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1. Introdução

Bem-vindo aos caminhos de Deus, 
ao teu encontro pessoal com teu 
Senhor, teu Criador, teu Salvador. Que 
este encontro suscite em ti uma sede 
de Deus que vem na sua plenitude 
celebrar contigo a Sua Páscoa. Para 
Ele é vinda. Para ti é transição, nova 
criação, tempo novo no teu existir.

Tempo de partir
Estamos praticamente a metade da 
Quaresma. Seria  bom que também 

nós, tão débeis e volúveis talvez 
como os israelitas,  nos decidamos 
por uma séria conversão à medida 
que nos aproximamos da Páscoa do 
Senhor. 

Domingo Laetare
Estamos no IV domingo da Quares-
ma. É domingo de alegria, de canto 
novo, de novas melodias porque a 
Páscoa está perto. É um convite à 
alegria, pois estamos «a caminhar ale-
gremente para as próximas solenida-
des pascais» (Coleta).
Apresento três ideias fortes para 
nossa meditação. Jesus é a luz do 
amor, da misericórdia (Evangelho); 
tira o homem das suas debilidades e 
dos seus pecados pela entrega total 
do Seu amor (2ª leitura);  quando o 
homem deixa de ser fiel Deus vem ao 
seu encontro par reiniciar o seu proje-
to de retorno ao amor (1ª leitura); a 
saudade como fidelidade aos gran-
des ideais já vividos. Sl 136 (137).



2 Cr 36,14-16.19-23

Original agir de Deus
A primeira leitura diz-nos que, quan-
do o homem prescinde de Deus e 
escolhe caminhos de egoísmo e 
de auto-suficiência, está a construir 
um futuro marcado por horizontes 
de dor e de morte. No entanto, diz 
o autor do Livro das Crónicas, Deus 
dá sempre ao seu Povo outra pos-
sibilidade de recomeçar, de refazer 
o caminho da esperança e da vida 
nova. Enquanto Israel ficava surdo 
à Palavra do Senhor, um pagão, que 
não conhece o Senhor executa-o.

Tempo de silêncio
Gostaria de vos deixar hoje com S. 
Bruno. Uma boa maneira de saber 
um pouco mais sobre este homem 
e a sua espiritualidade é através 
do impressionante filme O Grande 
Silêncio de Philip Groning. Pois é. 
O silêncio é uma coisa bonita, mas 
incomoda-nos. O que S. Bruno sabia 
é que é no silêncio que Deus nos fala. 
Quanto mais silêncio fazemos mais 
hipóteses temos de ouvir a voz de 
Deus. Por isso S. Bruno falava com 
Deus tão facilmente. Senhor, hoje, 
no meu deserto quaresmal, Tu me 
apresentas o verdadeiro sinal de sal-
vação, no mais eloquente cartaz que 
se pode ler: a Cruz com a irradiação 
da Tua luz divina. Tu és o verdadeiro 
Amor, um Amor imenso cuja leitura 
salva. Desces da tua divindade para 
Te deixares elevar como servo, para 
me levantares, porque queres que eu 
exista! Que o meu silêncio me ajude 
a contemplar-Te. 

Salmo 136 (137)

Canto de Sião
A grande e sentida súplica que 
atravessa o Salmo 136 (137) atravessa 
também as nossas mãos, língua, céu 
da boca, voz, mente, alegria, lágrimas. 
Não é possível cantar na Babilónia. 
Os Cânticos de Sião não são folclore, 
mas oração a ferver saída das entra-
nhas! A pátria da música e da alegria 
é Jerusalém, cidade-mãe, que faz de 
Deus-Pai, Casa materna e paterna, 
onde reina a liberdade e a fraternida-
de, e não a escravidão e a tirania. 



incondicional, desmedido; é esse 
amor que levanta o homem da sua 
condição de finitude e debilidade e 
de pecador oferecendo  esse mundo 
novo de vida plena e de felicidade 
sem fim que está no horizonte final 
da nossa existência.

A salvação vem de Deus
Nela se sublinha o contraste entre 
a situação do homem «morto pelo 
pecado» e a restituição à vida com 
Cristo. São Paulo afirma que todos 
nós chegamos ao estado de salva-
ção, que é a vida e a ascensão com 
Cristo, pela graça de Deus, «rico em 
misericórdia». Graça que é «dom de 
Deus». Não se deve às obras: «Isto 
não vem de vós».

