Tema 1 “Um indicador de esperança”
- Um indicador de esperança (Jo 1, 19-51)
João Batista é o que precede, o que prepara e o que indica. Ao indicar Jesus presente no meio de
nós, ele desencadeia um movimento de esperança que leva os primeiros discípulos a seguirem
Jesus. João Batista não é a esperança de Israel mas precede, prepara e indica a esperança de Israel
presente no meio de nós.

Oração inicial
Todos Juntos rezam a oração proposta pela Arquidiocese
Deus, nosso Pai,
nós te agradecemos por nos reunires em comunidade
e nos chamares a servir-te como teus discípulos missionários.
No encontro pessoal com o teu Filho, Jesus Cristo,
tu nos capacitas para a grande missão de evangelizar e semear esperança
no coração do mundo.
Envia o teu Espírito Santo
para nos guiar no discernimento da tua vontade
para a renovação espiritual da Arquidiocese de Braga.
Ao usarmos os nossos dons para te servir,
dá-nos força, coragem e uma visão clara.
Confiamos a nossa Arquidiocese,
suas paróquias e comunidades ao cuidado de Santa Maria, nossa mãe e padroeira.
Pedimos a sua intercessão e orientação,
enquanto nos esforçamos por dar testemunho do Evangelho
e construir uma paróquia cheia de alegria e esperança.
Ámen.

1ª leitura do texto Jo 1, 19-51
A leitura do texto deverá ser lenta e em ambiente de oração.

Cântico
No final da leitura e após um momento de silêncio, canta-se o seguinte cântico.

Questões para partilha
Sempre restringindo-se ao texto.
1. De que forma o encontro pessoal com Jesus transforma cada uma das personagens?
2. De que forma o encontro pessoal com Jesus implica a proposta do encontro pessoal aos
outros?
3. De que forma Jesus suscita a esperança naqueles que encontra?

2ª leitura do texto Jo 1, 19-51
A leitura do texto deverá ser lenta e em ambiente de oração.

Cântico
No final da leitura e após um momento de silêncio, canta-se de novo o cântico.

Pistas de reflexão
• João Baptista é a VOZ que grita no deserto e prepara a vinda de Jesus, a Palavra de Deus,
João Baptista é o PRECURSOR que vai à frente a preparar o caminho e o INDICADOR que
mostra Jesus presente no meio dos homens. Esta tríplice missão de João Batista de levar os
outros ao encontro com Jesus funda-se numa profunda humildade para não se transformar
num muro à presença de Deus no meio dos homens. João Batista não se confunde com o
Messias (Jo 1, 20), reconhece a superioridade daquele que está para vir e a natureza dessa
superioridade (Jo 1, 27-34), tem a coragem de indicar a sua presença no meio de nós (Jo 1,
34) e o desprendimento para passar os seus discípulos para o verdadeiro Mestre.
• Este testemunho de humildade de João Batista desencadeia a procura de Jesus por parte
dos primeiros discípulos e o seu próprio zelo apostólico. Os primeiros discípulos tornam-se
apóstolos uns dos outros. André anuncia o Messias a seu irmão Pedro. Filipe anuncia a
Natanael de quem recebe uma reação fria e desconfiada. O encontro pessoal com Jesus não
se transforma num contentamento individualista. É uma experiência que exige ser
partilhada não para reproduzir o meu encontro mas para que cada um possa fazer o seu
encontro num diálogo íntimo com o Mestre. O encontro pessoal com Jesus deve ser
precedido de uma busca na Escritura. Os primeiros anunciadores não encontrar “alguém
excecional” mas antes «… aquele sobre quem escreveram Moisés, na Lei, e os Profetas:
Jesus, filho de José de Nazaré.»

• O encontro com Jesus suscita sempre a novidade e uma esperança maior. Jesus é aquele
que trás um Batismo superior ao de João “é o que batiza com o Espírito Santo”. Jesus
convida quem o procura a experimentar o lugar do seu repouso “Vinde e vereis”. Jesus
aponta a Simão um futuro extraordinário “Hás de chamar-te Cefas”. Jesus anuncia a
Natanael que “Maiores coisas do que estas hás de ver”. Encontrar-se com Jesus significa
aceitar que a vida mude, se transforme se abra a uma esperança até aí inesperada que,
muitas vezes, apenas se vislumbra.
• Todavia, o encontro com Jesus não é um “ir ao encontro” mas antes um “acolher aquele
que vem ao nosso encontro”. João prepara o caminho não para irmos ao encontro de Jesus
mas para que o Deus que nos procura encontre o caminho para chegar até ao nosso
coração.

Questões para o compromisso
1. O que indico aos outros? Um caminho, uma esperança ou uma porta de saída? Uma
exclusão? Um julgamento ou uma oportunidade de futuro? O meu dedo indicador aponta
uma esperança ou é um dedo em riste que fulmina e exclui?
2. Que proclama a minha voz?
3. Para quem preparo o caminho?
4. Que suscita em mim o encontro pessoal com Jesus?

Oração de compromisso
O grupo deverá elaborar uma oração de compromisso

