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bra de morte que Ele não dissipe.       
As críticas que nos nossos dias são 

dirigidas à Igreja, por vezes duras e 
dolorosas, não podem ser postas de lado 
com demasiada facilidade como sendo 
expressões rancorosas de gente desconfia-
da que não ama Cristo e não merece a 
mínima consideração. Poderiam, isso sim, 
constituir chamadas de atenção para uma 
vida  mais  coerente  com a fé que professa- 
mos, poderiam ser uma poda salutar, 
mesmo se dolorosa. 
      E para quem reverte a produção dos 
frutos? Para a glória do Pai – responde o 
último versículo do trecho (v. 8). 

Deus não está à espera de aplausos e 
louvores. A sua glória consiste na 
manifestação e na efusão do seu amor na 
humanidade. Para realizar esta obra, os 
discípulos estão associados a Cristo, em 
perfeita unidade, porque junto com Ele 
constituem a única videira. 

A videira não produz uva para si 
mesma, mas para os outros. O ramo 
encontra a sua própria realização quando se 
sente vivo, quando vê brotar os rebentos e 
nascer as flores, as folhas e os doces 
cachos. 

O cristão não produz obras de amor 
para si mesmo, para se auto-comprazer da 
própria perfeição moral, e nem sequer para 
obter de Deus um prémio. Ele é como o Pai 
que está nos Céus: ama sem esperar nada 
em troca. A sua recompensa é ver alguém 
feliz, é verificar que o amor de Deus se 
manifestou através dele. Nada mais, mas 
também nada de menos: com efeito, esta é 
a própria alegria de Deus, e quando atingir 
em todos a plenitude, será o reino de Deus. 
____________________________________________ 

Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

18  –  Viver na dinâmica do Dom   
 

“Eis o que disse o Senhor a Moisés: EU vi a opres- 
 

 
 

 

 
 

são do meu povo que está no Egipto, e ouvi o 
seu clamor diante dos seus inspectores; EU 
conheço, na verdade, os seus sofrimentos. EU 
desci a fim de o libertar da mão dos egípcios e 
de o fazer subir desta terra para uma terra boa e 
espaçosa, para uma terra que mana leite e 
mel…” (Ex 3, 7-8)  

Eis a revelação de um Deus que toma a 
iniciativa. Um Deus que não re-age 
simplesmente às súplicas dos homens ou aos 
seus méritos, mas o Deus da Iniciativa Amorosa, 
gratuita: não pedida, não sonhada, não 
merecida, não possível sem Ele…  

Já nos relatos da criação é esta a revelação 
de Deus que se esconde sob as palavras e as 
imagens do Deus que cria por Amor e não por 
necessidade, que sonha um “toque de génio” na 
sua criação quando a coloca em função do 
Homem, menina dos Seus olhos criado à “Sua 
imagem e semelhança” (Gn 1, 26) e ao qual se 
dá por inteiro num “beijo” que o faz viver da 
própria Vida de Deus (Gn 2, 7).  
       No acontecimento do êxodo é esta mesma 
gratuidade amorosa que faz de fio condutor de 
toda a caminhada, desde a vocação de Moisés 
até à entrada na Terra. Durante a caminhada, 
apesar da infidelidade do povo, da sua rebeldia e 
impaciência, o caminho serpenteia entre os dons 
que Deus envia ao povo: o maná e as codornizes 
para se alimentarem, a água a brotar de um 
rochedo, a lei para o povo viver segundo a 
Aliança que Deus lhe propunha para ser feliz…  

No caminho do êxodo que brota da escuta 
confiada da Palavra de Deus que nos convida a 
fazer as malas e partir, aprendemos, ontem 
como hoje, que tudo é Dom para quem vive de 
coração agradecido. Expressão por excelência 
desta realidade de fé são as palavras que Moisés 
dirigiu ao povo, já perto de entrar na Terra 
Prometida e há tanto esperada: “Quando o 
Senhor teu Deus te introduzir na terra que vos 
há-de dar, terra de grandes e belas cidades, que 
não edificaste, com casas repletas de bens, que 
não juntaste, com cisternas abertas, que não 
cavaste, com vinhas e oliveiras, que não 
plantaste… então comerás e ficarás saciado. 
Livra-te, por isso, de esqueceres que foi o 
Senhor Deus quem te tirou da terra do Egipto, da 
casa Tudo é Dom para quem sabe que da 
servidão! E só a Ele, teu Deus, adorarás Graça! 
e servirás.” (Deut 6, 10-13). Deus é Graça! 

