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Texto do Evangelho 
D o EVANGELHO SEGUNDO 

s. João 12, 20-33 

semana 
Quarenta dias para sair 
da tua zona de conforto 

20*Entre os que tinham subido a Jerusalém à Festa 
para a adoração, havia alguns gregos. 21*Estes 
foram ter com Filipe, que era de Betsaida da 
Galileia, e pediam-lhe: «Senhor, nós queremos 
ver Jesus!» 22Filipe foi dizer isto a André; André e 
Filipe foram dizê-lo a Jesus. 

23Jesus respondeu-lhes: «Chegou a hora de se 
revelar a glória do Filho do Homem. 24Em verdade, 
em verdade vos digo: se o grão de trigo, lançado 
à terra, não morrer, fica ele só; mas, se morrer, dá 
muito fruto. 25*Quem se ama a si mesmo, perde-
se; quem se despreza a si mesmo, neste mundo, 
assegura para si a vida eterna. 26Se alguém me 
serve, que me siga, e onde Eu estiver, aí estará 
também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai há-
de honrá-lo.27*Agora a minha alma está perturbada. 
E que hei-de Eu dizer? Pai, salva-me desta hora? 
Mas precisamente para esta hora é que Eu vim! 
28Pai, manifesta a tua glória!» Veio, então, uma voz 
do Céu: «Já a manifestei e voltarei a manifestá-la!» 

29Entre as pessoas presentes, que escutaram, uns 
diziam que tinha sido um trovão; outros diziam: 
«Foi um Anjo que lhe falou!» 

30*Jesus respondeu: «Esta voz não veio por 
causa de mim, mas por amor de vós. 31Agora é o 
julgamento deste mundo; agora é que o dominador 
deste mundo vai ser lançado fora. 32*E Eu, quando 
for erguido da terra, atrairei todos a mim.» 

33Dizia isto dando a entender de que espécie de 
morte havia de morrer. 

Como é que 
se vive o 
sofrimento? 



Meditação & texto 
de São Paulo da Cruz 
( D o DIÁRIO ESPIRITUAL) 

No final da nossa Quaresma, depois de narrar 
a cena da entrada triunfal de Jesus em Jeru-
salém, o Evangelista João fala-nos do apare-
cimento de alguns gregos que querem "ver" 
Jesus. Jesus declara então pungentemente o 
significado profundo de toda a sua vida e da 
sua aproximação da sua morte. 

Queremos ver Jesus. Quem é Jesus a quem que-
remos ver? Estamos comovidos pelo desejo pro-
fundo de conhecer de perto o mistério que está 
encerrado e que nos atrai nesse Homem-Deus: o 
seu amor fiel e entregue ao Pai e a sua proximi-
dade misericordiosa com os seus irmãos e irmãs; 
uma vida que está prestes a ser destruída, uma 
palavra que será "silenciada" e "enterrada" nas 
entranhas da terra para dar o fruto de uma vida 
abundante. 

Chegou a hora de o Filho do Homem ser glori-
ficado. Pai, dá glória ao teu Nome ("santifica-
do seja o teu Nome" Mt 6,9). A hora de Jesus é o 
momento em que o Pai dará a maior prova do seu 
amor pela humanidade e trará a glorificação do 
seu Filho no próprio acontecimento da sua Paixão 
e Cruz, antes da Ressurreição, quando ele entre-
gará a sua existência com plena consciência e li-
berdade. Quando Jesus for elevado ao alto, todos 
poderão ver claramente onde está a sua verda-
deira grandeza e glória, não uma glória no estilo 
meramente humano, mas uma glória que é desco-
berta através do sofrimento e da morte. 
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Se o grão de trigo lançado à terra não morrer... 
Como acontece com o processo natural do trigo: 
só partido, apodrecendo e morrendo pode liber-
tar toda a sua vitalidade. Esta imagem de Jesus 
refere-se a si próprio, é a sua própria história. 
Como um grão de trigo, caiu à terra na sua paixão 
e morte e deu muitos frutos na sua ressurreição. 
Esta deve ser também a história e a dinâmica de 
vida de cada discípulo de Jesus que quer servi-lo 
e t e r vida nele. Só conhecemos Jesus na medida 
em que o seguimos. "Aquele que ama a sua vida 
perde-a, e aquele que perde a sua vida neste mundo 
conserva-la-á para a vida eterna" (Mt 16,25). 

