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sos irmãos…Filhinhos, não amemos com 
palavras nem com a língua, mas com obras 
e com verdade» (1 Jo 3,16.18). 

Mas é impossível amar como Cristo 
amou, se Ele mesmo não ama em nós; é 
impossível seguir Cristo Jesus, se Ele 
mesmo não vier viver dentro de nós: «Isto 
não vem de vós, é dom de Deus; não se 
deve às obras e ninguém se pode gloriar» 
(2.ª Leitura). Comunicando-nos o Espírito 
Santo, Ele entra na nossa existência e vive 
connosco, a tal ponto que cada cristão 
possa dizer com São Paulo: «Já não sou eu 
que vivo, é Cristo que vive em mim» (Gal 2, 
20). ________________________________ 

Santos da nossa Terra 

Sílvia Cardoso 
–  Venerável  – 

O carisma distintivo 

Vamos delineando o retrato místico de 
Sílvia Cardoso, com base nos testemunhos 
daqueles que partilharam da sua vida 
espiritual e da sua acção apostólica, mais 
de perto, desde a sua consagração a Cristo,  
a 1 de Abril de 1917, num retiro espiritual 
em Tui (Espanha), até à sua morte em 
1950. 

O Pe. António Vaz Serra, da Companhia 
de Jesus, que foi director espiritual de Sílvia 
Cardoso, desde a juventude, e lhe abriu 
caminho para a consagração a Cristo, pelo 
voto de castidade perpétua em 1917, e a 
acompanhou nos primeiros passos do seu 
apostolado caritativo e de evangelização,  
deixou uma memória da figura e dos 
contactos com D. Sílvia, publicada no 
Arquivo da Província Portuguesa (Lisboa, 
n.8 |1917|, pp. 492-500), sob título D. Sílvia, 
em que consta o seguinte relato: (publicado 
no Jornal seguinte, N.º 496). 

Pastoral da Saúde 
A visita ao Doente  

Boas e más práticas – (10)  
por José Carlos Bermejo 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

_________________________________________ 
_________________________ 

______________ 
 

 

A morte de Ivan Ilitch – (...continuação) 
 

Mas nada disse; levantou-se, depôs o 
dinheiro na mesa e disse, suspirando: 

– Nós, os doentes, fazemos muitas 
vezes, provavelmente, perguntas despro-
positadas... Contudo, esta doença é 
perigosa ou não? 

O médico lançou-lhe um olhar severo 
através dos óculos, como se dissesse: 
acusado, se sai fora dos limites das 
perguntas que lhe são feitas, serei obrigado 
a fazê-lo sair da sala do tribunal. 

– Disse-lhe já o que considerava 
necessário e conveniente dizer-lhe, proferiu 
o mécico. A análise completará o meu 
exame. 

E cumprimentou! 
Mais claro é impossível, meu caro 

“visitador de doentes”. Haverás de ser um 
simples criado, o único capaz de falar 
simplesmente e com verdade, diretamente, 
cara a cara, com Ivan Ilitch, sobre o que 
realmente lhe interessa, ao seu ritmo, 
centrado nas suas necessidades. 

A formação nesta área, é urgente. 
Quantas conversas inoportunas sobre o 
doente! Quanta necessidade de gerar 
cultura sobre a visita e educar emocio-
nalmente perante a vulnerabilidade e a 
impotência! Centramo-nos em quem sofre, 
ou a ansiedade e o medo que sentimos, 
marcam o nosso diálogo ao ritmo do palpite 
emocional que não sabemos manusear com 
simplicidade, com humildade, com mais 
escuta e com menos palavras? 

Aniversários 
Esta semana, temos cinco Leitores 

aniversariantes. São eles, nas seguintes 
datas: 
Dia 11 de Março, hoje, Domingo: 

– Gracinda Nunes, (Paróquia de 
Figueiró); 

– Susana Pacheco (Paróquia de 
Eiríz); 

–  Nelson Costa (Paróquia de Eiríz); 
Dia 17 de Março, próximo Sábado: 

– Mónica Gonçalves (Paróquia de 
Eiríz). 

