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Uma chamada 
à conversão! 

4 [TRANSFORMAR A 
MINHA VIDA, PARA 
RENOVAR A MISSÃO] 
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Texto do Evangelho 
D o EVANGELHO SEGUNDO 
S. João 3, 14-21 
14*Assim como Moisés ergueu a serpente no 
deserto, assim também é necessário que 
o Filho do Homem seja erguido ao alto, 15a 
fim de que todo o que nele crê tenha a vida 
eterna. 
16*Tanto amou Deus o mundo, que lhe 
entregou o seu Filho Unigénito, a fim de 
que todo o que nele crê não se perca, mas 
tenha a vida eterna. 17*De facto, Deus não 
enviou o seu Filho ao mundo para condenar 
o mundo, mas para que o mundo seja salvo 
por Ele. 18*Quem nele crê não é condenado, 
mas quem não crê já está condenado, 
por não crer no Filho Unigénito de Deus. 
19E a condenação está nisto: a Luz veio ao 
mundo, e os homens preferiram as trevas 
à Luz, porque as suas obras eram más. 20De 
facto, quem pratica o mal odeia a Luz e não 
se aproxima da Luz para que as suas acções 
não sejam desmascaradas. 21Mas quem 
pratica a verdade aproxima-se da Luz, de 
modo a tornar-se claro que os seus actos 
são feitos segundo Deus.» 

O exercício 
da penitência, 
ajuda a 
converter-te? 



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

Nicodemos era um importante fariseu que vai 
ter com Jesus "de noite". Ele sente - na escuri-
dão - que Jesus é "um homem vindo de Deus"; 
Jesus irá conduzi-lo à luz. Ele ouviu de Jesus 
que é necessário nascer de novo para ver o 
Reino de Deus. Não se trata de fazer qualquer 
mudança ou de algo meramente físico-bioló-
gico, mas de acreditar em Jesus. É o Espírito 
vivificador de Jesus que é o agente deste novo 
nascimento, que produz uma nova vida, um 
novo olhar, que nos faz ver a glória de Jesus, o 
Unigénito do Pai e do Reino de Deus. 
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O Filho do Homem deve ser elevado ao alto, 
para que todos os que acreditam n'Ele possam 
ter vida eterna. A luz que pode iluminar tudo na 
nossa vida, está no Crucificado. Devemos con-
templar o Crucificado: "olharão para aquele que 
trespassaram" (Zc 12,10; Jo 19,37). Com que tipo 
de olhar contemplo o Crucificado? Com um olhar 
habitual? Com um olhar distraído? Com um olhar 
indiferente? Com um olhar contemplativo? 

Deus amou tanto o mundo que lhe deu o seu Fi-
lho único... Esta frase contém o núcleo essencial do 
Evangelho, de toda a fé: Deus ama-nos com amor 
gratuito e sem limites, o amor é a parte mais íntima 
do seu ser (1 Jo 4,8). Deus só pode amar, só pode 

ter projectos de amor com a humanidade. Ele ama 
o mundo tal como é, imperfeito e incerto, com as 
suas alegrias e infortúnios, com os seus conflitos e 
contradições, capaz do melhor e do pior. 

Jesus é o "presente" de Deus para o mundo, o 
maior sinal da sua proximidade com toda a raça 
hum ana, e não apenas com os cristãos. São Pau-
lo recorda-nos: "Deus, que é rico em misericórdia, 
pelo grande amor com que nos amou, mesmo quan-
do estávamos mortos por causa dos nossos peca-
dos, fez-nos reviver com Cristo" (Ef 2,4-5). Na cruz 
está a prova suprema, até ao extremo, do amor de 
Deus por nós (Jo 13,1; 15,13). 

Da cruz, Jesus envia-nos sinais de vida e de amor. 
Conseguimos ver e sentir o amor de Deus neste 
Deus-homem torturado na cruz? Nesses braços 
estendidos que já não podem abraçar crianças, 
nessas mãos preg adas que já não podem acari-
ciar os leprosos ou abençoar os doentes, nesses 
olhos que já não podem olhar ternamente para 
os pecadores e os segregados, nessa boca que já 
não pode gritar a sua indignação pelas vítimas de 
tantos abusos e injustiças, Deus está a gritar-nos 
o seu "amor louco" pela humanidade. 

