
CORDEIRO, SERVO, FILHO, PÃO

Aí está, já no Domingo II do Tempo Comum, outra vez João Baptista, a figura do umbral 

ou do limiar, que está sempre ali, à porta, para acolher e fazer as apresentações. Ele está em 

Betânia [= «Casa do pobre»] ou Bethabara [= «Casa da passagem»] – consoante as versões –, 

sempre do outro lado do Jordão. João coloca-se estrategicamente do outro lado do Jordão, 

onde um dia o povo do Êxodo parou também, para preparar a entrada na Terra Prometida, 

atravessando o Jordão (Jos 3).

É desse lugar de passagem, mas em que está parado como um guarda ou sentinela vigilante, 

que João vê bem Jesus a passar (Jo 1,36) e a VIR ao seu encontro (Jo 1,29). Como Deus que 

VEM sempre ao nosso encontro. E apresenta-o como o CORDEIRO DE DEUS, que tira o pecado 

do mundo. Apresenta-o a nós,

pois não é dito que esteja lá mais alguém. Riquíssima apresentação de Jesus. Na verdade, 

Cordeiro diz-se na língua aramaica, língua comum então falada, talya’. Mas talya’ significa, 

não só «cordeiro», mas também «servo», «filho» e «pão». Aí está traçada a identidade de Jesus.

O Espírito de Deus entra na nossa história, descendo e permanecendo na humanidade de 

Jesus. A humanidade de Jesus é a porta por onde entra em nossa casa o Espírito de Deus. É 

esta novidade que, do seu posto de sentinela, João Baptista está a ver, e dela dá testemunho. 

Entenda-se bem: João Baptista dá testemunho, não porque viu e já não vê, mas porque viu e 

continua a ver, exatamente como as testemunhas de Jesus Ressuscitado (Jo 20). O Filho de 

Deus feito Homem, sobre quem desce e permanece o Espírito de Deus, Vem ao nosso encontro 

em Bethabara, para nos fazer entrar em Casa, na Terra Prometida.

Cordeiro, Servo, Filho, Pão: eis Jesus, manso e dócil, nosso irmão e nosso alimento. O 

«Segundo Canto do Servo do Senhor» (Is 49,1-6), em que Hoje se espelha o Evangelho, já 

mostra este Servo de Deus, libertado do serviço entre os povos estrangeiros, para se colocar 

exclusivamente ao serviço do Senhor, que, por isso e para isso, o pode chamar «meu Servo».

António Couto, In mesadepalavras.wordpress.com
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Agenda de 18 a 26 de janeiro da Paróquia de Santa Maria de Loures

19 de janeiro,
domingo

•	 Celebração de Santo Amaro, Missa em A dos Cãos, 11h15

20 de janeiro,
2ª-feira

•	 Leitura da Amoris Laetitia, Exortação Apostólica Pós-Sinodal sobre o Amor na 
Família, Centro Paroquial, 21h30. 

Interessa a todos: 
Casais “casados” e 
“recasados”, 
noivos...

21 de janeiro,
3ª-feira

•	 Reunião Equipa de Zona de Moninhos, 21h30

22 de janeiro,
4ª-feira

•	 São Vicente, Padroeiro Principal do Patriarcado de Lisboa
•	 Reunião Equipas de Zona, Centro Paroquial, 21h30

23 de janeiro,
5ª-feira

•	 Reunião Equipa de Zona de Montemor, 21h30

24 de janeiro,
6ª-feira

•	 Reunião de Leitores, Centro Paroquial, 21h30

25 de janeiro,
sábado

•	 Início do Oitavário de Oração Pela Unidade dos Cristãos

JANEIRAS •	 19, domingo - A dos Cãos, após a missa
•	 26, domingo - Barro, após o almoço

Dom 19| Cap 10
Seg 20 | Cap 11

Ter 21 | Cap 12
Qua 22 | Cap 13

Qui 23 | Cap 14
Sex 24 | Cap 15

Sáb 25 |  Cap 16
Dom 26| Cap  1

leitura da  bíblia para  esta semana
Judite e Ester

Leitura I | Is 49, 3.5-6

Leitura do Livro de Isaías

Disse-me o Senhor: «Tu és o meu servo, Israel, por quem manifestarei a minha glória». 

E agora o Senhor falou-me, Ele que me formou desde o seio materno, para fazer de 

mim o seu servo, a fim de Lhe reconduzir Jacob e reunir Israel junto d’Ele. Eu tenho 

merecimento aos olhos do Senhor e Deus é a minha força. Ele disse-me então: «Não 

basta que sejas meu servo, para restaurares as tribos de Jacob e reconduzires os 

sobreviventes de Israel. Vou fazer de ti a luz das nações, para que a minha salvação 

chegue até aos confins da terra».

Palavra do Senhor.

LEITURAS

Evangelho | Jo 1, 29-34

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João

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 batizar 

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 enviou a batizar na água é que me disse: 

‘Aquele sobre quem vires o Espírito Santo descer e permanecer é 

que batiza no Espírito Santo’. Ora, eu vi e dou testemunho de que 

Ele é o Filho de Deus».

Palavra da Salvação. 

Domingo II do Tempo Comum

Salmo Responsorial
Salmo 39 (40), 2 e 4ab.7-8a.8b-9.10-11ab (R. 8a e 9a)

Refrão: Eu venho, Senhor, para fazer a vossa vontade. Repete-se

Leitura II | 1 Cor l, 1-3

Início da primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios 

Irmãos: Paulo, por vontade de Deus escolhido para Apóstolo de Cristo Jesus e o irmão 

Sóstenes, à Igreja de Deus que está em Corinto, aos que foram santificados em Cristo 

Aleluia | Jo 1, 14a.12a
Refrão: Aleluia. Repete-se

O Verbo fez-Se carne e habitou entre nós. Àqueles que O receberam
deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Refrão

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. Refrão

Não Vos agradaram sacrifícios nem oblações,
mas abristes-me os ouvidos;
não pedistes holocaustos nem expiações,
então clamei: «Aqui estou». Refrão

«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». Refrão

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. Refrão

Jesus, chamados à santidade, com todos os que invocam, em qualquer lugar, o nome de 

Nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso: A graça e a paz de Deus nosso Pai e do 

Senhor Jesus Cristo estejam convosco.

Palavra do Senhor.
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