
Sabemos que Jesus compreendeu os homens e as suas fraquezas, sem nunca os 

acusar nem condenar e sem se demitir da sua condição de irmão dos homens. 

Reflitamos nas seguintes pistas:       

 Qual foi a situação mais recente em que quis ser o centro das atenções? 
 Que emoções/sentimentos desperta em mim a cruz de Jesus? 
 Por quem daria a vida e em que situação? 
 Como é que está a correr a mudança daquela minha atitude? 

Diante da cruz e da espiga/ grãos de trigo, que estão presentes na nossa oração, 

podemos contemplar o amor de Deus por cada um de nós. No Seu amor, Deus 

oferece-nos sempre o Seu perdão quando nos aproximamos d’Ele de coração 

contrito e humilde. Abramos os nossos corações ao perdão e misericórdia do 

Senhor. 

Rezemos todos juntos: 

Perdoa-nos, Senhor, 
porque nem sempre nos sentimos atraídos pelo Teu amor e pelo Teu perdão. 
Vivemos de forma narcisista, querendo ser o centro das atenções, 
e afastamos de Ti o nosso coração. 
Amén 

Com todo a nossa humildade peçamos ao Senhor o que mais desejamos para nós 
e para os outros, não esquecendo de lhe pedir que ajude a abrir o nosso coração 
para que seja atraído pelo Seu Filho, Jesus. 

E agora, rezamos o Pai Nosso… 

Senhor, que humildemente nos enviaste o Teu Filho muito amado para salvar toda 
a humanidade, concede-nos o dom de uma verdadeira fé que permita que 
vivamos a vida na Tua divina Graça e encontremos a nossa salvação no serviço 
sincero que Te prestamos. 

 E benzemo-nos… Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo… 

Fica a dica : https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2019-10/papa-
francisco-caridade-mensagem-conferencias-episcopais-europa.html 

Consulte a oração online em: oraremfamilia.pt 
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Escolhemos um espaço confortável e tranquilo para nos reunirmos. Pode ser o 

mesmo da semana passada, o importante é que o mundo lá fora não nos 

espreite! Colocamos a etiqueta de porta, abrimos a nossa Bíblia em Jo 12, 20 e 

temos junto de nós a cruz com um pano roxo e, se conseguirmos, uma espiga ou 

grãos de trigo. Quando estivermos prontos, acendemos a vela e começamos… 

A alegria brota nos nossos corações pois a nossa família vai estar em intimidade 
com Jesus. Lembrando este Jesus que nos atrai pelo sacrifício, pelo amor e pelo 
perdão, começamos a nossa oração benzendo-nos 

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

Jesus quer atrair todos a Sí 

https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2019-10/papa-francisco-caridade-mensagem-conferencias-episcopais-europa.html
https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2019-10/papa-francisco-caridade-mensagem-conferencias-episcopais-europa.html


Com o coração em Jesus que veio ao nosso encontro, assumiu a nossa 
humanidade, conheceu as nossas fragilidades, partilhou as nossas dores, medos 
e incertezas, reflitamos com atenção neste cântico (Grão de trigo): 

 

Ao olhar para Jesus, queremos aprender com Ele e segui-l’O no caminho do amor 
radical, do dom da vida, da entrega total a Deus e aos irmãos. Em voz alta, 
mostramos a nossa gratidão pelo seu testemunho firme, dizendo as coisas das 
nossas vidas que nos fazem felizes. 

 
Um leitor lê a passagem da Bíblia:     Jo 12, 20-26.31-33 
 
Naquele tempo, alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém para adorar nos dias 
da festa, foram ter com Filipe, de Betsaida da Galileia, e fizeram-lhe este pedido: 
«Senhor, nós queríamos ver Jesus». Filipe foi dizê-lo a André; e então André e 
Filipe foram dizê-lo a Jesus. Jesus respondeu-lhes: «Chegou a hora em que o Filho 
do homem vai ser glorificado. Em verdade, em verdade vos digo: Se o grão de 
trigo, lançado à terra, não morrer, fica só; mas se morrer, dará muito fruto. Quem 
ama a sua vida, perdê-la-á, e quem despreza a sua vida neste mundo conservá-la-
á para a vida eterna. 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. (…) 
Chegou a hora em que este mundo vai ser julgado. Chegou a hora em que vai ser 
expulso o príncipe deste mundo. E quando Eu for elevado da terra, atrairei todos a 
Mim». Falava deste modo, para indicar de que morte ia morrer. 
 

