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V DOMINGO DA QUARESMA

Caminhada QUARESMA e PÁSCOA  .  Paróquias: Este S. Mamede e S. Miguel de Gualtar

“Se o grão de trigo não morrer…”.

Quero fazer meu este grito silencioso de Jesus, que rejeita toda a lógica deste 
mundo e acolhe o ser de Deus. Porque o alcance de toda uma vida está no 
morrer para ressuscitar. Se aplicar esta lógica a cada uma das dimensões da 
minha existência, quanto fruto novo e bom brotará, para mim e para todos!

Sou grão de trigo, semente do amor de Deus e de meus pais, germinado no 
seio da minha família.

Sou grão de trigo, que tenho dentro de mim sementes de infinito, pela beleza, 
pela bondade e pelo amor que transporto em meu interior, e posso fazer 
frutificar.

Por isso esta semana, vou contemplar com olhar atento e agradecido os sinais 
de vida que a natureza me oferece, neste início de Primavera.

Quero confiar nesta prova da natureza que confirma as palavras de Jesus, e 
que faço minha oração: Se o grão de trigo não morrer na terra é impossível 
que nasça fruto!
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João 12, 20-33

Entre os que �nham subido para adorar, no dia da Festa, havia alguns gregos. Foram ter 
com Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e fizeram-lhe este pedido: “Senhor, queríamos 
ver a Jesus”. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe foram comunicá-lo a Jesus. 
Respondeu-lhes: “Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade, em 
verdade vos digo: Se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só; mas, se 
morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida perdê-la-á, e quem neste mundo aborrece a 
sua vida conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém quer servir-Me, que Me siga; e, onde 
Eu es�ver, ali estará também o Meu servidor. E se alguém Me servir, Meu Pai há-de 
honrá-lo. Agora a minha alma está perturbada; e que direi eu? Pai, salva-Me desta hora? 
Mas por causa disto é que cheguei a esta hora. Pai, glorifica o Teu nome”. Então veio uma 
voz do Céu que dizia: “Já O glorifiquei e tornarei a glorificá-Lo”.
Ora a mul�dão que ali estava, e que �nha ouvido, dizia que havia um trovão. Outros 
diziam: “Foi um anjo que Lhe falou”. Disse Jesus: “Não foi por Minha causa, que se fez 
ouvir esta voz, foi por vossa causa. Agora é que é o julgamento deste mundo; agora é que 
será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a 
Mim”. E dizia isto para indicar de que morte ia morrer.

Senhor Jesus, 
Como os gregos que se abeiraram de Filipe pedindo para Te ver, também o meu coração anseia por 
ver-Te. Que os meus olhos e todos os meus sentidos estejam voltados para Ti e para o Teu exemplo 
de entrega à vontade do Pai. Que neste tempo de quaresma eu acompanhe os Teus passos e me 
faça próximo dos que sofrem e vivem sós.
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SUGESTÃO

Ler o texto do Papa João Paulo II, a 
propósito do Ano Internacional

da Família: Carta do Papa às Famílias.

Assis�r o filme 
“Uma Amizade Verdadeira”
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[1] Quem se dirigiu a Filipe, pedindo para ver Jesus?
Os Italianos
Os Gregos
Os Romanos
Os Fariseus [2] De onde era Filipe?

Betsaida da Galileia
Betsaida de Jerusalém
Betsaida do Nilo
Nenhuma das anteriores

[4] Completa a frase que Jesus disse: “É chegada a hora 
em que o Filho do homem há de ser …”
Adorado
Cri�cado
Glorificado
Crucificado

[3] Com quem foi falar Filipe sobre o pedido dos Gregos de ver Jesus?
Com José
Com Manuel
Com António
Com André
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[5] Ouviu-se uma voz que disse: “Já o tenho glorificado, e outra 
vez o glorificarei.” De onde vinha essa voz?
Do Mar
Da Terra
Do Céu
Nenhuma das anteriores

[6] Essa voz vinda do céu, segundo disse Jesus, era des�nada a quem?
Aos animais
Aos homens
A Jesus
Só aos Gregos
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Entre todas as espigas que estão neste campo, só uma é diferente das restantes.
Descobre qual é a diferente e faz um círculo à sua volta.
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