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1. Introdução

Iniciamos um tempo novo, ao termi-
nar a experiência de Deus que falou 
ao Seu povo no tempo de Adven-
to, Natal e Epifania. Poderá todo o 
homem atingir a vocação sem a 
verdade, a beleza e o amor? Hoje ali-
mentamo-nos da Palavra de Deus ex-
perimentando o desafio vocacional. É 
um presente que exige seguimento. 
A pedagogia de Deus é maravilhosa. 
Exige buscadores solitários da vida 
da fé, raiz maternal dessa árvore da 
vida que é a vocação. Trata-se de um 
campo forjado no silêncio do homem 

à escuta da música de Deus. Tudo o 
que é grande nasce deste silêncio de 
Deus mas exige mediação humana. 
No diálogo lírico, fiel e matizado pela 
infância espiritual, ouçamos a voz 
do Senhor, de Samuel e de Heli (1.ª 
Leitura). Escutemos a lição moral de 
Paulo (2ª leitura). Terminemos com 
a escuta do relógio ao dar as quatro 
horas da tarde, momento final do 
encontro de Jesus com os discípulos 
de João (Evangelho). 

2. LeItura I 
1 Sam 3, 3b-10.19

Naqueles dias, Samuel dormia no 
templo do Senhor, onde se encontra-
va a arca de Deus. O Senhor chamou 
Samuel e ele respondeu: «Aqui estou». 
E, correndo para junto de Heli, disse: 
«Aqui estou, porque me chamaste». 
Mas Heli respondeu: «Eu não te 
chamei; torna a deitar-te». E ele foi 
deitar-se. O Senhor voltou a chamar 
Samuel.



Samuel levantou-se, foi ter com Heli 
e disse: «Aqui estou, porque me 
chamaste». Heli respondeu: «Não te 
chamei, meu filho; torna a deitar-te». 
Samuel ainda não conhecia o Senhor, 
porque, até então, nunca se lhe tinha 
manifestado a palavra do Senhor. O 
Senhor chamou Samuel pela tercei-
ra vez. Ele levantou-se, foi ter com 
Heli e disse: «Aqui estou, porque me 
chamaste». Então Heli compreen-
deu que era o Senhor que chamava 
pelo jovem. Disse Heli a Samuel: «Vai 
deitar-te; e se te chamarem outra vez, 
responde: ‘Falai, Senhor, que o vosso 
servo escuta’». Samuel voltou para o 
seu lugar e deitou-se. O Senhor veio, 
aproximou-Se e chamou como das 
outras vezes: «Samuel! Samuel!» E Sa-
muel respondeu: «Falai, Senhor, que 
o vosso servo escuta». Samuel foi 
crescendo; o Senhor estava com ele 
e nenhuma das suas palavras deixou 
de cumprir-se.

2.1 Comentário 
Estamos perante uma vocação pro-
fética muito bem elaborada. Samuel 
percorre todas as etapas vocacionais 
e ensina-nos a interpretar os sinais 
de Deus. Encontra a Sua e, genero-
samente, dá o seu Sim ao Senhor. É 
importante saber discernir e distin-
guir a voz de Deus de outras vozes. 
Chega sempre o momento de mudar 
o coração e a vida quando nos 
sentimos “enraizados e edificados 
em Cristo, firmes na fé” (Cl 2, 6-12ss). 
É a sensação que nos deixa o jovem 
Samuel. Num momento paradoxal 
do homem da pós-modernidade, es-
quecido do mistério de Deus, faz-nos 

bem contactar com esta semântica 
de proximidade que nos facilita uma 
conversação subjetiva, eloquente, 
diante de possíveis vocacionáveis 
que evitam o monólogo fechado que 
passa ao lado da vida.  

3. SaLmo 39 (40)
O salmista quer fazer a vontade do 
Senhor: “Eu venho, Senhor, para fazer 
a vossa vontade”. Transborda de ale-
gria ao sentir que o Senhor “põe nos 
seus lábios um cântico novo”. Tudo 
oferece ao Senhor: “Não escondi a 
justiça no fundo do coração, procla-
mei a vossa bondade e fidelidade”. 

4. LeItura II 
1 Cor 6,13C-15a.17-20

Irmãos: O corpo não é para a imorali-
dade, mas para o Senhor, e o Senhor 
é para o corpo. Deus, que ressuscitou 
o Senhor, também nos ressuscitará a 
nós pelo seu poder. Não sabeis que 
os vossos corpos são membros de 
Cristo? Aquele que se une ao Senhor 
constitui com Ele um só Espírito. Fugi 
da imoralidade. Qualquer outro peca-
do que o homem cometa é exterior 
ao seu corpo; mas o que pratica a 
imoralidade peca contra o próprio 
corpo. Não sabeis que o vosso corpo 
é templo do Espírito Santo, que habita 
em vós e vos foi dado por Deus? Não 
pertenceis a vós mesmos, porque 
fostes resgatados por grande preço: 
glorificai a Deus no vosso corpo.