 
 
 

De Parabéns 
 

      A comemorar aniversário, esta semana 
temos apenas um leitor, José Meireles, da 
Paróquia de Carvalhosa, no próximo 
Sábado, dia 9 de Maio, a quem o Jornal do 
Leitor deseja muitas felicidades. 
____________________________________________ 

Feliz Aniversário 
 

Os desejos que se tornaram realidade 
não dependeram de nenhum poder mágico. 
Os desejos fazem parte da tua própria 
criação e realização. Planeia com antece-
dência o que queres que aconteça e onde 
queres estar no teu próximo aniversário. Os 
planos fazem que os desejos aconteçam. 

E tem um feliz aniversário. 
____________________________________________ 

H u m o r 
                                  

No fim da Missa, um chico-esperto foi à 
Sacristia: 

– Sr. Padre, no ofertório deitei por 
engano uma moeda de 2 euros, em vez de 
20 cêntimos que tinha a intenção de dar. 
Podia dar-me o excedente? 

– Tenho pena, mas o que se dá a Deus 
não se torna a tirar. 

– Então tenho de esperar pelo Céu para 
receber a recompensa? 

– Estás com pouca sorte, meu filho: no 
Céu o que conta é a intenção, e tu tiveste a 
intenção de dar só 20 cêntimos. 
____________________________________________ 

A Fechar 

 
.Esperamos de Deus provas da Sua 

existência, mas Ele prefere dar-nos provas 
do Seu amor. 

 

Tempo Pascal 
 

No clima pascal que estamos a viver, 
Jesus Cristo faz-nos esta belíssima 
declaração de amor: «Se alguém 
permanece em Mim e Eu nele, esse dá 
muito fruto». Mas Jesus quis declarar-se 
noutros moldes não menos ternos: «Sem 
Mim nada podeis fazer»  

Marcados profundamente por esta 
interpelação, celebremos com muito amor a 
este 5.º Domingo da Páscoa. 
____________________________________________ 

Introdução 
       

Quem pertence a Cristo? 
«Fora da Igreja não há salvação». Esta 

é uma afirmação célebre, pronunciada no 
século III por Cipriano e nem sempre  
interpretada de maneira correcta. 

No passado, muitos cristãos cometeram 
o erro de identificar o reino de Deus com a 
instituição eclesial a que pertenciam, osten- 
taram de forma arrogante as suas certezas, 
cultivaram preconceitos em relação às 
outras religiões e definiram impuras as pes-
soas distantes da fé. Nos casos mais 
aberrantes chegaram a recorrer à força para 
obrigar à conversão e ao Baptismo. 

Igreja e reino de Deus não coincidem. 
Há zonas de sombra na Igreja que se auto- 
-excluem do reino de Deus porque nelas 
está presente o pecado, assim como há 
margens enormes para lá das fronteiras da 
Igreja que fazem parte do reino de Deus 
porque nelas age o Espírito. 

«Praticante» não é equivalente a 
«inserido no Corpo de Cristo». «Crente» 
não é quem se limita às práticas religiosas –
missa, sacramentos, orações, devoções – 
mas quem, como Cristo, pratica a justiça, a 
fraternidade, a partilha dos bens, a 
hospitalidade, a fidelidade, a sinceridade, a 
recusa da violência, o perdão aos inimigos, 
o empenho pela paz. 
      A linha de demarcação entre quem 
pertence e quem não pertence  a Cristo não  
passa pelo campo do sagrado, mas pelo 
campo do amor ao homem;  e,  seja de que  

 

 

povo for, «quem o teme e põe em prática a 
justiça (e a religião) é agradável a Deus» 
(Act 10, 35). 

- Onde quer que germinem o amor, a 
alegria, a paz e o perdão, lá está presente o 
Espírito do Ressuscitado. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (Act 9, 26-31) 

 
Monição:  
 

Saulo quer juntar-se aos discípulos de Jerusalém. 

