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salvos!» 
– No Evangelho, é o próprio Jesus 

Cristo, no diálogo com Nicodemos que 
coloca diante dos nossos olhos a explicação 
de tanta riqueza: «Deus amou de tal 
maneira o mundo, que entregou o Seu Filho 
único, para que todo o homem que acredita 
n’Ele não se perca, mas tenha a vida 
eterna». 

Então resumindo, aí está: toda esta 
generosidade da parte de Deus só tem uma 
explicação – o Amor que Ele tem ao mundo, 
a este mundo onde vivem os homens, e 
onde Ele quer que vivam felizes e, para 
tanto, que a vida lhes não acabe, que seja 
uma vida plena, uma vida eterna! 

«Assim Deus amou o mundo!» 
Ora então, aí está! Como não há-de 

alegrar-se o coração daqueles que 
acreditam neste Amor? 
____________________________________________ 

 Agenda  Santoral 
 

      Dia 19 – S. José (Esposo da Virgem Maria). 
____________________________________________ 

Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

10 –  A Bíblia não é “um livro sagrado”. 
 

(continuação do número anterior) 

Ama, e faz o que quiseres! Onde antes 
dominava a Lei, agora habita a Fé-      -
relação de confiança com Deus (Gal 3-4) 
Esta é a novidade libertadora da Nova 
Aliança que Paulo anuncia em todas as 
suas cartas às primeiras comunidades 
cristãs, contrapondo-a com a “Lei de Deus” 
da Antiga Aliança e do seu sinal desde 
Abraão, que era a circuncisão: “A circun-
cisão que conta, é a do coração, operada 
pelo Espírito e não por causa da letra da 
Lei!” (Rom 2, 29).  Em Cristo,  não há outra 

 
 

“Lei de Deus” senão a acção transformante 
e recriadora do Espírito Santo em nós, Ele 
que é “o Amor de Deus derramado nos 
nossos corações” (Rom 5, 5) para nos fazer 
renascer no amor e no amar. 

Sabemos que a Bíblia não é um “livro 
sagrado”. Sagrado, além de Deus, só o ser 
humano. É a única realidade na criação 
criada “à Sua imagem e semelhança” (Gn 1, 
26-27). O ser humano é a única imagem 
que Deus fez de Si próprio. Por isso me 
custa compreender os que adoram imagens 
feitas pelo Homem, bem-tratam e preser-
vam imagens mortas que Deus não sonhou, 
e desprezam com toda a facilidade a única 
imagem que Deus fez de Si próprio! 

Ao longo de vinte séculos de cristia-
nismo inventámos mais de mil “coisas 
sagradas”, mas ainda somos praticamente 
incapazes de reconhecer a sacralidade do 
Homem. Lugares sagrados, celebrações 
sagradas, tempos e templos sagrados, 
livros sagrados, objectos sagrados… e 
Homens desprezados! 

“Sagrado” significa que pertence ao 
mundo  de  Deus,  tem  cabida  n’Ele.  Só o  
Homem preenche este requisito, porque só 
o Homem é “à Sua imagem e semelhança”, 
criado pessoa, para a Aliança, com 
interioridade talhada para o Amor, a 
Verdade e a Vida. Todas as realidades a 
que se chamam piedosamente “sagradas” 
podem ser, quando muito, realidades 
consagradas, isto é, ao serviço da relação 
entre Deus e os Homens como mediação de 
encontro. Por isso, a Bíblia não é um “livro 
sagrado”, mas pode ser um livro 
consagrado, ou seja, pode ser posto ao 
serviço da escuta-acolhimento de Deus, 
como mediação privilegiada para acontecer 
em nós a Sua Palavra.  

Qual é a condição para que esta 
consagração aconteça? Como em todas 
consagrações no cristianismo, a condição é 
a Fé. 
____________________________________________ 
 
 

 

 
 

De Parabéns 
 
      Esta semana estão de parabéns, pelos 
seus aniversários natalícios, os seguintes 
leitores: 

– Dia 17 de Março (Terça-feira) a leitora 
Sandra Mónica Gonçalves, da Paróquia de 
Eiriz; 

 – Dia 20 de Março (Sexta-feira), a 
leitora Vera Moura, da Paróquia de Figueiró. 

