
 

Oração de António José 

 

[Evangelho do Dia] 

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 na 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». 

Jo 1, 29-34 

 

[Graça a Pedir] 

Jesus, Tu que és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, torna-nos livres de todo o mal e alegres 

porque fomos salvos por Ti. 

 

[Reflexão] 

Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. 

Depois das festividades do Natal do Senhor, o Evangelho deste domingo faz-nos refletir sobre o batismo 

de Jesus e as duas figuras importantes deste acontecimento: João Batista e Jesus de Nazaré. João, o Batista, 

é o precursor do Messias, aquele que batizava o povo nas águas do Jordão com um batismo de purificação 

e penitência para que todos os «homens de boa vontade» (cf. Lc 2, 14) se preparassem para acolher Aquele 

que é «o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo» (Jo 1, 29). Ele sabia que não era o ungido, o 

Messias, mas aquele que tinha a missão de «preparar os caminhos do Senhor» (cf. Lc 3, 4) para que a 

Revelação de Deus acontecesse no tempo e na história. De João disse Jesus: «Digo-vos: Entre os nascidos 

de mulher não há profeta maior do que João» (Lc 7, 28). João é perentório sobre Jesus, fazendo a sua 

profissão de fé no Messias de Deus: «eu vi e dou testemunho de que Jesus é o Filho de Deus» (Jo 1, 34). 

Jesus é Aquele que veio «batizar no Espírito Santo» (Jo 1, 33). Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado 

do mundo e que pela Cruz e Ressurreição salvou toda a humanidade. Cabe a cada um aceitar esta salvação, 

confessando, como João, com a boca e o coração, que Jesus é o Filho de Deus, o Deus que «encarnou e 

habitou entre nós» (cf. Jo 1, 14). 

 

[Oração] 

Jesus, eu creio que Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Salvo pelo Teu amor, crucificado 

e ressuscitado, que eu seja no mundo sinal desta alegria que brota do Teu Coração e à qual todos somos 

chamados. Como Teu discípulo, que eu seja capaz de ajudar a derrubar todos os muros que se erguem no 

mundo e que desumanizam a humanidade.   