À Gracinda, à Mónica, à Susana e ao 
Nelson, o Jornal do Leitor deseja-vos muitas 
felicidades. 
____________________________________________ 

H u m o r 
Na paróquia 

 
O padre António sai da igreja e um fiel 

pergunta-lhe: 
– O que tem na cara, padre António? 
– Esta manhã, concentrei-me para a 

homilia da missa enquanto fazia a barba e 
cortei-me. 

– Para a próxima, concentre-se na 
barba e corte na homilia, Sr. Padre. 

________________________ 

No ginásio 

Duas amigas conversam. 
– Frequento este ginásio há mais de um 

ano. 
– E porque continuas gorda? 
– Ora, só frequento, não gosto dos 

exercícios. 
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 
___________________________________ 

____________________ 

 

IV Dom. da Quaresma 
 

A Quaresma é um tempo oportuno para 
purificarmos as nossas ideias e atitudes 
acerca da bondade de Deus.  

As Leituras do Antigo Testamento, 
lembram-nos a história da salvação, para 
melhor nos fazer compreender como tudo 
se encaminha para a Páscoa do Senhor.  

Hoje, IV Domingo da Quaresma, o Livro 
das Crónicas, diz que Deus dá ao seu Povo 
a possibilidade de regressar a Jerusalém, 
servindo-se de Ciro, o novo rei. Em resumo: 
os pagãos invadiram a Terra Santa, 
destruíram o templo e levaram cativo o povo 
para Babilónia. Mas, por fim, o próprio rei 
serviu de instrumento de salvação, dando 
de novo a liberdade ao povo. 

Deus inspirou Ciro, rei da Pérsia, que 
mandou publicar: «Quem de entre vós fizer 
parte do seu povo ponha-se a caminho e 
que Deus esteja com ele». 
____________________________________________ 

1.ª Leitura  
 (2 Cr 36, 14-16.19-23) 

 
Monição:  
 

O autor sagrado faz um resumo da História da 
Salvação. O Povo de Deus pecou. O Templo de 
Jerusalém foi destruído. Os israelitas foram levados 
para o cativeiro de Babilónia. 

Mas Deus não abandona o seu povo e suscitou o 
rei Ciro, que permitiu o regresso à pátria 
 
Leitura: 
 

Leitura do Segundo Livro das 
Crónicas 
 

Naqueles dias, 14todos os príncipes 
dos sacerdotes e o povo multiplicaram 
as suas infidelidades, imitando os 
costumes abomináveis das nações 
pagãs, e profanaram o templo que o 
Senhor tinha consagrado para Si em 
Jerusalém. 15O Senhor, Deus de seus 
pais, desde o princípio e sem cessar, 
enviou-lhes mensageiros, pois queria 
poupar o povo e a sua própria morada. 
16Mas eles  escarneciam   dos  mensagei-   
 

ros de Deus, desprezavam as suas 
palavras e riam-se dos profetas, a tal 
ponto que deixou de haver remédio, 
perante a indignação do Senhor contra o 
seu povo. 19Os caldeus incendiaram o 
templo de Deus, demoliram as muralhas 
de Jerusalém, lançaram fogo aos seus 
palácios e destruíram todos os objectos 
preciosos. 20O rei dos caldeus deportou 
para Babilónia todos os que tinham 
escapado ao fio da espada; e foram 
escravos deles e de seus filhos, até que 
se estabeleceu o reino dos persas. 
21Assim se cumpriu o que o Senhor 
anunciara pela boca de Jeremias: 
«Enquanto o país não descontou os seus 
sábados, esteve num sábado contínuo, 
durante todo o tempo da sua desolação, 
até que se completaram setenta anos». 
22No primeiro ano do reinado de Ciro, rei 
da Pérsia, para se cumprir a palavra do 
Senhor, pronunciada pela boca de 
Jeremias, o Senhor inspirou Ciro, rei da 
Pérsia, que mandou publicar, em todo o 
seu reino, de viva voz e por escrito, a 
seguinte proclamação: 23«Assim fala 
Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus do 
Céu, deu-me todos os reinos da terra e 
Ele próprio me confiou o encargo de Lhe 
construir um templo em Jerusalém, na 
terra de Judá. Quem de entre vós fizer 
parte do seu povo ponha-se a caminho e 
que Deus esteja com ele».  
 

