
Lectio divina do 6º Domingo da Páscoa. Ano C – 01.05.16 

 

Texto bíblico: João 14, 23-29 

Naquele tempo disse Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o 

amará, e nós viremos a ele e nele faremos nossa morada. 
.
 Aquele que não me ama não 

guarda as minhas palavras. A palavra que vocês têm ouvido não é minha, mas sim do 

Pai que me enviou.  Eu lhes disse estas coisas enquanto estou convosco. 
.
 Mas o 

Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vai ensinar-lhes todas as 

coisas e lhes recordará tudo o que lhes tenho dito. 
.
 Deixo para você a paz, Eu lhes dou 

a minha paz. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o coração de vocês, nem 

se atemorize! 
.
Ouviram os que eu lhes disse: Vou e volto a vocês. Se me amam, 

certamente vão se alegrar: vou para junto do Pai, porque o Pai é maior do que eu. 
.
 Eu 

lhes disse agora estas coisas, antes que aconteçam, para que acreditem quando 

acontecerem. 

1-Leitura 

O Evangelho deste 6º domingo de Páscoa, como o do domingo passado, são palavras de 

despedida de Jesus, na última ceia com seus discípulos. São as últimas recomendações 

de Jesus e a promessa de sua assistência futura. Jesus tinha anunciado: “Filhinhos meus, 

por um pouco apenas ainda estou com vocês... para onde eu vou, vocês não podem ir”. 

(Jo 13,33). Os discípulos cheios de tristeza, e temor. Quem velaria por eles agora? Mas 

Jesus assegura a seus discípulos que voltará para eles: “Vou, mas voltarei para vocês”. 

E não virá só, o Pai virá com Ele, e farão sua morada no coração deles.  

A condição é: guardar sua Palavra: que Jesus trouxe ao mundo e sua herança. E é 

nosso empenho hoje. Para que Jesus venha a seus discípulos: “Se alguém me ama, 

guardará a minha palavra e meu Pai o amará, e nós viremos a ele e nele faremos nossa 

morada”. Como? É o amor a Jesus. O único sinal de quem ama a Jesus é que guarde em 

seu coração a palavra de Jesus e a viva conforme sua Mãe: “Sua mãe guardava todas 

estas coisas no seu coração” (Lc 2,51). Isto quer dizer “guardar sua palavra”. 

Guardar a Palavra de Cristo é por ação do Espírito Santo e a docilidade dos discípulos a 

suas inspirações: o Pai ensina ao Filho o que tem que dizer ao mundo; e o Espírito Santo 

ensina aos discípulos essa mesma Palavra de Jesus que eles têm que guardar.  

 Que prova Jesus pede para afirmar que O amamos? 

 De quem Jesus traz Sua Palavra? 

 Quem vai nos ensinar a seguir o que Jesus nos pede? 

 Que presente Jesus nos dá e que efeitos nos trazem? 

 Por que não devemos ter medo de seguir Jesus? 

 Por que Jesus fala aos apóstolos (e a nós!) tudo isso? Que pede de nós? 

               

2 – ORAÇÃO 

Demos graças a Deus por nossa Igreja que nos ensina e nos conduz por caminhos 

seguros. "Ninguém pode dizer ‘Jesus é Senhor’ a não ser no Espírito Santo" (1Cor 

12,3). "Deus enviou a nossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abbá, Pai!" 

(Gl 4,6). Para estar em contato com Cristo, é preciso primeiro ter sido tocado pelo 

Espírito Santo. É Ele que desperta em nós a fé. Por nosso Batismo, primeiro sacramento 

da fé, a Vida, que tem sua fonte no Pai e nos é oferecida no Filho, nos é comunicada 

pelo Espírito Santo na Igreja. 

 Esforço-me por ler os documentos mais importantes da Igreja?  

 Quem ama o Senhor ama a sua Igreja: dou atenção à palavra que Cristo dirige  a 

mim por sua Igreja ? 

 Amo e guardo a Palavra de Deus? Estudo a Palavra para poder vivê-la?    



3 -MEDITAÇÃO 

Nós temos dificuldades para entender o mundo espiritual. Falamos muito e nos 

ocupamos bastante com o que mantém nossa saúde e sustento material. Paramos pouco 

para alimentar nosso espírito: pensamentos e sentimentos na calma, em momentos de 

mais silêncio e contato com Deus pela oração. Para ter um domínio maior sobre nós 

mesmos e podermos estar bem com as pessoas e com Deus precisamos buscar estas 

ocasiões com mais frequência.  

 Jesus disse: seu Espírito estaria presente em nossa vida: acredito nisso? 

 Só posso perceber as luzes do Espírito Santo se estiver aberto a Ele.  

 Tenho procurado estes momentos de comunicação? 

 Acredito nas palavras de Jesus: estarei sempre com vocês? Como? 

 A Bíblia facilita saber o que Deus quer de mim. Eu busco aí a vontade de Deus 

para orientar minha vida?  

   

3 - CONTEMPLAÇÃO 

Jesus divide bem seu tempo com os apóstolos e no atendimento ao povo. Tem tanta 

coisa para comunicar... Vai aos poucos ensinando. Mas não disse tudo. Deixou à Sua 

Igreja iluminada por seu Santo Espírito para ajudar todas as pessoas de todos os tempos 

e lugares. E ele mesmo está presente em nossas vidas... Alimentemos sempre nossa fé 

para enxergar a presença d´Ele e de seu Espírito cada dia... Lembrar agora momentos 

em que claramente só Deus poderia deixar acontecer o que aconteceu em nossa vida e 

se mostrou presente. 

   

4 -AÇÃO 

       Compromisso pessoal 

 Examinar minhas ocupações para ver quanto tempo dou para minha vida espiritual. 

Vou escrever e me comprometer de cumprir o que preciso fazer 

                  Compromisso comunitário 

Ver se é possível programar oportunidades para que as pessoas na matriz ou nas capelas 

tenham mais um momento para estarem com Deus: terço dos homens, adoração, 

momento de leitura bíblica com explicação e orações. 

 

 

 

 


