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Eis o Cordeiro de Deus! 
2º Comum A 

 

Deus tem um Plano de vida para os homens e, ao longo da 

História, escolheu pessoas, para a realização desse Plano.  

Uma das pessoas escolhidas por Deus, para a realização 

dos planos de Deus, foi João Batista que aparece a dar teste-

munho, de tudo o que viu e ouviu. Após o Batismo, em que o 

céu confirmou a missão de Jesus, João Batista apontou para 

Jesus, dizendo que o CORDEIRO DE DEUS já estava presente 

no meio do Povo. 

 

Na 1ª Leitura, ISAÍAS apresenta-se como chamado por 

Deus, desde o seio materno. 

"Vou fazer de ti a luz das nações para que a minha Salvação 

chegue até aos confins da terra ..." 

Embora estas palavras tenham sido dirigidas ao profeta Isaí-

as, elas são também dirigidas ao povo de Deus. 

A Igreja é o Povo de Deus da Nova Aliança, realizada no 

Calvário, no Sangue do Cordeiro de Deus. 

A cada um de nós, Deus chama-nos desde o seio materno. 

Não há pessoas a mais no mundo, ao acaso.  

Todos nós fomos chamados à vida e à Igreja por Deus, com 

amor infinito.  

A este chamamento, para sermos luz do mundo, chamamos 

VOCAÇÃO 

A vocação é sempre um Mistério... 

A sua origem é Deus, que escolhe, chama e envia... 

"A pessoa que é chamada" é sempre uma Testemunha e um 

Sinal vivo de Deus, dos seus valores e dos seus projectos di-

ante dos homens... 

A Vocação é alimentada por Deus e, muitas vezes, Deus 

serve-Se da nossa fragilidade para actuar no mundo, por meio 

de nós… 

 

Na 2ª leitura, SÃO PAULO lembra-nos a Vocação à Santida-

de.  

Somos chamados por Deus a viver comprometidos com os 

valores do Reino. 

 

No Evangelho, JOÃO BATISTA aponta Jesus, como o 

"Cordeiro que tira o Pecado do mundo". 

 

Este Evangelho retoma o episódio do Batismo de Jesus,  

no qual aparecem duas afirmações sobre Jesus:  

 

1. Jesus é "O Cordeiro de Deus que tira o pecado do 

mundo". 

 

* A palavra “Cordeiro"lembra duas imagens: 

- O misterioso personagem de que nos fala o profeta Isaías (servo 

sofredor), que irá ao matadouro como um cordeiro silencioso... 

e que irá assumir os pecados do seu povo e realizar a sua ex-

piação.  

- lembra também o Cordeiro Pascal imolado no Egipto:  

símbolo da acção libertadora de Deus em favor de Israel... 

 

* "Cordeiro que tira o Pecado", para João Batista, ”tirar o 

pecado”  é acabar com as guerras, com a opressão, com a 

fome, e com todos os males que afligem o mundo. 

2. "Eu vi e dou o testemunho..."Disse João Batista: "Eu vi o 

Espírito Santo descer do céu, e permanecer sobre Ele. É Ele 
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quem baptiza com o Espírito Santo. Jesus é o "Filho de 

Deus" 

 

O caminho espiritual, percorrido por João Batista, 

para chegar à descoberta de Jesus como Cordeiro de Deus,  

é o mesmo que todos os cristãos devem percorrer. 

 

João Batista começou por dizer, por 2 vezes, que "não co-

nhecia Jesus".  

- Este é o ponto de partida do caminho espiritual de todos 

nós:  

No começo, não conhecíamos o Mestre.  

Em seguida, algum amigo falou-nos d’Ele: os nossos pais e a 

catequista. A partir daí, reconhecemos que Ele é uma pessoa 

extraordinária. 

 

Deus iluminou a mente de João Batista com alguns sinais 

especiais.  

Ele (João) abriu os olhos por completo e reconheceu em Je-

sus o Filho de Deus:  

"Eu vi e dou testemunho de que este é o Filho de Deus". 

Quando nós descobrimos Jesus, como Luz e Salvador do 

mundo, sentimos a necessidade de comunicar aos outros a 

nossa alegria.  

O Batista fala daquilo que viu. Os cristãos também deveriam 

falar somente daquilo que vêem e experimentam. 

 

Deus continua a precisar de outros Batistas: 

Há muito tempo, que o mundo anda à procura de Cristo.  

E se ainda não O encontrou, talvez seja porque falta hoje, 

aos homens, um João Batista que lhes indique o verdadeiro 

Cristo e a sua mensagem.  

E o Batista do tempo de hoje, devo ser eu, deves ser tu, de-

vemos ser todos nós. 

 

Todos nós devemos ser testemunhas do Evangelho, e prepa-

rar o encontro dos homens com Cristo. 

Em todos nós se esconde um João Batista.  

É preciso acordá-lo. 

 

Todos nós devemos indicar aos irmãos o Cristo que se apro-

xima.  

Como João Batista: não sou eu ou tu o protagonista desta 

história.  

Ele (Cristo) virá depois de nós. Nós seremos apenas uma 

voz, seremos apenas o dedo Dele...  

Depois é preciso que nós desapareçamos, para que Ele pos-

sa aparecer. 

E assim, a nossa passagem neste mundo não terá sido em 

vão. 

 

Esta é a missão de todo cristão:  

- preparar o caminho do Senhor e o encontro do homem com 

Deus,  

- levantar o dedo e proclamar bem alto:  

"Eis aquele que o teu coração procura,  

 eis aquele que veio para te amar e te salvar!" 
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