Palavra do Senhor.   
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Esta Leitura não é difícil. Trata-se tão só de 
respeitar a pontuação e pôr em prática a técnica 
elementar da dicção, sobretudo a articulação. 

Atenção a palavras que te podem dificultar a 
leitura, tais como:  infidelidades / abomináveis / 
profanaram / sem cessar / escarneciam / 
indignação / incendiaram /  demoliram / deportou 
/ persas / desolação / proclamação / e outras.   
 
Comentário: 
 

Esta leitura, extraída do final das 
Crónicas, é grandemente apropriada ao 
tempo da Quaresma. Com efeito, os livros 
dos  Paralipómenos  («coisas omitidas»,  na 

designação dos LXX), ou Crónicas (título 
hebraico), são uma recapitulação de toda a 
história da Salvação desde Adão até ao 
edito de Ciro, em particular da dinastia 
davídica e da organização do culto. São 
Jerónimo chamou-lhes «Chronicon totius 
divinæ historiæ». Esta recapitulação tem por 
fim fazer tomar consciência ao povo de que 
as promessas divinas não caíram no 
esquecimento de Deus e que as desgraças 
que se abateram sobre o povo não eram 
definitivas, mas o justo castigo pela 
infidelidade dos reis e do povo (vv. 14-16). 
Assim, o autor (talvez um levita) incitava a 
gente à conversão, a condição 
indispensável para de novo se beneficiar do 
favor divino. A reconstrução do templo 
favorecida pelo próprio Ciro era um grande 
sinal de esperança, a garantia de que, a seu 
tempo, viria o esperado «rebento de David», 
pois a sua linhagem não tinha sido 
destruída com o exílio, e ela ali estava no 
meio deles (1 Cr 3, 17-24).  

Esta recapitulação provoca-nos hoje, e 
também nós fazermos uma revisão da 
nossa vida e das nossas infidelidades, à luz 
do «grande amor que Deus nos 
consagrou». (2.ª Leitura) a ponto de que por 
nós «entregou o seu Filho único» à morte e 
morte de cruz (Evangelho de hoje).  
___________________________________________ 

Salmo Responsorial 

Salmo 136 (137), 1-2.3.4-5.6 (R. 6a) 
 
Monição: 
 

 Este salmo é um lindo poema que nos recorda as 
saudades que o povo bíblico tinha da sua terra, da 
cidade santa de Jerusalém e do louvor divino oferecido 
no Templo: Se eu me não lembrar de ti, Jerusalém, 
fique presa a minha língua. 
 
Refrão: 
 

 SE EU ME NÃO LEMBRAR DE TI, JERUSALÉM, 
 FIQUE PRESA A MINHA LÍNGUA. 
 
Sobre os rios de Babilónia nos sentámos a chorar, 
com saudades de Sião. 
Nos salgueiros das suas margens, 
dependurámos nossas harpas. 
 
Aqueles que nos levaram cativos 
queriam ouvir os nossos cânticos 
e os nossos opressores uma canção de alegria: 
«Cantai-nos um cântico de Sião». 
  

Escala da Semana  –   Leitores  –  11 de Março   –   IV Domingo da Quaresma   (Ano B) 

Missa Vespertina  (Sábado) Missa do Dia  (Domingo) Função 
Carvalhosa                                 Eiriz Figueiró Sanfins Carvalhosa Eiriz Figueiró Sanfins 

Responsável Paula Carvalho    Glória Martins    
Avisos Luís Miguel  Cristina Ferreira  Jorge Moreira  Gracinda Nunes  
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1.ª Leitura Ermelinda Pinh.º M.ª José Pinh.º Cristina Ferreira Teresa Moreira Filipa Moreira Joana Gomes Diana Reguenga Júlia Machado 
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Como poderíamos nós cantar um cântico do Senhor 
em terra estrangeira? 
Se eu me esquecer de ti, Jerusalém, 
esquecida fique a minha mão direita. 
 