Creio no amor
Cremos no amor! Se a mim, cristão, 
me perguntam «E tu, em que crês?», 
a resposta imediata será: creio em 
Deus Pai, em Jesus Cristo, morto e 
ressuscitado, no Espírito Santo, na 
Igreja... João quer levar-nos a dar uma 
resposta diferente: creio no amor.
Se não há amor, nenhuma cátedra, 
nenhum púlpito pode falar de Deus. 
Deixa de haver contacto, deixa de 
haver ligação ou ponte entre o Céu e 
a terra.

Nós cremos no amor
É uma coisa muito importante para o 
anúncio cristão, porque a experiência 
do amor une todos, porque tanto 
vale para crentes como para não 
crentes: todos nós podemos crer e 
esperar num mundo construído so-
bre o amor. «É o amor que faz viver» 
(Maurice Blondel).

Deus, fiel à Sua aliança, rico em miseri-
córdia, ao enviar o Seu Filho ao mundo 
para o salvar, mostra como está perto 
da nossa humanidade. Com esta Sal-
mo revivemos a saudade que nos une 
ao passado, aois irmãos da nossa his-
tória de amor em Deus e que sempre 
puxa por nós para um novo encontro 
na eternidade. É uma energia pura que 
trazemos em nós. Finalmente dá-nos 
a capacidade para “levar os fardos uns 
dos outros”. “O verdadeiro homem livre 
é aquele que carrega pacientemente o 
fardo dos escravos”. (K. Gibrain).

Ef 2, 4-10

Projeto de salvação
A segunda leitura ensina que Deus 
ama o homem com um amor total, 



Jo 3, 14-21

Diálogo com Nicodemos
Estamos perante uma revelação das profundezas do coração de Deus! O diá-
logo de Jesus com Nicodemos contém todos os elementos de uma cateque-
se batismal e de uma carta com declaração de amor. Imaginemos os medos 
de Nicodemos, que procura Jesus nas trevas da noite. Todavia, Jesus não o 
julga nem o condena. Jesus respeita o medo de Nicodemos e é paciente com 
as suas lentidões.

A cruz – a luz
 «Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho.» Eis o versículo central 
do Evangelho de João. É o abraço entre o finito e infinito. Nele somos convida-
dos a olhar para a cruz gloriosa, suprema manifestação do infinito, insondável, 
impenetrável, incompreensível, indizível amor de Deus. A imagem da serpen-
te erguida por Moisés (Nm 21,4-9) indica, de forma direta, a morte de Jesus 
e, na cruz, a Sua glorificação. «Hão de olhar para aquele que trespassaram» 
(Jo 19,37). «Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim» (Jo 12,32). 
«Quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então sabereis que “Eu Sou”» 
(título divino) (Jo 8,28). A Luz que brilha sobre a Cruz é o novo e último cande-
labro do amor de Deus.

Verbos do passado
Realização. Convido-vos a saborear a beleza destes verbos no passado: Deus 
amou, a luz veio. Engrandeceu o nosso mundo com a sua vida. Tínhamos 
necessidade deste amor. Cumpriu-se o plano do Pai. Dizem-me que Deus já 
está aqui, que impregnou o mundo de si e que o mundo ficou «ensopado» de 
Deus. Ele amou tanto o mundo que entregou o seu Filho. (A. Couto)

Acreditar
A presença do Filho no mundo é um juízo. A opção em favor ou contra Jesus 
é já salvação ou condenação, pois é uma opção de vida ou de morte, entre 
a luz e as trevas. Nós não somos cristãos por amarmos a Deus, mas porque 
cremos que Deus nos ama. Acreditar n’Ele é deixar o cativeiro e partir para 
a liberdade. “Amar é querer que o outro exista», escreveu Santo Agostinho. 
E não é só o homem, mas o mundo inteiro que é amado, diz Jesus, a Terra é 
amada, bem como os animais, as plantas e toda a criação. E se Ele amou a Ter-
ra, também eu a devo amar, com as suas flores, com a sua beleza, com os seus 
filhos e os seus espaços. «Precisamos de muito amor para viver bem», escreve 
Jacques Maritain. Quando amo, duplica-se a vida, aumenta a força, sou feliz. E 
cada um dos meus gestos de solicitude, de ternura, de amizade, carrega em 
mim a força de Deus.