O ambiente não é favorável. Barnabé apresenta-Lhes 
Paulo e contou-lhes como no caminho, ele tinha visto o 
Senhor. 
 

Leitura: 
 

Leitura dos Actos dos Apóstolos 
 

Naqueles dias, Saulo 27chegou a Jerusalém e 

procurava juntar-se aos discípulos. Mas todos o 
temiam, por não acreditarem que fosse discípulo. 
28Então, Barnabé tomou-o consigo, levou-o aos 
Apóstolos e contou-lhes como Saulo, no caminho, tinha 

visto o Senhor, que lhe tinha falado, e como em 
Damasco tinha pregado com firmeza em nome de 
Jesus. 29A partir desse dia, Saulo ficou com eles em 
Jerusalém e falava com firmeza no nome do Senhor. 

Conversava e discutia também com os helenistas, mas 
estes procuravam dar-lhe a morte. 30Ao saberem disto, 
os irmãos levaram-no para Cesareia e fizeram-no 
seguir para Tarso. 31Entretanto, a Igreja gozava de paz 

por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e 
vivendo no temor do Senhor e ia crescendo com a 
assistência do Espírito Santo. 
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos leitores: 
 

Fazer a separação da leitura antes de 
"Entretanto, a Igreja gozava de paz". 

Repetimos que estas separações são 
absolutamente necessárias, embora poucos 
sejam os leitores que as fazem.  
       Lembramos ainda que, a correcta articula-
ção é indispensável para uma boa leitura.  

Por fim, cuidado com a palavra “pregado” 
que deve ser pronunciada “prègado”. 
 
Comentário: 
 

Alguns anos depois da sua conversão, 
Paulo decidiu fazer uma viagem até 
Jerusalém. Queria encontrar Pedro e 
conhecer   aquela   comunidade  que  antes  
 

tinha perseguido ferozmente. Mesmo se 
todos estavam a par da sua mudança de 
vida radical, no entanto mantinham, em 
relação a ele, uma atitude de desconfiança, 
e antes de o acolher queriam verificar a 
solidez da sua decisão (v. 26). Interveio 
Barnabé, um discípulo eminente e estimado 
por todos devido à sua generosidade (Act 
436-37) e dedicação à causa do Evangelho. 
Ele conhecia bem Paulo, estava a par da 
sua  preparação  bíblica  e tinha intuído que  
poderia tornar-se um grande apóstolo. 
Tomou-o consigo e apresentou-o à 
comunidade. 
      Depois deste primeiro e difícil impacto 
com os novos irmãos de fé de Jerusalém, 
começou para Paulo um duro conflito com 
os expoentes mais fanáticos da instituição 
religiosa judaica, que chegaram ao ponto de 
o quererem matar. Consideravam-no um 
herético, um traidor da fé e das tradições 
dos pais (v. 28-30). Este era apenas o início 
de uma longa série de perseguições que o 
Apóstolo haveria de sofrer por Cristo. 

A mensagem contida neste episódio vai 
muito para além da informação biográfica. 

        Quando Paulo foi a Jerusalém pela 
primeira vez, após a conversão, tinha já 
desempenhado – de acordo com o que ele 
mesmo refere na Carta aos Gálatas – um 
ministério apostólico no reino dos Nabateus 
(a actual Jordânia) e em Damasco, onde o 
etnarca do rei Aretas IV tentara capturá-lo. 
Não tinha anunciado Cristo aos pagãos por 
sua própria iniciativa: a missão fora-lhe 
confiada, no caminho para Damasco, pelo 
próprio Jesus (Gl 1, 11-16). No entanto, 
apesar de ter recebido uma revelação 
verdadeiramente especial, não se sentiu 
autorizado a agir independentemente dos 
seus irmãos de fé, e quis instaurar relações 
estreitas com a comunidade mãe, de 
Jerusalém, presidida por Pedro. 

Teria mil razões para seguir pela sua 
estrada. Fora o primeiro a  intuir as escolhas 
pastorais correctas, dera-se conta que a 
comunidade cristã corria o risco de se 
fechar num gueto e que devia quebrar as 
amarras que a mantinham ligada à 
instituição judaica para se lançar no mundo. 
Mas os que pensavam como ele eram uma  
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minoria na Igreja, e o próprio Pedro estava 
hesitante. 