Apegue-se-me a língua ao paladar, 
se não me lembrar de ti, 
se não fizer de Jerusalém 
a maior das minhas alegrias. 
__________________________________________ 

2.ª Leitura (Ef 2, 4-10) 
 

Monição:  
 

São Paulo afirma que Deus é rico em misericórdia. 
À situação pecadora do homem, Deus responde com a 
sua graça. O amor de Deus não tem limites. Somos 
filhos muito amados, a quem Deus oferece a salvação. 
A salvação não vem de nós: é dom de Deus. 
  
Leitura: 
  

Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Efésios 

 
Irmãos: 4Deus, que é rico em 

misericórdia, pela grande caridade com 
que nos amou, 5a nós, que estávamos 
mortos por causa dos nossos pecados, 
restituiu-nos à vida com Cristo – é pela 
graça que fostes salvos – e com 6Ele nos 
ressuscitou e nos fez sentar nos Céus 
com Cristo Jesus, 7para mostrar aos 
séculos futuros a abundante riqueza da 
sua graça e da sua bondade para 
connosco, em Cristo Jesus. 8De facto, é 
pela graça que fostes salvos, por meio 
da fé. 9A salvação não vem de vós: é dom 
de Deus. Não se deve às obras: ninguém 
se pode gloriar. 10Na verdade, nós somos 
obra sua, criados em Cristo Jesus, em 
vista das boas obras que Deus de 
antemão preparou, como caminho que 
devemos seguir. 

 
Palavra do Senhor. 

 
Recomendação aos Leitores: 
 

Embora à primeira vista não pareça, esta 
Segunda Leitura é excecionalmente difícil de 
proclamar. Se a primeira frase sair bem, a leitura 
salva-se.  

Tenta preparar a primeira frase, retirando o 
inciso (entre travessões): "É (ou melhor 
ententido: ‘foi’) pela graça que fostes salvos". 
Quando achares que está bem, coloca o inciso 
no seu lugar como se fosse um aparte e verás 
que tudo será mais fácil. 

Selecciona e exercita aquelas palavras que 
notes mais dificuldade em pronunciar na 
perfeição. 

 
Comentário: 

 
A Leitura é extraída da primeira parte do 

ensino doutrinal da Carta (capítulos 1 a 3), 
em  que  o  autor  se  detém a expor o plano  

divino da salvação (1,3 – 2, 22). Nestes vv. 
4-10, o autor sagrado põe em evidência «a 
grande caridade com que nos amou» Deus: 
a salvação deve-se pura e exclusivamente 
ao dom gratuito de Deus, por isso insiste «é 
pela graça que fostes salvos» (v.5), «a 
salvação não vem de vós, é dom de Deus»      

V. – 5-6 –  A obra da salvação inclui a 
Morte, Ressurreição e Ascensão de Jesus, 
mistérios dos quais participamos, ao sermos 
«criados em Cristo Jesus» (v. 10).  

V. 8-10 «As boas obras… como 
caminho que devemos seguir»: A 
salvação não procede das nossas obras 
nem dos nossos esforços, mas são um 
caminho indispensável a seguir para que 
com elas corresponder livremente à graça 
de Deus. E as nossas boas obras são, 
antes de mais, obras de Deus, da sua graça 
que actua em nós.  
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 

Salmo 136 (137), 1-2.3.4-5.6 (R. 6a) 
 
Monição: 
 

O Salmo que vamos meditar é todo ele 
impregnado de amor à cidade santa de Jerusalém, 
símbolo da Jerusalém celeste, para a qual caminhamos 
cheios de alegria. 
 
