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1. Introdução

Olhamos para estes dias inundados 
de sol, verdes de esperança, pelas 
grandes festas que se aproximam. É 
a Páscoa do Senhor morto e ressus-
citado. É a cruz gloriosa inundada de 
luz, fonte de vida, que celebramos no 
Domingo passado e que hoje se nos 
apresenta como a “hora” da história 
de todos os tempos: a redenção da 
humanidade. Quero, Senhor, que a 
Tua Presença seja a Luz que desven-
da a paisagem em que me semeio, 
e quero que a Tua Palavra seja a cor 

que define os traços do meu rosto a 
crescer. Quero ver Jesus: conhecê-l’O, 
amá-l’O, segui-l’O, anunciá-l‘O e teste-
munhá-l’O com a vida toda.

2. I LeItura Heb 5,7-9

Sacerdócio de Cristo
Temos diante de nós uma longa 
reflexão (cf. Heb 3,1-9,28) sobre o 
sacerdócio de Cristo. O autor deste 
sermão faz ver que o sumo-sacerdo-
te deve ser um homem que, pela sua 
humanidade e fragilidade, é capaz 
de entender os pecados dos seus 
irmãos e por eles oferecer sacrifícios.
Trago em mim transgressões, peca-
dos que partem da minha debilidade, 
por uma parte, e por outra parte, pela 
incapacidade em me deixar catapul-
tar pelo ideal de Deus. A capacidade 
de ter sempre e só respostas de 
amor para com todos, mesmo para
com os perseguidores e os inimigos, 
tornou Jesus perfeito “como o Pai é 
perfeito”. (Mt 5,48)



3. SaLmo 50 (51)

Nova criação
O salmista sente que o pecado 
o destruiu e não tem forças para 
levantar-se. Apresenta uma mancha 
escura que envolve o homem desde 
o nascimento, impregnando-o de 
culpabilidade. A sua única esperança 
está numa nova ação criadora do 
Senhor. É o Espírito de Deus que 
nos renova por dentro e por fora. 
Se, porém, cremos em Deus, não O 
busquemos entre as coisas mortas. 
Ele está dentro de nós, aqui mesmo 
onde a existência se chama “mistério” 
ou “espírito”.

4. II LeItura Jer 31, 31-34

Aliança Nova
”Dizendo “aliança nova”, Deus declara 
que a primeira ficou antiquada; e 
aquilo que se torna antigo e enve-
lhece está prestes a desaparecer. A 
Aliança entre Deus e o Seu Povo não
tinha produzido os frutos esperados. 
A Lei, na posse da ”pena mentiro-
sa dos escribas”, já não exprimia a 
vontade de Deus e não facilitava a 
comunhão com o Senhor. Na Nova 
Aliança, gravada não na pedra mas 
“no coração”, Deus não procura ho-
mens obedientes à Sua Lei, mas sim 
que se assemelhem ao Seu amor.

«Vi uma coisa encoberta 
para os soberbos»
(Confissões 3,5,9)

O desejo de Deus está inscrito 
na natureza humana. No caso de 
Agostinho, este desejo foi muito 
profundo graças, também, à devoção 
de Mónica, sua mãe, que se preocu-
pou com a educação cristã do filho. 
Embora tenha vagueado por cami-
nhos errados, o desejo de encontrar 
Quem pudesse cumular a sua busca 
de felicidade, não só não diminuía, 
mas tornava-se cada vez mais forte e 
consumia o seu coração. Ao lermos 
com atenção as palavras do Evange-
lho e das Confissões, esforcemo-nos 
por aprofundar o desejo de Deus e 
da Sua presença; desejo que não será 
totalmente colmatado durante esta 
caminhada terrena, mas poderá já 
trazer-nos aqui muita alegria, entu-
siasmo e esperança. (Turek)



estiver. Assistimos ao último discurso 
de Jesus. Depois segue-se a morte, a 
ressurreição e a glorificação.

