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Ambiente:
Estamos na fase final da caminhada histórica 

do “messias”. Até este momento, Jesus

cumpriu a sua missão em confronto aberto 

com os dirigentes judeus. Precisamente o

último e mais importante dos seus “sinais” –

a ressurreição de Lázaro – levou o Sinédrio a 

decidir matá-lo. Jesus está consciente de que 

a morte está no seu horizonte próximo.

O ambiente em que este trecho nos coloca é 

o de uma ceia de despedida. Nessa ceia

estão Jesus e os discípulos. No decurso da 

ceia, Jesus despede-se dos discípulos e

faz-lhes as suas últimas recomendações. As 

palavras de Jesus soam a “testamento”

Final.

Não se perturbe o vosso coração. Se acreditais em Deus,

acreditai também em Mim
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EVANGELHO – Jo 14,1-12

http://perso.orange.fr/maurice.lamouroux/3JC/Mat2626_Eucharistia_supper/source/45.htm
http://perso.orange.fr/maurice.lamouroux/3JC/Mat2626_Eucharistia_supper/source/48.htm
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Mensagem:

O plano de salvação de Deus passa por 

estabelecer com os homens uma relação de 

comunhão, de familiaridade, de amor. Por isso, 

Jesus veio ao mundo: para tornar os homens 

“filhos de Deus” (“aos que O receberam, aos 

que crêem n’Ele, deu-lhes o poder de se 

tornarem filhos de Deus” – Jo 1,12) Como é 

que Jesus concretizou esse projecto? Ele 

“montou a sua tenda no meio dos homens”

(Jo 1,14) e ofereceu aos homens um 

“caminho” de vida em plenitude: mostrou aos 

homens, na sua própria pessoa, como é que 

eles podem ser Homens Novos – isto é, 

homens que vivem na obediência total aos 

planos do Pai e no amor aos irmãos. 
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Na ceia de 

despedida a 

que o nosso 

texto se refere, 

Jesus sente 

que está a 

começar

o último acto 

da missão que 

o Pai lhe 

confiou (criar 

o Homem 

Novo). Falta 

oferecer

aos discípulos 

a última lição –

a lição do 

amor que se 

dá até à morte.

EVANGELHO – Jo 14,1-12

«…Não se perturbe o vosso coração. Se acreditais em Deus, 

acreditai também em Mim..…»

http://perso.orange.fr/maurice.lamouroux/3JC/Mat2626_Eucharistia_supper/source/60.htm
http://perso.orange.fr/maurice.lamouroux/3JC/Mat2626_Eucharistia_supper/source/101.htm
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Ao dizer “vou preparar-vos um lugar” (v.2b), 

Jesus sugere que tem de ir ao encontro do Pai,

para que os homens possam (pela lição do amor 

e pelo dom do Espírito) fazer parte da família de

Deus. Nessa família, há lugar para todos os 

homens (“na casa de meu Pai há muitas 

moradas” – vers. 2a): basta que sigam “o 

caminho” de Jesus – isto é, que escutem as

suas propostas e que aceitem viver como 

Homens Novos, no amor e no dom da vida.

A “casa do Pai” é a comunidade dos  seguidores 

de Jesus (a Igreja).
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A resposta é 

simples… O 

“caminho” é Jesus 

é a sua vida, os 

seus gestos de 

amor e de 

bondade, a sua 

morte (dom da vida 

por amor) que 

mostram aos 

homens o itinerário 

que eles devem 

percorrer. 

«…Não se perturbe o vosso coração. Se acreditais em Deus, 

acreditai                      também em Mim..…»

EVANGELHO – Jo 14,1-12

Mensagem:

Qual é o “caminho” para 

chegar a fazer parte 

dessa família de Deus?

http://perso.orange.fr/maurice.lamouroux/3JC/Mat2626_Eucharistia_supper/source/54.htm
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Em conclusão: os discípulos de Jesus têm 

de percorrer um “caminho”, até chegarem 

a ser família de Deus. Esse “caminho” foi 

traçado por Jesus, na obediência a Deus e 

no amor aos homens. É no final desse 

“caminho” que os discípulos – tornados 

Homens Novos – encontrarão o Pai e serão 

integrados na família de Deus. No entanto, 

Jesus não é somente o modelo do 

“caminho”; ao mesmo tempo, Ele oferece 

como dom a força, a energia (o Espírito) 

para que o homem possa percorrer “o 

caminho”. 
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É o Espírito do Senhor 

ressuscitado que renova e 

transforma o homem, no 

sentido de o levar, cada dia, 

a tornar-se Homem Novo, que 

vive na obediência a Deus

e no amor aos irmãos. Desta 

dinâmica, nasce a omunidade 

de Homens Novos, a

família de Deus, a Igreja.

Mensagem:

«…Não se perturbe o vosso coração. Se acreditais em Deus, 

acreditai                      também em Mim..…»

EVANGELHO – Jo 14,1-12

http://perso.orange.fr/maurice.lamouroux/3JC/Mat2626_Eucharistia_supper/source/86.htm
http://perso.orange.fr/maurice.lamouroux/3JC/Mat2626_Eucharistia_supper/source/129.htm
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Reflexão:
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A comunhão do crente com o Pai e com 

Jesus não resulta de momentos mágicos 

nos quais, através da recitação de certas 

fórmulas ou do cumprimento de certos 

ritos, a vida de Deus bombardeia e 

inunda incondicionalmente o crente; mas 

a intimidade e a comunhão com Jesus e 

com o Pai estabelecem-se percorrendo o 

caminho do amor e da entrega, em 

doação total a Deus e aos irmãos. Quem 

quiser encontrar-se com Jesus e com o 

Pai, tem de sair do egoísmo e a fazer da 

sua vida um dom a Deus e aos homens.

«…Não se perturbe o vosso coração. Se acreditais em Deus, 

acreditai também em Mim..…»

EVANGELHO – Jo 14,1-12