Refrão:  
 
SE EU ME NÃO LEMBRAR DE TI, JERUSALÉM, 
FIQUE PRESA A MINHA LÍNGUA. 
 
Sobre os rios de Babilónia nos sentámos a chorar, 
com saudades de Sião. 
Nos salgueiros das suas margens, 
dependurámos nossas harpas. 
  
Aqueles que nos levaram cativos 
queriam ouvir os nossos cânticos 
e os nossos opressores uma canção de alegria: 
«Cantai-nos um cântico de Sião». 
  
Como poderíamos nós cantar um cântico do Senhor 
em terra estrangeira? 
Se eu me esquecer de ti, Jerusalém, 
esquecida fique a minha mão direita. 
  
Apegue-se-me a língua ao paladar, 
se não me lembrar de ti, 
se não fizer de Jerusalém 
a maior das minhas alegrias. 
____________________________________________ 

2.ª Leitura (Ef 2, 4-10) 
 
Monição:  
 

A salvação é obra de Deus e não mérito nosso. É 
pela graça que fomos salvos – recorda-nos São Paulo, 
na Carta aos Efésios. 
  
Leitura: 
 

Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Efésios 
 

Irmãos: 4Deus, que é rico em 
misericórdia, pela grande caridade com que 
nos amou, 5a nós, que estávamos mortos 
por causa dos nossos pecados, restituiu-nos 
à vida com Cristo – é pela graça que fostes 
salvos – e com 6Ele nos ressuscitou e nos 
fez sentar nos Céus com Cristo Jesus, 7para 
mostrar aos séculos futuros a abundante 
riqueza da sua graça e da sua bondade 
para connosco, em Cristo Jesus. 8De facto, 
é pela graça que fostes salvos, por meio da 
fé. 9A salvação não vem de vós: é dom de 
Deus. Não se deve às obras: ninguém se 
pode gloriar. 10Na verdade, nós somos obra 
sua, criados em Cristo Jesus, em vista das 
boas obras que Deus de antemão preparou, 
como caminho que devemos seguir. 

 
Palavra do Senhor. 

 
Recomendação aos Leitores: 
 

Embora à primeira vista não pareça, esta 
Segunda Leitura é excecionalmente difícil de 
proclamar. Se a primeira frase sair bem, a leitura 
salva-se.  

Tenta preparar a primeira frase, retirando o 
inciso (entre travessões): "É (ou melhor 
ententido: ‘foi’) pela graça que fostes salvos". 
Quando achares que está bem, coloca o inciso 
no seu lugar como se fosse um aparte e verás 
que tudo será mais fácil. 

Selecciona e exercita aquelas palavras que 
notes mais dificuldade em pronunciar. 
 
Comentário: 
 

A leitura é extraída da primeira parte do 
ensino doutrinal da Carta (capítulos 1 a 3), 
em que o autor se detém a expor o plano 
divino da salvação (1,3 – 2, 22). Nestes vv. 
4-10, o autor sagrado põe em evidência «a 
grande caridade com que nos amou» Deus: 
a salvação deve-se pura e exclusivamente 
ao dom gratuito de Deus, por isso insiste «é 
pela graça que fostes salvos» (v.5), «a 
salvação não vem de vós, é dom de Deus» 
(v. 9).  

V. 5-6 –  A obra da salvação inclui a 
Morte, Ressurreição e Ascensão de Jesus, 
mistérios dos quais participamos, ao sermos 
«criados em Cristo Jesus» (v. 10) como 
membros seus (alusão ao Baptismo: cf. 
Rom 6);  

V. 8-10 –  «As boas obras… como 
caminho que devemos seguir»: A 
salvação não procede das nossas obras 
nem dos nossos esforços, mas são um 
caminho indispensável a seguir para que 
com elas corresponder livremente à graça 
de Deus. E as nossas boas obras são, 
antes de mais, obras de Deus, da sua graça 
que actua em nós.  
  ___________________________________________ 
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Aclamação ao Evangelho  

( Jo 3, 16 ) 
 

Monição: 
 

Aclamemos o Evangelho de Jesus Cristo, 
Palavra de Deus. 
 