Que fazer? Seguir por conta própria, 
sem se preocupar com outros? 

Através do comportamento de Paulo, o 
autor dos Actos quer enviar uma mensagem 
às pessoas que, também nos dias de hoje 
se dedicam com paixão à causa do 
Evangelho, mas que se sentem pouco 
compreendidas pela sua comunidade; 
pessoas que, por este motivo, têm de 
enfrentar incompreensões e divergências, e 
muitas vezes se sentem tentadas a 
abandonar tudo ou a isolar-se. Paulo 
procurou, logo desde o início, a unidade 
com os irmãos de fé, e até mesmo mais 
tarde nenhuma divergência o fez afastar-se 
da comunhão eclesial. 
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 
Salmo 21 (22), 26b-27.28.30.31-32 

 

Monição:  
 

Louvemos o Senhor, reunidos nesta assembleia. 
 

Refrão:    EU VOS LOUVO, SENHOR,  

                  NA ASSEMBLEIA DOS JUSTOS. 

 

Ou:          EU VOS LOUVO, SENHOR,  

                 NO MEIO DA MULTIDÃO. 
 

Cumprirei a minha promessa na presença dos      

vossos fiéis. 
Os pobres hão-de comer e serão saciados, 
louvarão o Senhor os que O procuram: 
vivam para sempre os seus corações. 

 
Hão-de lembrar-se do Senhor e converter-se a Ele 
todos os confins da terra; 
e diante d’Ele virão prostrar-se 

todas as famílias das nações 
  
Só a Ele hão-de adorar 
todos os grandes do mundo, 

diante d’Ele se hão-de prostrar 
todos os que descem ao pó da terra. 
  
Para Ele viverá a minha alma, 

há-de servi-l’O a minha descendência. 
Falar-se-á do Senhor às gerações vindouras 
e a sua justiça será revelada ao povo que há-de         
vir: «Eis o que fez o Senhor». 

____________________________________________ 

2.ª Leitura (1 Jo 3, 18-24) 
 

Monição:  
 

O mandamento de Cristo é este: «acreditar n'Ele e 
amar os irmãos». Mas o amor são obras e não 

palavras. 
 

Leitura: 
 

Leitura da Primeira Epístola de São João 
 

Meus filhos, 18não amemos com palavras e com a 
língua, mas com obras e em verdade. 19Deste modo 

saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o  
 

 
 
 
 

 

 

nosso coração diante de Deus; porque, se o nosso 
coração nos acusar, 20Deus é maior que o nosso 
coração e conhece todas as coisas. 21Caríssimos, se o 

coração não nos acusa, tenhamos confiança diante de 
Deus 22e receberemos d’Ele tudo o que Lhe pedirmos, 
porque cumprimos os seus mandamentos e fazemos o 
que Lhe é agradável. 23É este o seu mandamento: 

acreditar no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e amar-     
-nos uns aos outros, como Ele nos mandou. 24Quem 
observa os seus mandamentos permanece em Deus e 
Deus nele. E sabemos que permanece em nós pelo 

Espírito que nos concedeu.   
 

Palavra do Senhor 
 

Recomendação aos leitores: 
 

Considera leitor o texto em três secções, 
demarcadas pelas palavras: "Meus filhos"; 
"Carissimos"; "É este o seu mandamento". Ou 
seja, é nestes pontos que deves separar 
levemente a leitura. 

De resto, é uma leitura fácil de se ler. 
 

Comentário: 
 

Mesmo se nos esforçamos por viver de 
forma coerente com a nossa fé, damo-nos 
conta que permanecemos pecadores e João 
recorda-nos isso mesmo no início da sua 
carta: «Se dizemos que não temos pecado, 
enganamo-nos a nós mesmos e a verdade 
está em nós» (1 Jo 1, 8). Como podemos 
então saber se estamos ou não unidos a 
Cristo, se somos ramos por onde passa a 
sua linfa, o seu Espírito, ou se somos ramos 
secos e improdutivos? 

