
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

A lectio divina é um método de oração, no qual somos convidados a aprofundar a 

Palavra de Deus através da leitura, meditação, oração e contemplação, para renovarmos 

o nosso compromisso de a viver no dia-a-dia. Esta semana vamos centrar-nos nos textos 

das Leituras do V DOMINGO DA QUARESMA. 

 

MÉTODO DA LECTIO DIVINA 

Ler bem [«lectio»], entendendo o que o texto bíblico queria dizer em si, é indispensável. 

O texto é um tecido de palavras, expressões, significados estruturados e relacionados, 

afirmações, pressupostos mentais, que, para serem entendidos, precisam de ser 

descodificados em todas as suas implicações. Perceber o tecido supõe identificar os fios 

ou ligações das palavras e das frases e descobrir como se interligam em vista da produção 

do sentido. Para isso, é conveniente situar o texto bíblico no contexto histórico, cultural, 

literário e religioso em que nasceu (já oferecido pelas notas de uma boa edição da Bíblia). 

Ouvir a mensagem de Deus e sentir a presença do seu Espírito também passa pela 

compreensão do sentido originário e do conteúdo formal das palavras da Palavra, com 

atenção aos pormenores do texto.»1. 

 

AMBIENTE:  

• um crucifixo 

• uma vela 

• se possível, reunidos à volta da mesa ou local mais apropriado 

• uma pessoa que presida à oração 

• um ou dois leitores 

 
1 Armindo dos Santos Vaz in Entender a Bíblia - Viver a Palavra. 
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P. Deus, vinde em nosso auxílio 

R. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. 

P. Glória, ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo 

R. Como era no princípio agora e sempre. Amen. 

 

 

ORAÇÃO DE INVOCAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO: 

Vinde, Espírito Santo, 

enchei os corações dos vossos fiéis 

e acendei neles o fogo do Vosso amor. 

Enviai, Senhor, o Vosso Espírito, e tudo será criado, 

e renovareis a face da terra. 

 

P. Oremos: 

Ó Deus, 

que instruístes os corações dos vossos fiéis 

com a luz do Espírito Santo, 

fazei que apreciemos rectamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito 

e gozemos sempre da sua consolação. 

Por Cristo, nosso Senhor.  

T. Amen. 

 

 

LEITURA I  Jer 31, 31-34 

«Estabelecerei uma aliança nova 

e não mais recordarei os seus pecados» 

 

Leitura do Livro de Jeremias 

Dias virão, diz o Senhor, 

em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá 

uma aliança nova. 

Não será como a aliança que firmei com os seus pais, 

no dia em que os tomei pela mão 

para os tirar da terra do Egipto, 

aliança que eles violaram, 

embora Eu tivesse domínio sobre eles, diz o Senhor. 

Esta é a aliança que estabelecerei com a casa de Israel, 

naqueles dias, diz o Senhor: 

Hei-de imprimir a minha lei no íntimo da sua alma 

e gravá-la-ei no seu coração. 

Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 

Já não terão de se instruir uns aos outros, 

nem de dizer cada um a seu irmão: 
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«Aprendei a conhecer o Senhor». 

Todos eles Me conhecerão, 

desde o maior ao mais pequeno, diz o Senhor. 

Porque vou perdoar os seus pecados 

e não mais recordarei as suas faltas. 

Palavra do Senhor. 

T. Graças a Deus. 

 

LEITURA II Hebr 5, 7-9 

«Aprendeu a obediência e tornou-Se causa de salvação eterna» 

 

Leitura da Epístola aos Hebreus 

Nos dias da sua vida mortal, 

Cristo dirigiu preces e súplicas, 

com grandes clamores e lágrimas, 

Àquele que O podia livrar da morte, 

e foi atendido por causa da sua piedade. 

Apesar de ser Filho, 

aprendeu a obediência no sofrimento 

e, tendo atingido a sua plenitude, 

tornou-Se para todos os que Lhe obedecem 

causa de salvação eterna. 

Palavra do Senhor. 