À Sandra e à Vera, o Jornal do Leitor 
deseja-lhes muitas felicidades. 
____________________________________________ 

Feliz Aniversário 
 

Que idade julgas ter no teu íntimo? 
Refecte no que a resposta revela a teu 
respeito. 

Celebra a criança que mora contigo – o 
teu entusiasmo, amor e esperança. E 
celebra também o adulto que há dentro de ti 
– a tua maturidade, compaixão e sabedoria. 

E tem um feliz aniversário. 
____________________________________________ 

H u m o r 
 

– Hoje não estás com boa cara. 
– Sabes lá! Emagreci 12 quilos desde 

que me operaram. 
– A que foste operado? 
– Tiraram-me o apêndice. 
– Co’s demónios!... Não sabia que o 

apêndice pesava tantos quilos! 
____________________________________________

A Fechar 
Não posso impedir que o sofrimento 
continue a ferir, mas posso diminuí-lo 

procurando consolar alguém. 
____________________________________________ 

Boa leitura e até à semana se Deus quiser 

 

Tempo da Quaresma 
 

Alegra-te Jerusalém!  
O grito de Isaías tem actualidade para 

nós hoje quando ouvimos proclamar a 
misericórdia divina que não abandona o seu 
povo. Quando sentimos em nós, Cristo a 
oferecer continuamente uma vida nova no 
Baptismo e renovada na graça do perdão, 
de um novo viver para Deus. A fé é a 
primeira razão de toda alegria e de todo o 
esforço de renovação espiritual.  

É difícil de compreender, quando, por 
vezes, temos dificuldade em deixarmo-nos 
envolver na misericórdia divina. 
____________________________________________ 

Introdução 
       
      De onde virá Deus para julgar?  
      Um dia, Deus avaliará o sucesso, ou o 
fracasso da vida de cada um. De onde virá para 
julgar é um dos artigos da fé que professamos, 
mas talvez nunca nos tenhamos perguntado o 
que poderá significar de onde. De onde, onde? 
Talvez não nos tenhamos posto esta pergunta 
porque a resposta nos parecia óbvia: virá do 
Céu. 

      O Ressuscitado prometeu aos discípu-
los permanecer com eles «sempre, até ao 
fim do mundo» (Mt 28, 20), portanto, não há 
que esperar um seu regresso, e o trono 
sobre o qual está sentado para fazer o seu 
julgamento não deve ser visto no Céu, mas 
na terra. Sim, mas onde? Ora esta é a 
surpresa: é da cruz que Ele julga o mundo. 
      É Jesus, o crucificado, que – invertendo 
as perspectivas e os valores do mundo – 
julga as derrotas como vitórias, o serviço 
como um poder, a pobreza como uma 
riqueza, a perda como um ganho, a 
humilhação como um triunfo, a morte como 
um nascimento. É com Jesus crucificado 
que cada pessoa se deve confrontar, 
porque só Ele diz a verdade acerca das 
escolhas do ser humano e somente o seu 
juízo deve ser «temido», (respeitado, não 
com medo) ou seja, acolhido e seguido. 
      O julgamento pelo Crucificado, não nos 
deverá meter medo. Constitui, isso sim, a 
mais severa condenação de toda a maldade 
 
     

sim,  mas  é  também motivo de alegria e de 

esperança para o pecador; com efeito, do 
Crucificado, cada um de nós ouve apenas 
repetir: «Não vim para condenar o mundo, 
mas sim para o salvar» (Jo 12, 47). 

      - Faz com que eu não tema os juízos 
dos homens, mas siga os teus juízos, ó 
Crucificado. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura  

(2 Cr 36, 14-16.19-23) 

  
 
Monição:  
 

Nas infidelidades referidas na história da salvação 
está patente o amor de Deus pela humanidade e as 
múltiplas formas da providência divina para trazer a 
felicidade à criatura humana. 