Deus não enviou o Seu Filho ao mundo para jul-
gar o mundo, mas para que o mundo pudesse 
ser salvo por Ele. A palavra "julgamento" ou "con-
denação" não está ligada a Deus, não é o objecti-
vo que Ele persegue. Jesus veio de Deus para nos 
atrair com as suas atitudes e palavras, com o seu 
perdão livre e incondicional. Em Jesus, Deus ele-
va-nos do nível meramente judicial (pecado, jul-
gamento e castigo) para o nível da gratuidade do 
seu amor misericordioso. Quando acreditamos 
nele por atração e recebemos o seu dom, somos 
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então chamados a descer novamente ao campo 
das transgressões e males do nosso mundo para 
os iluminar e transformar a partir da nossa pró-
pria experiência salvadoraI 

Luz - escuridão. Podemos aceitar ou rejeitar li-
vremente este dom de Deus; nós decidimosI Je-
sus, aquele que foi criado no alto, pode encher 
de luz até a vida mais perdida e fazê-la encontrar 
o seu caminhoI Quando percebemos a verdade 
e não temos algo a esconder, procuramos olhar 
para o Crucificado e, dele, projectar um caminho 
de conversão-penitência que nos leva a viver no e 
para o Reino de DeusI 

S. Paulo da Cruz viveu um forte espírito de conver-
são-penitência mediado pelas formas e cultura do 
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Ele procurou fornecer os meios para 
os Passionistas se tornasse "um re t ra to vivo de 
Jesus Crucificado" e promovessem pela sua vida 
e missão a Memória da Paixão de Cristo, "a maior 
e mais maravilhosa obra do amor de Deus". Ele 
conta a Monsenhor Gattinara, em 1721, ao deixar 
o retiro em Castellazzo: "Quase dois anos depois 
do meu amantíssimo Deus me ter convertido à 
penitência... tive a inspiração de usar uma tú-
nica da lã mais grosseira..., de andar descalço, 
de viver na mais estrita pobreza e, em suma, 
de viver uma vida penitente". Nesse retiro, onde 
discerniu a vontade de Deus na sua vida, teve a 
oportunidade de viver alguns destes elementos 
penitenciais: ele refere o frio, a neve, o gelo, a 
roupa grosseira, os pés descalços, a comida es-
cassa (27 de Novembro). 

Mas ele não vive apenas a penitência exterior 
mas também a que conduz a uma autêntica 
conversão evangélica: procurar e fazer a von-
tade de Deus por meio de um projecto de vida. 
Naqueles dias Paulo da Cruz toma decisões, 
faz escolhas e abre caminhos no seguimento 
de Jesus Crucificado para si e para a Congre-
gação, plasmando-as nas Regras escritas por 
ele: "Eu, pobre e grande pecador, servo indigno 
dos Pobres de Jesus, escrevi esta Santa Regra... 
no ano de 1720, segundo de Dezembro, e termi-
nei-a no dia 7 do mesmo mês". 

Neste Quaresma-Jubileu de 2021, nós, Passionis-
tas, precisamos de estar conscientes de que "A 
contemplação do mistério da Paixão de Cristo im-
pele-nos a uma contínua conversão, de acordo com 
as palavras do Senhor: 'Se alguém quiser vir após 
mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diaria-
mente e siga-me'(Constituições C.P. 56). 
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OLHANDO PARA O CRUCIFICADO-RESSUSCITADO. 

QUAL É A MENSAGEM QUE ELE ME TRANSMITE 

SOBRE MIM. O MUNDO. A IGREJA E A 

CONGREGAÇÃO? N O MOMENTO ATUAL DO MEU 

CAMINHO DE CONVERSÃO-PENITÊNCIA. QUAIS 

SÃO AS DECISÕES. ESCOLHAS E CAMINHOS QUE 

ME SINTO ATRAÍDO A SEGuiR E QUAIS DEVO 

DESCARTAR? 



Oraçao 
S. Paulo da Cruz, que reunistes companheiros 
para que pudessem viver em comum para 
anunciarem o Evangelho de Cristo a todas as 
pessoas... 

[LISONJA PARA o IRMÃO] 

Uma cadeira é colocada no cen-
tro da capela. Aqueles que o de-
sejarem, sentam-se e recebem o 
calor e o amor de todos os pre-
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Tens um carácter amável. Es um 
bom amigo, etc... 

nte 
e mais 
;médio 

M ESTE 
VIDAS 

.RTE 
VEIS E 
TAREFA. 
S FIEIS 
ÍQSSO 
>SQS 

JESUXPI 
PASSIO 