Vamos tentar aprofundar o texto com esta reflexão…  
 
Aos olhos de um importante número de investigadores, sobretudo americanos, 
Narciso simboliza o tempo presente,” diz Gilles Lipovetsky. Narcisismo carateriza-
se pelo amor exacerbado e doentio de um indivíduo por si próprio e, sobretudo, 
pela sua imagem. Esta vaidade descontrolada pode gerar outros problemas no 
indivíduo que, geralmente, necessita ser admirado e não admite que a sua presença 
passe despercebida seja onde for. Se Narciso vivesse hoje, inundaria as redes sociais 
com selfies nas quais apareceria em primeiro plano mostrando o seu físico invejável 
e a sua vida perfeita. Numa época em que o narcisismo penetrou profundamente, 
Jesus diz-nos que “quando for levantado da terra, atrairei todos a mim” (Jo 12, 32). 
Atrair significa poder de encantar, trazer, arrastar, solicitar para si, chamar. Jesus 
diz-nos que, quando ele for levantado da terra, quando alguém o levantar, como 
foi elevada a serpente o deserto, quando for suspenso na cruz, Ele vai arrastar, 
chamar todos para si. Como? Se cada um está mais preocupado em atrair o maior 
número de pessoas para si mesmo ou se cada um de nós quer ser o centro das 
atenções? Para a maioria dos Homens não lhe importa ser atraída por Jesus, no 
entanto a cruz em si mesma tem um poder de atração que podemos resumir em 
dois aspetos: Em primeiro lugar, uma atração de admiração pelo autossacrifício de 
Jesus. Quem nunca sentiu o seu coração a queimar por dentro de si mesmo ao ler 
sobre uma vida dada por outra? Nesta linha, o que atrai é a força do sacrifício 
pessoal. Por sacrifício quero dizer aqui a entrega daquilo que é mais preciso para si 
mesmo em benefício dos outros: a vida. Um sacrifício exerce um vasto poder de 
fascínio porque requer um esforço moral do mais alto nível e atrai por causa da sua 
raridade porque está em contradição com o teor normal da vida humana. Em 
segundo lugar, uma atração pelo amor. Cristo não quer que fiquemos nesta espécie 
de relação superficial com Ele, que se baseia na admiração. O que Jesus nos pede 
não é admiração mas fé. Só a fé nos permite olhar para a cruz e ver o amor e só o 
amor atrai verdadeiramente. É preciso deixarmo-nos atrair por este amor que é 
maior que tudo: amor entrega, serviço, doação. Só a fé nos permite olhar para a 
cruz e sermos atraídos pelo perdão que o Senhor nos quer conceder, porque na 
verdade todos precisamos de ser perdoados. Na cruz, Jesus derrama o seu sangue 
para nos ensinar a misericórdia e o perdão. Embora a admiração do autossacrifício 
nos possa atrair para Jesus, somente a fé nos faz ver na cruz a verdadeira atração: 
o amor e o perdão. Jesus anseia atrair para si o nosso coração. Ele tem o nosso 
coração na mira e quer fazer valer o seu direito pelo nosso coração tão cobiçado 
por tantas coisas. Quer atraí-lo a si, deve pertencer a Ele com todas as sua fibras e 
pulsações. Jesus quer arrastar todos pelo seu amor mas só a fé nos pode fazer ver 
na cruz o amor de Deus por nós e fazer abandonar o amor narcisista a nós próprios. 

Refrão: Se o grão de trigo não morrer na terra 
É impossível que nasça fruto. 
Aquele que dá a sua vida aos outros 
Terá sempre o Senhor. 
 
Felizes seremos nós na pobreza 
Se em nossas mãos houver o amor de Deus, 
Se nos unirmos à esperança, 
Se trabalharmos por fazer o bem. 
Felizes seremos nós na humildade 
Se como crianças soubermos viver, 
A terra será a nossa herança, a nossa herança. 
 
 
 