  

Leitura:  
 

Leitura do Segundo Livro das Crónicas 
 

Naqueles dias, 14todos os príncipes dos sacer-
dotes 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 mensa-
geiros, pois queria poupar o povo e a sua própria 
morada. 16Mas eles escarneciam dos mensageiros 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 anun-
ciara 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. 

 

 

Recomendações: 
 
      Esta leitura não é difícil. Trata-se tão só de 
pôr em prática a técnica elementar da dicção, 
sobretudo a articulação.  
      Atenção às consoantes e aos finais das 
frases que devem ser nítidos e atenção também 
às palavras difíceis: multiplicaram / infidelidades / 
abomináveis / sem cessar / escarneciam / 
desprezavam / indignação / deportou / Babilónia / 
persas / contínuo / desolação / proclamação / 
Ciro, Rei da Pérsia.  
 

Comentário: 

 
Os Israelitas consideravam que, no 

Além (na outra vida), quer o justo quer o 
pecador teriam a mesma sorte: tornarem-se 
«sombras» que vagueiam num lugar de 
silêncio, de trevas e sem alegria (SI 88, 13).         
Por este motivo, consideravam o bem e o 
mal, os sucessos e as desventuras desta 
vida, como sinais certos das bênçãos ou 
dos castigos de Deus, pela obras reali-
zadas. 
      Também os autores dos livros das Cró- 
nicas que hoje vamos ler, pensavam da 
mesma forma, e o trecho que hoje nos é 
proposto é disso mesmo a prova. 
      Estamos no século IV-V a.C.   passaram 
já muitos anos desde quando Nabucodo-
nosor destruiu Jerusalém e deportou para a 
Babilónia os que escaparam ao fio da 
espada (v. 19-20); os exilados regressaram 
à terra de seus pais, mas ainda não 
conseguiram encontrar uma razão para a 
desgraça que os atingiu. Por que é que 
Deus permitiu – perguntam-se eles – que o 
templo e a cidade santa fossem destruídos? 
      A primeira parte da leitura esclarece 
este enigma (v. 14-18): Israel foi atingido 
pela desgraça devido à sua infidelidade e à 
insensatez dos seus chefes e dos seus 
sacerdotes. O Senhor amava o seu povo, 
cuidava dele, mandava os profetas a indicar 
o caminho da vida, mas Israel desprezou as 
palavras dos enviados, desprezou-os e 
perseguiu-os. Então, Deus encheu-se de ira 
e puniu, sem remédio, o povo, que foi 
derrotado e humilhado pelos Babilónios. 

A segunda parte da leitura (v. 21) 
introduz um segundo exemplo de retribuição 
rigorosa. Antes da invasão babilónica, Israel 
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tinha descurado (desleixado) a observância 
do ano sabático, não tinha deixado a terra 
repousar de seis em seis anos, para permitir 
aos pobres e aos animais que se alimen-
tassem dos frutos espontâneos do solo (Lv 
26, 34). Deus tinha descontado esta 
infidelidade, mandando o povo para o exílio 
durante setenta anos, de modo que a terra 
pudesse repousar durante todo o tempo que 
lhe tinha sido «tirado». 
      A lógica do livro das Crónicas surpre-
ende-nos e deve ser esclarecida. Perante 
este Senhor melindroso e susceptível 
ficamos atónitos (espantados) e pergunta-
mo-nos: que Deus é este que se zanga com 
as pessoas, que se comporta como um 
contabilista,  anotando os débitos e os 
créditos, e achando assim friamente o 
saldo, punindo depois, com severidade, sem 
se importar de envolver até mesmo os 
inocentes?  
      Ora, este modo de entender a 
retribuição, levanta dificuldades intrans-
poníveis. Como explicar, por exemplo, as 
desgraças que atingem os justos, e a 
prosperidade que beneficiam os malvados? 
No auge da amargura, Job, desconsolado, 
dizia: nem mesmo eu sei se sou inocente ou 
culpado; mas sei que detesto a vida, porque 
sou obrigado a concluir que Deus 
«extermina tanto o inocente como o 
malvado. Se, de repente, um flagelo causa 
a morte, Ele ri-se do desespero dos 
inocentes. Deixa a terra entregue às mãos 
do ímpio, e cobre o rosto dos seus juízes; 
se não é Ele, quem é, pois?» (Job 9, 21 -24) 
e o Qohélet: «Vi tudo isto no decurso da 
minha existência: há um justo que morre 
apesar da sua justiça, e há um mau que 
continua a viver, apesar da sua malícia» 
(Ecl 7, 15). Percorrendo a história de Israel, 
somos obrigados a admitir que muitas 
vezes, precisamente quando era fiel ao 
Senhor, este povo era derrotado pelos seus 
inimigos. 

