO Ação
Como testemunhar a filiação divina de Jesus?