Refrão: 
 

Grandes e admiráveis 
são as Vossas obras, Senhor. 
  
 Deus amou tanto o mundo que lhe deu o       
 seu Filho Unigénito: 
 quem acredita n’Ele tem a vida eterna. 

-------------------------------------------------------------------------- 

Evangelho  (Jo 3, 14-21) 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São João 
 

Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: 
14«Assim como Moisés elevou a serpente no deserto, 
também o Filho do homem será elevado, 15para que 
todo aquele que acredita tenha n’Ele a vida eterna. 
16Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho 
Unigénito, para que todo o homem que acredita n’Ele 
não pereça, mas tenha a vida eterna. 17Porque Deus 
não enviou o Filho ao mundo para condenar o mundo, 
mas para que o mundo seja salvo por Ele. 18Quem 
acredita n’Ele não é condenado, mas quem não 
acredita já está condenado, porque não acreditou no 
nome do Filho Unigénito de Deus. 19E a causa da 
condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens 
amaram mais as trevas do que a luz, porque eram más 
as suas obras. 20Todo aquele que pratica más acções 
odeia a luz e não se aproxima dela, para que as suas 
obras não sejam denunciadas. 21Mas quem pratica a 
verdade aproxima-se da luz, para que as suas obras 
sejam manifestas, pois são feitas em Deus. 
 

Palavra da Salvação. 
 

Comentário: 
 

Estamos no contexto do discurso 
(dialogado) de Jesus a Nicodemos (Jo 3, 1-
21). As palavras de Jesus foram tão 
profundamente meditadas que não se pode 
distinguir onde acabam as palavras de 
Jesus e onde começa a reflexão do 
evangelista. 

V. 14 «A serpente no deserto». Desde 
os primeiros tempos da Igreja que a 
serpente de bronze erguida na haste (Nm 
21, 4-9) foi considerada, a partir destas 
palavras de Jesus, como o «tipo», ou figura, 
da morte de Cristo na Cruz.  

A serpente de bronze, que se diz que 
era venerada em Jerusalém, foi destruída 
por Ezequias (2 Re 18, 4), para evitar o 
perigo de idolatria. Note-se como o livro da 
Sabedoria (16, 6-7) sublinha que a serpente 
não era mais do que um «sinal de 
salvação», que salvava «não porque se 
contemplava»,  mas  pela  virtude  de Deus,  
 

2 –   Para que este mundo não rejeite os mensageiros 
que Deus lhe envia sem cessar, 
e preste ouvidos às palavras dos profetas, 
oremos, irmãos. 
 

 3 –   Para que neste tempo santo da Quaresma 
os cristãos se aproximem mais da luz de Cristo 
e pratiquem o que é bom aos olhos de Deus, 
oremos, irmãos. 
 

4 –   Para que os pobres, os judeus e os que estão       
tristes, 
ponham toda a sua esperança no Senhor, 
e acreditem que Jesus veio salvar-nos, 
oremos, irmãos. 

 
5 –   Para que a nossa assembleia dominical 

dê graças pelo dom da salvação 
que Deus nos oferece em Jesus Cristo, 
oremos, irmãos. 

____________________________________________ 

A fé em Jesus Cristo 
 

«Deus amou tanto o mundo que 
entregou o seu Filho Unigénito, para que 
todo o homem que acredita n’Ele não 
pereça, mas tenha a vida eterna» (do 
Evangelho).  

O que é acreditar em Jesus Cristo? 
Trata-se não só de aceitar os seus 
ensinamentos mas de aderir à própria 
pessoa de Jesus, compartilhando a sua vida 
e o seu destino, participando na sua 
obediência livre e amorosa à vontade do 
Pai. Com efeito, pela graça do Espírito 
Santo, unimo-nos a Jesus e tornamo-nos 
conformes a Ele, procurando segui-l’O, 
“para termos n’Ele a vida eterna”. 