A linguagem utilizada é sem dúvida 
arcaica (desusada), encontrámo-la com 
frequência no Antigo Testamento, mas já 
não é a nossa: apresenta como castigo de 
Deus aquilo que, na realidade, é apenas 
consequência dos erros do homem. Porque 
não é Deus, mas o pecado que castiga 
quem o comete, e, por vezes, repercute-se 
com as nefastas (trágicas) consequências 
«nos filhos, e nos filhos dos filhos, até à 
terceira e à quarta geração» (Ex 34, 7). Esta 
verdade era bem conhecida pelos sábios do 
Antigo Testamento, que a repetiam com 
frequência: quem peca contra Deus, prejudi-
ca-se a si mesmo; os que o odeiam amam a 
morte (Pr 8, 36); «Não procureis a morte 
com uma vida desregrada nem susciteis a 
vossa  perdição  com  as  obras  das vossas 
 
 
 

mãos. Deus não é o autor da morte nem se 
compraz com a destruição dos vivos» (Sb 1, 
12-13). 
      Porque não foi o Senhor a mandar para 
o exílio Israel, nem a incitar Nabucodonosor 
a desencadear guerras e a cometer crimes 
e violências. Foi a insensatez do povo e dos 
seus governantes a provocar a ruína. Aliás, 
quatro séculos mais tarde, Jerusalém 
voltará a repetir o erro: recusará «a via da 
paz» proposta por Jesus, não reconhecerá 
«o tempo em que foi visitada» por Deus e, 
face a esta recusa, decretará a sua própria 
destruição (Lc 19, 41-44). 
      Depois a leitura conclui-se (v. 22-23) 
com o relato do regresso dos deportados. 
Após longos anos de exílio, Deus suscitou 
Ciro, rei da Pérsia, que emanou um édito no 
qual concedia a todos a liberdade. 
      É a imagem viva da conclusão de cada 
história entre Deus e o ser humano: a última 
palavra será dita sempre pelo seu amor. Na 
verdade, Deus nunca abandona os seus 
filhos. Porque, assim como os Israelitas 
infiéis, também quem se afasta de Deus 
torna-se escravo dos próprios ídolos, mas o 
Senhor nunca o abandona.  

Não há prisão, por mais escura e funda 
que seja, que Ele não visite, se vê que está 
lá um dos seus filhos; não há condição difícil 
que Ele não simplifique, nem correntes do 
vício que Ele não esteja pronto a 
despedaçar, nem ódios cegos que Ele não 
queira ou não saiba recompor. 
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 
Sl 136 (137), 1-2.3.4-5.6 (R. 6a) 

 

Monição:  
 

No meio das tribulações o salmista chega a 
proferir preces que chocam os sentimentos pessoais. O 
seu objectivo é a libertação de todos os males 

  

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 razão da nossa alegria é que Jesus «quis 

mostrar a extraordinária riqueza da sua graça». 
  

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 dfo Senhor. 
 

