
Nesta segunda semana de caminhada olhamos para João Baptista como figura ímpar do 
Advento. Abre o teu coração a este homem que se entregou totalmente a Deus e deixa-te 
levar num momento profundo de oração e interiorização. Agora é tempo de seguir mais 
esta estrela.

JOÃO BAPTISTA
É o último dos profetas e segundo o Evangelho de Lucas, o próprio Jesus dele dizia que 
era “mais que um profeta”, “o maior entre os que nasceram de mulher”, o mensageiro que 
veio diante d’Ele a fim de lhe preparar o caminho, anunciando a sua vinda, pregando aos 
povos a conversão, pelo conhecimento da salvação e perdão dos pecados. Por ser o pre-
cursor do Senhor, João Baptista encarna todo o espírito do Advento, e por isso ocupa um 
grande espaço na liturgia deste tempo, em especial no segundo e no terceiro domingo. 
Mas quem foi ao certo este homem?

É também o Evangelho de Lucas que melhor nos conta a infância de João Baptista, e 
começa logo com o anúncio do nascimento de João feito a Zacarias (o pai de João) no 
Templo de Jerusalém por um anjo. Todo este quadro configura a presença de Deus, o 
interesse de Deus nesta criança: é na casa de Deus, através de um mensageiro, que o 
mundo fica a saber do nascimento de João. Depois de anunciar o nascimento, o anjo dá 
a entender que João será sempre um “consagrado a Deus”, dando conta da ligação ínti-
ma de João com Deus e com os projetos de Deus. Nas palavras do anjo, João terá como 
missão reconduzir “muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá à frente, diante do 
Senhor, com o espirito e o poder de Elias, para fazer voltar os corações dos pais a seus 
filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, a fim de proporcionar ao Senhor um povo com 
boas disposições” (Lc. 1,16-17). João “trabalha” para Deus e a sua missão no mundo será́ 
conduzir os homens em direção a Deus.

Depois, nada mais se diz sobre João, até que, cerca de trinta nos depois, ele aparece a 
pregar nas margens do rio Jordão, convidando os homens a voltarem para Deus e a pre-
pararem o coração para acolher o projeto de salvação de Deus. Durante esse tempo de 
silêncio, João terá continuado a viver em comunhão com Deus, descobrindo e confir-
mando, dia a dia, num diálogo íntimo, que Deus o chamava e que tinha uma proposta 
de missão para ele. Lucas resume em uma frase toda a atividade de João: “Anunciava ao 
povo a Boa Nova” (Lc. 3, 18).

O sentido exato do seu papel e a sua vontade de ocultamento fizeram de João Baptista 
uma figura sempre atual através dos séculos. Não se pode falar dele sem falar de Cristo, 
e a Igreja nunca lembra a vinda de Cristo sem lembrar do precursor, referindo-o e dando-
-lhe destaque na liturgia de Advento.

Toda a entrega de João Baptista a Deus fez dele um modelo para todos os consagrados 
a Deus e que, no mundo de hoje, são chamados a também ser profetas e profetisas do 
reino, vozes no deserto e caminho que sinaliza para o Senhor.

Meditação

Mais uma vez somos confrontados com alguém que deu a sua vida pelo anúncio da “Boa 
Nova”. João Baptista na sua simplicidade, foi capaz de preparar os caminhos que Jesus 
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Ficaste a conhecer um pouco desta 

“estrela”. Claro que muito mais haveria 

por dizer, mas o importante agora é que 

reflictas sobre o que acabaste de ler.

«Segue aquela estrela» é um subsídio desenvolvido pela equipa do portal Cristo Jovem.
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Bem-vindo à nossa caminhada de 

advento. Seja em grupo ou individual, 

através desta caminhada propomos-te 

momentos de oração e reflexão que te 

irão ajudar a receber Jesus. São cinco 

os passos que te propomos a cada 

semana. Basta segui-los para chegar ao 

destino. E que comece a caminhada.
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viria a percorrer quase simultaneamente que ele. Vencendo todas as tribulações, João vê 
a concretização daquilo que vinha anunciando, a vinda do Messias ao mundo. Já imagi-
naste a sensação? Como se terá sentido João?

Na altura, João poderia ser considerado louco… Não havia provas daquilo que dizia. Era 
Deus quem lhe falava. Mas ele não desistiu e dedicou-se inteiramente. Hoje, mais de 
2000 anos depois temos as provas e os testemunhos de tantos e tantos que deram a 
vida por Deus, e até as palavras e os ensinamentos do próprio Jesus. Somos uns sortu-
dos… Mas de que nos serve se não somos capazes de O ver entre nós? Estaremos nós 
a ser capazes de abrir os corações a Ele. Estamos no Advento… É o tempo ideal para 
começar a trabalhar nisso.

Biblifica-te

Depois de termos refletido sobre o anúncio da “Boa Nova” de João Baptista, convidamos-te 
a ler Lucas 3, 15-18 onde João anuncia a vinda do Messias. O que te diz? Que sentido faz na 
tua vida? Tens sido capaz de O aunciar com a mesma força de João? 

Partilha de forma breve com os restantes elementos do grupo esta tua reflexão.

Oração

Senhor, abre os meus sentidos

Senhor, abre os meus lábios,
e a minha boca anunciará o Teu louvor

Senhor, abre os meus olhos,
e verei a Tua obra e as necessidades das pessoas.

Senhor, abre os meus ouvidos,
e escutarei a Tua palavra e o clamor dos pobres.

Senhor, abre o meu nariz,
e distinguirei o que está vivo do que está morto.

Senhor, abre o meu entendimento,
e te escutarei e compreenderei a Tua palavra.

Senhor, abre o meu coração,
e Te darei espaço para Te procurar
e encontrar em todas as coisas.

Senhor, abre as minhas mãos,
e Te receberei e Te entregarei
à humanidade com alegria.

Ámen

Retirado de YouCat - Orações 

para os Jovens

Compra o os livros da coleção 

YouCat em www.paulus.pt
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A Bíblia pode ajudar-te a conhecer 

as raízes da nossa Fé, e a descobrir 

muitas respostas para a tua vida.
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Lect’Yo!
Para um trabalho 
mais profundo neste 
Advento, sugerimos 
que acompanhes e 
rezes diariamente a 
Lect’Yo, a Lectio Divina 
do portal Cristo Jovem.

Playlist Advento 
no Spotify
Em casa, no telemóvel 
ou no trabalho, através 
do Spotify, podes 
também rezar através 
desta seleção musical.

Godzine
A última edição da 
Godzine tem excelentes 
textos para te ajudar 
a reflectir sobre este 
ano litúrgico que agora 
iniciamos. Não percas em 
godzine.cristojovem.com

www.cristojovem.com
www.facebook.com/cristojovem

godzine.cristojovem.com
www.facebook.com/godzine
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Põe-te a caminho

A meditação e a oração são os motores da nossa vida! Hoje ligaste o motor, agora põe-te 
a caminho. É importante que as nossas reflexões se transformem em gestos concretos. 
Agora é tempo de partir e anúnciar Jesus! Que vais fazer de concreto por isso?
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Outros passos para a caminhada
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