«Se alguém quer vir após de Mim, 
negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e 
siga-Me» (Mc 8, 34). Como discípulos de 
Cristo, devemos assumir a sua atitude de 
obediência filial ao Pai e aos seus desígnios 
de salvação, que O levaram à Cruz e à 
Ressurreição: «Apesar de ser Filho, 
aprendeu a obedecer, sofrendo, e, uma vez 
atingida a perfeição, tornou-se para todos 
os que Lhe obedecem fonte de salvação 
eterna». 
____________________________________________ 

chamados a viver na 
caridade 

 
Cristo é a salvação e a esperança para 

cada homem. Nós estamos chamados a 
anunciá-Lo com a nossa existência diária; 
devemos ser “sal” e “luz” para os homens e 
as mulheres de hoje; com a nossa vida 
exemplar devemos reflectir a luz de Cristo e 
ser “fermento” de esperança para a 
humanidade; devemos ser luz e conforto 
para cada pessoa que encontremos no 
nosso caminho. 

«Ele deu a Sua vida por nós; por isso, 
também nós devemos dar a vida pelos nos-  
 

«Salvador Universal»: salvava através da fé 
em Deus.  

Também para que Cristo nos salve com 
a sua Morte é indispensável acreditar: Ter a 
fé vem a ser a condição de nos ser aplicado 
o efeito salvífico da Redenção realizada.         

«Também o Filho do Homem será 
elevado», na Cruz, entenda-se. São João 
joga com os dois sentidos da elevação, na 
Cruz e na glória. E isto não é um simples 
artifício literário, mas encerra um mistério 
profundo, pois é então que se manifesta 
todo o amor de Jesus (cf. Jo 13, 1), todo o 
seu poder divino salvífico de dar o Espírito e 
a vida eterna (cf. Jo 7, 38; 12, 23-24; 17, 
1.2.19), numa palavra, a sua glória, que 
culmina na Ressurreição (Jo 12, 16). Para a 
alusão à serpente de bronze, ver Nm 21, 4-
9; Sb 16,5-15.  

V. 16 «Deus amou tanto o mundo…» 
Esta frase é um dos pontos culminantes de 
todo o Evangelho: a morte de Cristo é a 
suprema manifestação do amor que Deus 
nos tem; aqui o mundo aparece no sentido 
positivo de criatura de Deus, noutros 
lugares de São João tem o sentido oposto, 
como obra do maligno (cf. 1 Jo 5, 19). 

V. 17-21 «Deus não enviou o Filho… 
para condenar o mundo…». O judaísmo 
dos tempos de Jesus concebia o Messias 
como um juiz que, antes de mais, vinha 
para julgar e condenar todos os que ficavam 
fora do Reino de Deus ou se lhe opunham. 
Jesus insiste no amor de Deus ao mundo e 
no envio do Filho para que este venha a ser 
salvo e não condenado: o Filho é o 
«Salvador do mundo» (Jo 4, 42). Se há 
quem se condene, isto só pode suceder 
porque esse se coloca numa situação de 
condenação, ao rejeitar o Único que pode 
salvar: «porque não acreditou no Nome (isto 
é, na Pessoa) do Filho Unigénito de Deus».      

Esta é uma situação verdadeiramente 
dramática – crítica (krisis=juízo) –, bem 
posta em evidência no IV Evangelho: 
«quem não acredita já está condenado»     
(v. 18): o amor de Deus revelado em Jesus 
é de tal ordem que o homem não se pode 
alhear, à espera do que possa vir a 
acontecer-lhe, mas a pessoa é colocada 
perante um dilema inevitável e urgente; daí 
que em São João o juízo de condenação 
costuma aparecer como algo actual (ver vv. 
36; 5, 24; 12, 31). 
____________________________________________ 

Oração Universal 
 
 
 1 –   Para que as Igrejas cristãs de todo o mundo 

sejam guiadas pelo Espírito do Senhor, 
façam penitência e se convertam ao Evangelho, 
oremos, irmãos. 
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