Recomendações: 
 

Leitor, esta é uma leitura excepcionalmente 
difícil de proclamar. Se a primeira frase sair bem, 
a leitura salva-se. Tenta preparar a primeira 
frase, retirando o inciso (entre travessões): "É 
pela graça que fostes salvos". Quando achares 
que estás bem, coloca novamente o inciso no 
seu lugar como se fosse um aparte. 
      Algumas palavras para exercitares: misericór-
dia / restituiu-nos / ressuscitou / connosco / 
antemão. 
 

Comentário: 

       
Este trecho deve ser lido no contexto 

donde foi retirado, o segundo capítulo da 
Carta aos Efésios, que começa 
apresentando, em termos dramáticos, a 
condição do ser humano, distante de Deus, 
e da salvação. Quem leva uma vida 
corrupta, quem é escravo dos próprios 
vícios e não constrói a própria vida, mas 
simplesmente consome a sua existência, já 
está morto. 
      Paulo inclui-se a si mesmo entre 
aqueles que se encontravam nesta 
condição desesperada: Diz ele: «Como 
rebeldes todos nós nos comportámos 
outrora: entregues aos nossos desejos 
mundanos fazíamos a vontade da carne, de 
tal modo que estávamos sujeitos por 
natureza à ira divina, precisamente como os 
demais» (Ef 2, 1-3).  

É aqui que começa a nossa leitura de 
hoje: Deus, rico de misericórdia, interveio 
para libertar o homem e fê-lo ressuscitar, 
com Cristo, para a vida nova (v. 4-7). 
      Ora, esta salvação não é o prémio pelas  
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nossas boas acções, mas um dom absoluta-
mente gratuito do Pai; desta forma, ninguém 
se pode vangloriar do bem que encontra em 
si, e ainda menos desprezar quem, 
infelizmente, ainda não abriu o próprio 
coração a toda esta graça (v. 9-10). 

      Por isso, se é verdade que não é a 
pessoa a salvar-se mediante as suas obras, 
é também verdade que estas (obras) 
constituem  a  resposta  necessária ao amor 
de Deus: elas são o sinal de que a graça do 
Senhor foi acolhida e começou a produzir 
fruto (v. 10). 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

(Jo 3,16) 
 

Monição:  
 

Outro motivo de alegria que, afinal é o mesmo: o 
Pai enviou o Seu Filho ao mundo, não para condenar, 
mas para salvar. 
 

 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  
 
 

 

 

 

costuma aparecer como algo actual (ver v. 
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. 
 

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. 
____________________________________________ 

IV da Quaresma 

(Domingo Laetare) 

 
Este 4.º Domingo da Quaresma é 

conhecido pelo domingo «Lætare» – alegra-
te! – a primeira palavra do cântico de 
entrada. 

E este convite à alegria, para além das 
palavras do cântico, transmite-se também 
no atenuar dos sinais de penitência usados 
na Liturgia: o roxo dos paramentos 
transforma-se em cor de rosa, aparecem 
flores no altar, os instrumentos musicais 
voltam a ouvir-se. Porquê esta, como que 
pausa, no rigor quaresmal, este aflorar de 
alegria num tempo marcado sobretudo pela 
compunção? 

Procuremos a resposta nos textos da 
Palavra que nos são servidos neste 
domingo:  

– Na 1.ª Leitura, uma história, a de 
Israel, tecida de infidelidades, de 
apostasias, de desprezo pelos desígnios do 
Senhor, de perseguição e morte dos Seus 
profetas; 

– Na 2.ª Leitura, São Paulo é quem o 
afirma: «Deus é rico em misericórdia». E a 
misericórdia, como nos lembrava João 
Paulo II,  «é  aquele  amor  que é mais forte 
que o pecado». Por isso, este Senhor que é 
rico em misericórdia, vai acolher-nos de 
braços abertos, de coração aberto! 

Nem precisamos de levar nada para 
pagar a salvação: «é de graça que estamos  

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 venerava 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, 
«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. S. 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 (Jo 13, 1), todo o seu 
poder divino salvífico de dar o Espírito e a 
vida eterna (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 S. João tem o sentido oposto, 
como obra do maligno (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 S. João o juízo de condenação cos- 
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