T. Graças a Deus. 

 

EVANGELHO Jo 12, 20-33 

«Se o grão de trigo, lançado à terra, morrer, dará muito fruto» 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João 

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. 
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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. 

Agora a minha alma está perturbada. 

E que hei-de dizer? Pai, salva-Me desta hora? 

Mas por causa disto é que Eu cheguei a esta hora. 

Pai, glorifica o teu nome». 

«Já O glorifiquei e tornarei a glorificá-l’O». 

A multidão que estava presente e ouvira 

dizia ter sido um trovão. 

Outros afirmavam: «Foi um Anjo que Lhe falou». 

Disse Jesus: 

«Não foi por minha causa que esta voz se fez ouvir; 

foi por vossa causa. 

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. 

Palavra da salvação. 

T. Glória a Vós, Senhor. 

 

 

PARA MEDITAR 

Ao chegar a sua hora, de consumar tudo o que tinha sido anunciado, “Cristo dirigiu 

preces e súplicas, com grandes clamores e lágrimas, Àquele que O podia livrar da morte 

e foi atendido por causa da sua piedade” (Heb 5, 7). Parecem contraditórias estas 

palavras da segunda leitura deste V Domingo da Quaresma. Segundo a lógica vulgar que 

impera neste mundo, se Jesus foi atendido nas suas preces Àquele que O podia livrar da 

morte, então não deveria ter morrido! Não é essa, porém, a lógica divina, que o próprio 

Jesus explica, dizendo: “Se o grão de trigo, lançado à terra, não morrer, fica só; mas se 

morrer, dará muito fruto” (Jo 12, 24). Só quem sabe dar a vida por amor a pode ter em 

plenitude. 

Esta é a glória de Jesus: morrer para dar fruto! O principal fruto da morte de Jesus na cruz 

é a ressurreição, a vida nova e plena que Ele possui e nos quer oferecer. “E quando Eu 

for elevado da terra, atrairei todos a Mim” (Jo 12, 32). Alegremo-nos, porque Ele soube 

dar-se até ao fim sendo elevado na cruz, e assim pode atrair a Si todos os que O procuram 

e O querem ver. 

Se queremos ver Jesus, isto é, se queremos viver em comunhão plena com Ele, então 

sejamos grão de trigo, deixemo-nos comprometer de todo o coração na nova aliança 

prometida pelo profeta Jeremias e realizada para sempre por Aquele que foi glorificado 
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na cruz. Assim poderemos também ajudar muitas outras pessoas, sobretudo aquelas que 

experimentam a dureza da vida terrena e procuram uma resposta para as suas dores e 

angústias. 

 

PALAVRA PARA O CAMINHO 

- No meu dia-a-dia, limito-me a cumprir, ou a fingir que cumpro, as leis e normas que me 

são ditadas, ou adiro de todo o coração à nova aliança que Cristo realizou pela sua morte 

e ressurreição? 

 

- As preces e súplicas, os clamores e lágrimas de Jesus, refletem as dores e angústias de 

toda a humanidade. Sou indiferente, ou deixo-me tocar por estes gritos de dor?  

 

– Nesta quaresma, estou disposto(a) a entregar-me com toda a confiança e a deixar-me 

transformar pela graça de Deus, como o grão de trigo lançado à terra? 

 

 

Oração em Família   

 

Por intercessão de São José, peçamos em família a graça da conversão e da adesão do 

nosso coração a Cristo e ao seu caminho da cruz: 

 

Salve, guardião do Redentor  

e esposo da Virgem Maria! 

A vós, Deus confiou o seu Filho; 

em vós, Maria depositou a sua confiança; 

convosco, Cristo tornou-Se homem. 

Ó Bem-aventurado José, mostrai-vos pai também para nós 

e guiai-nos no caminho da vida. 

Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, 

e defendei-nos de todo o mal. Amen. 

(Papa Francisco, Carta Apostólica Patris Corde, n.º 7). 

 

P. Rezemos em família a oração que Jesus nos ensinou:  

Pai Nosso 

 

P. O Senhor nos abençoe,  

nos livre de todo o mal  

e nos conduza à vida eterna. 

T. Amen. 