Parábola do grão de trigo
Tem uma energia emocional impres-
sionante. Para entendermos melhor, 
deveríamos pegar num grãozinho de 
trigo. Parece uma coisa morta, gasta, 
e, no entanto, é um núcleo de vida, 
é um pequeno vulcão de vida. Tem 
dentro de si o germe, que é o seu
núcleo vital. E quando é semeado, 
não começa a morte, mas um
trabalho infatigável. Compreende-
mos o que Jesus quer dizer: “Se o 
grão de trigo, lançado à terra, não 
morrer, fica só; mas se morrer, dará 
muito fruto”. Ele é esse grão de trigo.

“Chegou a sua hora”
Essa hora que nos aparecia em Caná 
com o “ainda não chegou a minha 
hora”. Agora tudo é presente. Esta 
hora é a derradeira da cruz, é o gran-
de mistério de todo o mistério. A hora 
de Jesus é a grande passagem - a 
Páscoa. É a grande hora do amor. É
ainda a hora de ver o invisível no visí-
vel da cruz pascal. E este é o enorme 
risco da fé. “Cenário grandioso, muito 
para além do imaginado, mas que 
mostra bem a largueza da ambiência 
desta hora e da audiência que segue 
Jesus para escutar esta cena altíssi-
ma da Revelação de Jesus acerca da 
chegada da sua hora, que é a Cruz 
Gloriosa. Jesus terminará a supre-
ma Revelação desta hora dizendo: 
«Quando Eu for levantado da terra, 
atrairei todos a Mim»” (Jo 12,32) (Jo 
12,19) (A. Couto).

5. evangeLHo 
S. João 12,20-33

Ver Jesus
Alguns gregos querem ver Jesus e 
conseguem, mas a catequese que 
João nos apresenta elucida-os bem 
sobre o projeto último de Jesus. “Ver 
Jesus”, não é apenas uma curiosidade, 
mas um verdadeiro desejo de conhe-
cer e de acreditar, pois este é o sentido 
profundo do verbo “ver” em S. João. 
Ver Jesus significa viver n’Ele. O Senhor 
aproveitou a ocasião para falar da Sua 
glória, mas proferindo as sentenças 
que vêm a seguir: morte do grão de
trigo, para dar fruto; perda desta vida, 
para alcançar a eterna; serviço no se-
guimento de Jesus, para estar onde Ele 



Imagem da cruz
É o grão de trigo, para o qual perder é igual a florir. Na cruz já se respira a ressur-
reição. Cristo incarna uma Humanidade sofredora que “dirige preces e súplicas 
com um forte brado e com lágrimas”. O Senhor sente em Si mesmo o que sen-
te a porção sofredora da Humanidade, que virá habitar em todo o espaço histó-
rico e geográfico. Quero, Senhor, que a Tua Presença seja a Luz que desvenda 
a paisagem em que me semeio, e quero que a Tua Palavra seja a cor que define 
os traços do meu rosto a crescer.

SonHo de deuS

Se o grão de trigo, lançado à terra, não morrer, fica só;
mas se morrer dará muito fruto. Jo.12,24

Quando acaricias uma criança,
Com teus dedos tocas graciosa flor.

Quando sentires o sol que te aquece,
De Deus és tu um dom de amor.

Quando teu dever serviço obrigado,
Amargo, perdido, já sem horizonte

Numa cruz que é tua só tua
Para dar e morrer, és grão sagrado.

Quando após irritação colocas perdão,
Quando esqueces o que aborreces,

Transformas em dádiva infinito amor
Na entrega pura requintada perfumada.

És grão de trigo lançado à terra,
Para dar vida, guarida aos pobres
Quando cultivas a horta para dar

Os frutos que Deus fez brotar.
E se o erro bater à tua porta,

Só a justiça e o amor o reconstrói.
Serás luz da fé buscando a verdade,

Se teu amor fiel é rio de bondade.
És um grão de trigo na terra fria,
Ajoelhado às portas do silêncio.

Cresce! Que importa a terra ser dura?
Darás folhas flores frutos imensos!

J. Rocha Monteiro in “Palavra ardente”