4.1 Comentário 
“A antropologia semita é muito dife-
rente da helenista. Para os gregos, o 
corpo é o invólucro e a prisão em que 
está encerrado o espírito, a verdadei-
ra essência do homem. Para a Bíblia 
hebraica, pelo contrário, o homem é 
uma unidade de interioridade e de 
exterioridade que, embora complexa, 
é tão forte que se pode dizer que o 
homem não «tem», mas «é» um cor-
po. Por isso Paulo pode afirmar que 
«o Senhor é para o corpo» (v. 13c), ou 
seja, que o Senhor se une à pessoa 
na sua totalidade, às suas relações, 
aos seus afetos, aos sonhos e às 
emoções. A partir destas premissas, 
é muito diversa também a avaliação 
da sexualidade em comparação com 
a mentalidade do mundo grego. 
Se para os gregos o exercício da 
sexualidade é indiferente no que diz 
respeito à vida espiritual, para Paulo, 
na sexualidade, comercializada e sem 
amor, o discípulo de Cristo renega a 
sua própria pertença ao seu Senhor 
e profana o seu corpo, santuário em 
que pode celebrar o culto da sua vida 
oferecida a Deus (Giuseppe Cesarin).

5. evangeLho – Jo 1,35-42
Naquele tempo, estava João Bap-
tista com dois dos seus discípulos 
e, vendo Jesus que passava, disse: 
«Eis o Cordeiro de Deus». Os dois 
discípulos ouviram-no dizer aquelas 
palavras e seguiram Jesus. Entretan-
to, Jesus voltou-Se; e, ao ver que O 
seguiam, disse-lhes: «Que procurais?» 
Eles responderam: «Rabi – que quer 
dizer ‘Mestre’ – onde moras?» Disse-
-lhes Jesus: «Vinde ver». Eles foram 
ver onde morava e ficaram com Ele 
nesse dia. Era por volta das quatro 
horas da tarde. André, irmão de 
Simão Pedro, foi um dos que ouviram 
João e seguiram Jesus. Foi procurar 
primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: 
«Encontrámos o Messias» – que quer 
dizer ‘Cristo’ –; e levou-o a Jesus. Fitan-
do os olhos nele, Jesus disse-lhe: «Tu 
és Simão, filho de João. Chamar-te-ás 
Cefas» – que quer dizer ‘Pedro’.

5.1 Comentário 
Tudo se passa nas margens do Jor-
dão, lendário de tantos encontros. 
João Batista une o Antigo ao Novo 
Testamento. Jesus dirige-se ao des-
conhecido: “Que procurais?” Eles sa-
biam bem que Jesus podia satisfazer 
a sua inquietação: “Mestre – onde mo-
ras?”. O que se iria passar era único 
no tempo e no espaço. Que longo dia 
de retiro, quanta intimidade, quanta 
surpresa, quanto segredo revelado 
trazido do Pai. Desabrochavam novas 
vocações. A árvore crescia generosa 
com seiva abundante, gratuitamen-
te. Um tempo novo era gerado en-
tre os discípulos e Jesus. “Vinde ver”. 



Era algo inimaginável para aqueles buscadores de novos encontros, de novas 
experiências ao tocar a proximidade do Mestre. 

6. medItação

Quando alguém entra no nosso caminho a palavra se faz experiência, acon-
tecimento. Quando se conhece o plano que o Pai tem sobre nós, tudo se faz 
luz num dia novo que não tem anoitecer. A vocação é entrar nessa luz. É no 
coração, no eu profundo que o/a vocacionado/a se sente enraizado/a, como 
diz Santo Agostinho. É, então, o grande momento da descoberta: ser amado 
pelo Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Gera-se uma alegria imensa, indescritível. 
Jesus chama pelo Espírito. Se por um lado, a vocação é um chamamento ale-
gre que enche o coração do jovem, por outro lado, é um caminho de cruz, de 
abandono, de solidão. O importante é entregar o coração a Jesus.  

7. oração

Que dizer-Te, Senhor, neste belo domingo vocacional, apoiado na centralidade 
da Sagrada Escritura solenemente celebrada na Liturgia. “Toda a evangelização 
está fundada sobre esta Palavra (cristológica) que é escutada, meditada, vivida, 
celebrada e testemunhada (EG,174) ”. Neste mês de Janeiro recordamos S. João 
Bosco, “pai e mestre da juventude”, amigo fiel e louco pela salvação dos jovens. 
A ele entregamos o próximo sínodo dos jovens nas palavras do Papa Francisco: 
“É-me grato anunciar-vos que em Outubro de 2018 se celebrará o Sínodo dos 
Bispos sobre o tema «Os jovens, a fé e o discernimento vocacional». Eu quis 
que vós estivésseis no centro da atenção, porque vos trago no coração”. 

8. ContempLação 
Sou louco por Deus,

rasga-se-me a consciência.
Deambulo à toa, penso n’Ele,
sobre Ele medito e caminho...

E quanto mais penso
mais distante fico.

Porque Deus é brincalhão...
E como a lua,

os meus pensamentos são nuvens,
em que Ele se esconde.

Assim me extravio,
falo com os homens.
A lua é louca, e clara,

a lua que se refaz sempre lua,
com a sua luz

que escorrega na noite.

FRANCO LOIZo
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