Cair ao chão e morrer ao egoísmo é a forma de 
dar fruto e "salvar a própria vida" (Jo 12:25). Se o 
discípulo, como Jesus, for "semeado", mesmo que 
se desfaça, subirá para uma nova vida. É neces-
sário passar pelo despojamento de si próprio e 
dos seus próprios interesses a fim de sair de si 
próprio para se encontrar e servir os outros, para 
"transcender-se" e para lutar contra a tentação 
narcisista da "auto-referencialidade". "Queremos 
ver Jesus" não pode permanecer uma mera au-
to-complacência intimista ou um conhecimento 
intelectual, é necessário dar o passo para a trans-
cendência através do serviço missionário. "Quem 
quiser servir-me deve seguir-me, e onde eu estiver, 
lá estará também o meu servo" (Jo 12,26). 

O meu espírito está perturbado... o que posso 
dizer? Não é fácil para ninguém sofrer, a carne 
rebela-se. Jesus também sentiu horror, perante 
uma morte dolorosa e humilhante; apercebemo-
-nos desse calafrio, tremor e cansaço do Senhor 
que os sinópticos também colocam na oração 
do Getsémani (Mc 14, 32-42; Mt 26, 36-46; Lc 22, 
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39-46). Jesus é como eu e como todos os outros, 
frágil, cheio de medo. Mas ele enfrenta esta an-
gústia "confiando" e permanecendo fiel ao Pai e à 
humanidade, afirmando para si próprio que este 
é o seu projecto, que toda a sua vida é orientada e 
tende precisamente para esta hora. 

Quando for levantado da terra, atrairei todos 
para mim... O que é que se esconde no Crucifica-
do que Ele tenha este poder de atração? Apenas 
uma coisa: o seu amor sacrificial pela humanida-
de; a sua vida entregue que gera esperança e li-
berdade. Jesus será um congregador de discípu-
los por atração. A hora de Jesus é também a hora 
de cada um de nós que o segue; a hora do homem 
novo, que vive em autêntica filiação com o Deus 
Pai e trabalha para que o seu Reino se torne uma 
realidade. 

Da sua experiência de vida, São Paulo da 
Cruz descobre uma intuição particular e uma 
sensibilidade especial na sua relação com Je-
sus Cristo no mistério da Paixão. A partir des-
se mistério ele lê a sua própria história, cresce 
na fé, constrói a sua espiritualidade e expõe o 
seu projecto de vida. Jesus Crucificado é o seu 
princípio e fundamento e assim será também 
para a Congregação por ele fundada. Elemen-
tos particularmente claros na sua intuição po-
demos mencionar a importância do "esqueci-
mento": "A causa dos males do nosso tempo é o 
esquecimento da Paixão de Jesus", ao qual ele 
propõe a "Memória da Paixão", como um "re-
médio eficaz para os males". Do mesmo modo, 
a leitura da Paixão na chave do amor: "A Pai-
xão é a obra mais estupenda do amor de Deus". 
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Do Diário Es piritual escrito no Retiro de Castella-
zzo, sabemos que naqueles dias a contemplação 
de Jesus Cru Lcificado e a relação pessoal com ele 
era bastante forte e acentuada. Lemos: 

"...Tive muita inteligência infundida dos tor-
mentos do meu Jesus e estava tão ansioso por 
estar perfeitamente unido a ele, que desejava 
sentir os seus tormentos neste momento, e estar 
na cruz com ele" (6 de Dezembro); "...Ao fazer o 
oferecimento dos tormentos que o meu Jesus 
sofreu, senti-me comovido até às lágrimas. E 
o mesmo se aplica ao rezar pelos do meu pró-
ximo. Na Sagrada Comunhão, estive particu-
larmente recolhido, especialmente ao fazer a 
triste e amorosa recordação dos tormentosdo 
meu Jesus..." (8 de Dezembro). J f ., 

O que significa Jesus 
Crucificado para ti hoje, 
e como te relacionas com 
ele? Qual é a "atracção" que 
ele exerce sobre ti? 

Como relês a imagem de 
Jesus, do grão de trigo 
semeado na terra, na tua 
própria vida e história? 

Alguns dias antes da 
Semana Santa, em que é 
que este texto te influencia 
e para onde é que te leva? 
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Gesto 
[SEMENTES] 

is ou terra de quarta-feira poc 
cuperadas e transformadas ei 
?nas montes, tantos quantos c 
ros da comunidade ou pesso 
para a oração. Cada pessoa re 
lente com a intenção de a sen 

sua semente, o animador deste momento 
tentará catequizar com a seguinte pergunta: 
Deixamos cada monte com a sua semente 

ou espalhamos toda a terra num único 
campo semeado? A partir de agora, coloca 
criatividade, imaginação, paixão e fé... Será 

necessário regar? Quem? 
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