A admiração de Jesus perante a fé da 
mulher cananeia (Mt 15, 28) e do centurião 
de Cafarnaum, a sua exclamação: «Não 
encontrei ninguém em Israel com tão 
grande fé!» (Mt 8, 10), a constatação de que 
existem muitos pagãos bons e generosos, 
como Cornélio que «dava largas esmolas ao 
povo e orava continuamente a Deus» (Act 
10, 2), levam-nos a pôr a questão: quem 
conduz uma vida íntegra, mesmo não sendo 
baptizado, não estará de uma forma ou de 
outra unido já a Cristo? 

No trecho de hoje, João responde a 
estes interrogativos e sugere o critério para 
determinar quem pertence realmente a 
Cristo. O que permite distingui-lo não é o 
facto de se ter o nome escrito nos registos 
da paróquia, mas o acolhimento que se faz 
do Espírito que é livre como o vento, que 
não se deixa monopolizar por nenhuma 
instituição, nem sequer pela instituição 
eclesial, e age seja em quem for que o 
acolhe. 

Há um sinal inequívoco da sua 
presença: as obras de amor. 

No versículo imediatamente anterior ao 
nosso texto, João introduz desta forma o 
seu pensamento: «Se alguém possuir bens 
deste mundo e, vendo o seu irmão com 
necessidade,   lhe   fechar   o  seu  coração, 
 
 

como é que o amor de Deus pode 
permanecer nele?» (v. 17), para depois 
concluir: «Meus filhos, não amemos com 
palavras e com a língua, mas com obras e 
em verdade» (v. 18). O sinal da presença do 
Espírito de Cristo não são as profissões de 
fé proclamadas com palavras, mas as obras 
concretas a favor das pessoas. 
     Quem não possui o Espírito de Deus não 
consegue produzir obras de amor, se as faz 
é sinal que está unido a Cristo. 

Mesmo quem não conhece Cristo, se 
ama, pode ter a certeza de ter em si a vida 
divina, porque «o amor vem de Deus, e todo 
aquele que ama nasceu de Deus e chega 
ao conhecimento de Deus. Aquele que não 
ama não chegou a conhecer Deus, pois 
Deus é amor» (1 Jo 4, 7-8). 

A leitura continua com uma das mais 
belas afirmações de toda a Bíblia. Se 
fazemos um balaço da nossa vida, somos 
obrigados a admitir que cometemos erros, 
damo-nos conta de ter sido condicionados 
por defeitos e hábitos que não somos 
capazes de corrigir; por isso, não 
conseguimos libertar-nos da ideia que Deus 
rejeita e condena, como faz o nosso 
coração. 

A resposta de João é consoladora: se 
nos empenhamos no amor concreto ao 
irmão, não devemos ter medo das nossas 
misérias, das nossas fragilidades e nem 
mesmo do juízo severo do nosso coração; 
seja o que for que ele nos reprove, 
podemos sossegá-lo, porque «Deus é maior 
que o nosso coração» (v. 20). 

A tentação mais diabólica é a que nos 
leva a imaginar Deus mais pequeno que o 
nosso coração. Uma mãe está disposta a 
perdoar ao seu filho todos os erros, mesmo 
que este não esteja arrependido do mal que 
cometeu; e essa mesma mãe pode até estar 
convencida que Deus, sendo justo, um dia 
mandará este seu filho para o Inferno. 
Quem não rejeita este pensamento 
considera Deus mais pequeno que o seu 
coração. 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

(Jo 15, 4a.5b) 

 

Monição:  
 

Mais uma vez se apela à união com Cristo para 

dar fruto abundante.  
 

Refrão    ALELUIA, ALELUIA!  

 
Diz o Senhor:  
Permanecei em Mim e Eu permanecerei em vós; 
quem permanece em Mim dá muito fruto». 

