
 
 

      ENCONTRO 24 / 17 MAR 
 

 

Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis  

e acendei neles o fogo do vosso amor. 

– Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado;  

e renovareis a face da terra.

 

Momento de silêncio. 

 
20 Naquele tempo, alguns gregos que tinha vindo a Jerusalém 

para adorar nos dias da festa 21 foram ter com Filipe, de Betsaida 

da Galileia, e fizeram-lhe este pedido: «Senhor, nós queríamos ver 

Jesus». 22 Filipe foi dizê-lo a André; e então André e Filipe foram 

dizê-lo a Jesus. 23 Jesus respondeu-lhes: «Chegou a hora em que 

o Filho do homem vai ser glorificado. 24 Em verdade, em verdade 

vos digo: Se o grão de trigo, lançado à terra, não morrer, fica só; 

mas se morrer, dará muito fruto. 25 Quem ama a sua vida, perdê-

la-á, e quem despreza a sua vida neste mundo conservá-la-á para 

a vida eterna. 26 Se alguém Me quiser servir, que Me siga, e onde 



Eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém Me servir, 

meu Pai o honrará. 27 Agora a minha alma está perturbada. E que 

hei de dizer? Pai, salva-Me desta hora? Mas por causa disto é que 

Eu cheguei a esta hora. 28 Pai, glorifica o teu nome». Veio então 

uma voz do céu que dizia: «Já O glorifiquei e tornarei a glorificá-

l’O». 29 A multidão que estava presente e ouvira dizia ter sido um 

trovão. Outros afirmavam: «Foi um Anjo que Lhe falou». 30 Disse 

Jesus: «Não foi por minha causa que esta voz se fez ouvir; foi por 

vossa causa. 31 Chegou a hora em que este mundo vai ser julgado. 

Chegou a hora em que vai ser expulso o príncipe deste 

mundo. 32 E quando Eu for elevado da terra, atrairei todos a 

Mim». 33 Falava deste modo, para indicar de que morte ia morrer. 
 

(Jo 12, 20-33) 
 

 Quem são, e o que significam, os gregos que fazem o pe-

dido a Filipe?  

 «Chegou a hora em que o Filho do homem vai ser glorifi-

cado». A que hora de refere Jesus? 

 Quais os dois paradoxos divinos que estão nesta passa-

gem do Evangelho de S. João? 

 

 «alguns gregos que tinha vindo a Jerusalém … foram ter com Fi-

lipe, … e fizeram-lhe este pedido: «Senhor, nós queríamos ver Je-

sus». Neste regresso gradual às celebrações presenciais, à 

imagem de Filipe, que passos, concretos, podes dar para 

acolher e levantar até Jesus, aqueles que o procuram ver? 

Em que medida é que podes ser obstáculos a que outros 

cheguem a Jesus? 
  

 Como podes ajudar, todos aqueles que, por medo da pan-

demia e por perda de hábitos, têm dificuldade em regres-

sar a uma vivência religiosa comunitária? 



«Em verdade, em verdade vos digo: Se o grão de trigo, lançado à terra, 

não morrer, fica só; mas se morrer, dará muito fruto». Aproximamo-

nos a passos rápidos de Sexta-Feira Santa e do Domingo de Pás-

coa. Que podes modificar, fazer, para cumprir essas palavras 

de Jesus e produzir “muitos frutos” nos dias que restam da 

Quaresma? 

 

Senhor, as contrariedades da vida, 

são desafios que provocam a minha fé 

e me pedem atitudes positivas de entrega. 

 

Seguir-Te no caminho da Cruz 

não é uma máxima abstrata, 

mas é o modo de lidar 

com a contrariedade de cada dia 

de modo a transformá-las 

em oportunidades de multiplicação do bem. 

 

Senhor, que a sementeira da Tua Palavra nos meus ouvidos, 

abertos na fonte batismal, 

seja um reforço de energia vital 

que me ajude a transformar o mal em bem! 
 (in aliturgia.com) 

 

«Posso pensar: “Como olho eu para o crucifixo? Como uma obra 

de arte, para ver se é bonito ou não? Ou olho para dentro, entro 

nas chagas de Jesus até ao seu coração? Olho o mistério de Deus 

aniquilado até à morte, como um escravo, como um criminoso?”. 

Não vos esqueçais disto: olhar para o crucifixo, mas olhar dentro 

dele. Há esta bela devoção de recitar um Pai-Nosso por cada uma 



das cinco chagas: quando rezamos aquele Pai-Nosso, tentemos 

entrar através das chagas de Jesus dentro, dentro, precisamente 

do seu coração. E ali aprendemos a grande sabedoria do mistério 

de Cristo, a grande sabedoria da cruz. 

E para explicar o significado da sua morte e ressurreição, Jesus 

faz uso de uma imagem e diz: «Se o grão de trigo, caído na terra, 

não morrer, fica só; se morrer, produz muito fruto» (v. 24). Quer 

fazer compreender que a sua vicissitude extrema — ou seja, a 

cruz, morte e ressurreição — é um ato de fecundidade — as suas 

chagas sararam-nos — uma fecundidade que dará fruto para 

muitos. Deste modo, compara-se a si mesmo com o grão de trigo 

que, apodrecendo na terra, gera uma nova vida. Com a Encarna-

ção Jesus veio sobre a terra; mas isto não é suficiente: Ele deve 

também morrer, para resgatar os homens da escravidão do pe-

cado e lhes doar uma nova vida reconciliada no amor. Eu disse 

“para resgatar os homens”: mas, a fim de resgatar a mim, a ti, a 

todos nós, cada um de nós, Ele pagou aquele preço. Este é o mis-

tério de Cristo. Vai rumo às suas chagas, entra, contempla; vê Je-

sus, mas a partir de dentro.» 
 

(Papa Francisco. Angelus. V Domingo do Tempo da Quaresma, 18 de março de 2018) 

 

O Bispo do Porto propõe, para a Páscoa de 2021 um crucifixo em 

cada casa, mas como refere o Papa Francisco o importante não é 

olhar para o crucifixo como “uma obra de arte, para ver se é bo-

nito ou não” mas entrar “nas chagas de Jesus até ao seu coração”, 

“olhar para o crucifixo, mas olhar dentro dele”. Eis, pois, a ação 

proposta para a V semana do tempo da Quaresma, converter o 

nosso olhar de modo a poder ver o interior, a essência das coisas, 

das pessoas, da vida. 