____________________________________________ 

Visita-nos em:   www.paroquiascesf.com 
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Evangelho (Jo 15, 1-8) 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São João 
 
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 

1«Eu sou a verdadeira vide e meu Pai é o agricultor. 
2Ele corta todo o ramo que está em Mim e não dá fruto 
e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê ainda 
mais fruto. 3Vós já estais limpos, por causa da palavra 

que vos anunciei. 4Permanecei em Mim e Eu 
permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto 
por si mesmo, se não permanecer na videira, assim 
também vós, se não permanecerdes em Mim. 5Eu sou 

a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em 
Mim e Eu nele, esse dá muito fruto, porque sem Mim 
nada podeis fazer. 6Se alguém não permanece em 
Mim, será lançado fora, como o ramo, e secará. Esses 

ramos, apanham-nos, lançam-nos ao fogo e eles 
ardem. 7Se permanecerdes em Mim e as minhas 
palavras permanecerem em vós, pedireis o que 
quiserdes e ser-vos-á concedido. 8A glória de meu Pai 

é que deis muito fruto. Então vos tornareis meus 
discípulos». 

Palavra da Salvação 
 

Comentário: 
 

Na Bíblia, a terra prometida é lembrada 
não só como aquela onde «corre leite e 
mel», mas também como a terra onde 
crescem vinhas e olivais (Js 24, 13). Cada 
família hebreia cultivava, ao lado da casa, a 
videira que dava sombra durante o longo 
Verão (1 Rs 5, 5) e cachos preciosos, que 
em parte eram secos para fazer uva passa 
e em parte esmagados para obter um vinho 
bom e forte. 

       Espontaneamente associadas à alegria e 
à festa, a videira e a vinha são muitas vezes 
usadas de forma simbólica na Bíblia, são 
expressão das bênçãos de Deus. Também 
Jesus, tendo crescido no mundo agrícola da 
Palestina, serviu-se destas imagens nas 
suas parábolas e alegorias. 

«Eu sou a verdadeira vide» (v. 1) é a 
afirmação solene com que Jesus inicia o 
Evangelho de hoje. 

Para atingir o significado e entender o 
aspecto provocatório desta frase é preciso 
ter em conta que a vinha do Senhor, 
cantada pelos profetas, era Israel, a videira 
que produzira frutos abundantes de 
fidelidade quando era como «uva no 
deserto» (Os 9, 10) e respondia aos cuida-
dos de Deus: «Cantareis a vinha mais 
apreciada: Eu, o Senhor, sou o seu guarda, 
rego-a a cada momento, e guardo-a dia e 
noite, para impedir qualquer assalto» (Is 27, 
2-3). 

O símbolo de Israel-vinha do Senhor era 
a videira de ouro que cobria as paredes do 
vestíbulo no templo de Jerusalém, e que 
continuamente crescia graças aos ramos, 
aos cachos e parras oferecidos pelos 
peregrinos. 
 

Os ramos secos não representam os 
indivíduos que se comportam de forma 
pouco edificante, mas as misérias, as 
infidelidades ao Evangelho, fraquezas, os 
pequenos e grandes pecados que estão 
presentes mesmo nos melhores discípulos. 
Ninguém está imune, todos têm necessida-
de constante purificação. 

  A separação maniqueísta entre bons e 
maus, entre quem se sente em regra porque 
pertence à instituição Igreja e quem está 
fora dela, é uma forma de arrogância 
espiritual e de hipocrisia.  Quem só vê 
ramos secos nos outros, quem pensa que 
só os outros precisem de ser urgentemente 
podados, quem pretende até excluí-los da 
comunidade ou os declara rejeitados por 
Deus, não é mais que uma pessoa 
arrogante, que vê o argueiro no olho do 
irmão e não se dá conta da trave que está 
no seu (Mt 7, 4). 
      Também o desânimo perante as 
misérias humana presentes na Igreja é sinal 
de falta de confiança na obra purificadora de 
Deus.  As  desilusões causadas pelos peca-
dos de quem se professa cristão podem 
levar alguém à dolorosa decisão de 
abandonar a comunidade. Esta é uma 
escolha compreensível e merecedora de 
respeito, mas é sempre uma escolha 
errada. Quem não compreende os irmãos 
que erram, quem os rejeita, afasta-se 
também da videira, Jesus, que acariciava os 
leprosos (Mc 1, 41) e era «amigo de co-
bradores de impostos e pecadores» (Mt 11, 
19). 

«Vós já estais limpos, por causa da 
palavra que vos anunciei» (v. 3). Não se 
trata de uma declaração de inocência dos 
discípulos, mas é a indicação do instrumen-
to de que o Pai se serve para podar. 

Durante a última ceia, Jesus disse aos 
discípulos: «Nem todos estais limpos» (Jo 
13, 11). Referia-se a Judas, o discípulo que 
representava todas aquelas pessoas que, 
tendo dado a própria adesão a Cristo, 
cultivam projectos opostos aos seus: o 
poder em vez do serviço, a procura do 
primeiro lugar em vez do último. Judas é a 
imagem de quem não permite ao Pai que 
intervenha na sua vida, de quem não deixa 
que a palavra de Deus «limpe» a mente e o 
coração, e que por isso corre o risco de 
perecer. 
      O confronto com a pessoa de Jesus e 
com a sua palavra constitui uma poda 
contínua e necessária. Esta palavra «é mais 
penetrante que uma espada de dois gumes; 
penetra até à divisão da alma e do corpo, 
das junturas e das medulas, e discerne os 
sentimentos e intenções do coração» (Hb 4, 
12). Não há recanto escuro ou secreto do 
coração que escape à sua luz, não há som-  
 
 
 

A vinha-Israel tinha sido plantada no 
terreno fértil de uma colina, mas desiludiu o 
seu Deus e começou a produzir uva ácida 
(Is 5, 1-4). O Senhor sentiu-se disso: «Eu te 
plantei como vinha escolhida, planta de boa 
qualidade. Como degeneraste em sarmento 
bastardo» (Jr 2, 21) e tomou uma decisão 
dolorosa, mas necessária: «Destruirei a 
vedação para que sirva de pasto, e 
derrubar-lhe-ei a sebe para que seja pisada. 
Deixá-la-ei deserta, não será podada nem 
cavada; crescerão nela os espinhos e os 
abrolhos; mandarei às nuvens que não 
derramem chuva sobre ela» (Is 5, 5-6). 

Todavia as obras que Deus começa 
nunca se concluem com um fracasso. Israel 
tinha-se comportado como videira infiel, 
mas que fez o vinhateiro que «esperou a 
justiça e eis que só há injustiça: esperou a 
rectidão e eis que só há lamentações»      
(Is 5, 7) 

Não a repudiou, apesar das infidelida-
des, porque «os dons e o chamamento de 
Deus são irrevogáveis» (Rm 11, 29). Da 
cepa  antiga  e  estéril  desta  videira Ele fez 
brotar, no dia de Páscoa, um rebento novo, 
genuíno: Cristo, a verdadeira vide. 

Jesus é a videira e os discípulos, que 
constituem os ramos, são parte dele e é 
deles que o Senhor espera frutos deliciosos: 
a justiça, a rectidão, o amor; por isso, se 
comporta como um jardineiro, um vinhateiro: 
poda-os e limpa-os (v. 2-3). 
      Estas duas acções eram realizadas 
pelos camponeses em diferentes estações 
do ano. A primeira era feita durante o 
Inverno e consistia em cortar os ramos 
inúteis; a segunda, que era feital em Agosto, 
tinha por finalidade remover os rebentos 
mais fracos para favorecer os melhores. 

Uma interpretação mais imediata destas 
imagens pode levar à tristeza, já que 
parecem ilustrar uma ameaça severa aos 
ramos mortos ou improdutivos, e nestes 
poderíamos ver os cristãos que se tornaram 
mornos ou incoerentes na sua fé. O destino 
deles seria o fogo: «Se alguém não 
permanece em mim, será lançado fora, 
como o ramo, e secará. Esses ramos, 
apanham-nos, lançam-nos ao fogo e eles 
ardem» (v. 6). 
      Trata-se de uma interpretação desviante 
e em contradição com a predilecção de 
Deus pelos mais fracos. 

Podar e limpar não são imagens das 
represálias, mas dos cuidados de Deus para 
com cada pessoa e cada discípulo. O facto 
se estar inseridos em Cristo – ou por acção 
directa do Espírito como acontece com 
quem não recebeu o Baptismo, ou pelo 
renascer «da água e do Espírito» como é o 
caso dos cristãos – não faz com que 
automaticamente se possam produzir frutos.  
 

 

 N.º  333   –    03-05-2015                                                                5.º Dom. da Páscoa   –   Ano B                                                                                            Pág. 3 
 


