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* Dia do Pai: Bispos sublinham data «especialmente relevante» no 
contexto da pandemia 

Mensagem da Comissão Episcopal do Laicado e da Família fala em 
«desafio de Disponibilidade e Serviço» 

A Comissão Episcopal do Laicado e da Família (CELF) escreveu 
uma mensagem para o Dia do Pai, que se celebra esta sexta-feira, 
destacando uma celebração “especialmente relevante” no contexto de crise 
pandémica. 

“Neste ano de 2021, no meio da pandemia de Covid-19 que 
constitui seguramente um dos maiores desafios já enfrentados pela 
humanidade dada a sua intensidade e amplitude, é especialmente relevante 
celebrar o Dia do Pai”, lê-se no texto, enviado à Agência ECCLESIA, 
intitulado ‘Ser Pai – Um Desafio de Disponibilidade e Serviço’. 

A CELF, organismo da Conferência Episcopal, sublinha que em 
momentos de “enorme dificuldade e desafio” como os que se vivem 
actualmente, o papel do pai e os traços que o definem “tornam-se ainda mais 
vivos, ainda mais marcados, ainda mais decisivos”. 

A mensagem assinala, a este respeito, características como o amor 
incondicional, a confiança e a força, a coesão e a sabedoria, patentes na 
paternidade. 

A celebração do Dia do Pai serve também “para recordar e pedir 
pelas situações e circunstâncias concretas e muito difíceis que tantos pais 
têm vivido ao longo dos últimos meses”, acrescentam os bispos católicos. 

A CELF realça ainda que a celebração de 2021 acontece no 
contexto do “enorme presente” que o Papa Francisco ofereceu à Igreja 
Católica, com um ano especial de São José, que decorre até Dezembro. 

A figura de São José, indica a mensagem, constitui-se como um 
“grande exemplo e um enorme apoio” para os pais. 
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Palavra de Deus… 
 

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: «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. 
 
SALMO RESPONSORIAL              Salmo 50 (51), 3-4.12-13.14-15 (R. 12a) 
Dai-me, Senhor, um coração puro. 
 
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. 
 
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. 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». Veio então do 
Céu uma voz que dizia: «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. 
 

Palavra na Vida… 
 

Na liturgia do 5º Domingo Comum ecoa, com insistência, a 
preocupação de Deus no sentido de apontar ao homem o caminho da 
salvação e da vida definitiva. A Palavra de Deus garante-nos que a 
salvação passa por uma vida vivida na escuta atenta dos projectos de Deus e na 
doação total aos irmãos.  

Na primeira leitura, o Senhor apresenta a Israel a proposta de uma nova 
Aliança. Essa Aliança implica que Deus mude o coração do Povo, pois só com um 
coração transformado o homem será capaz de pensar, de decidir e de agir de acordo 
com as propostas de Deus. A segunda leitura apresenta-nos Jesus Cristo, o sumo-
sacerdote da nova Aliança, que Se solidariza com os homens e lhes aponta o 
caminho da salvação. Esse caminho (e que é o mesmo caminho que Jesus seguiu) 
passa por viver no diálogo com Deus, na descoberta dos seus desafios e propostas, 
na obediência radical aos seus projectos. 

O caminho que Jesus aponta aos homens é o caminho do amor radical, do 
dom da vida, da entrega total a Deus e aos irmãos. Este caminho pode parecer, por 
vezes, um caminho de fracasso, de cruz; pode ser um caminho que nos coloca à 
margem desses valores que o mundo admira e consagra; pode parecer um caminho 
de perdedores e de fracos, reservado a quem não tem a coragem de se impor, de 
vencer a todo o custo, de conquistar o mundo… No entanto, Jesus garante-nos: a 
vida plena e definitiva nasce do dom de si mesmo, do serviço simples e humilde 
prestado aos irmãos (sobretudo aos pequenos e aos pobres), da disponibilidade para 
nos esquecermos de nós próprios e para irmos ao encontro das necessidades dos 
outros, da capacidade para nos solidarizarmos com os irmãos que sofrem, da 
coragem com que enfrentamos tudo aquilo que gera sofrimento e morte. Estamos 
dispostos a seguir a proposta de Jesus? 

Jesus rejeita absolutamente o caminho da auto-suficiência, do fechamento 
em si próprio, do egoísmo estéril, dos valores efémeros. Na lógica de Deus, trata-se 
de um caminho de perdedores, que produz vidas vazias e sem sentido, sofrimento e 
frustração, medo e desilusão. Quem vive exclusivamente para si próprio, quem se 
preocupa apenas em defender os seus interesses e perspectivas, quem se apega 
excessivamente a uma realização pessoal cumprida em circuitos fechados, 
“compra” uma existência infecunda e que não vale a pena ser vivida. Perde a 
oportunidade de chegar ao Homem Novo, à realização plena, à vida verdadeira, à 
salvação. Talvez nesta Quaresma Jesus nos peça que dispamos o nosso egoísmo e 
que nos convertamos ao amor…    É através da comunidade dos discípulos que os 
homens “vêem Jesus”, descobrem o seu projecto, encontram esse caminho de amor 
e de doação que conduz à vida nova do Homem Novo, à salvação. Isto recorda-nos 
a nossa responsabilidade de testemunhas de Jesus e da sua salvação no meio dos 
homens do nosso tempo… Aqueles irmãos que se cruzam connosco nos caminhos 
da vida descobrem no nosso testemunho o rosto de Jesus? Todos aqueles que vêm 
ao encontro de Jesus à procura da vida plena encontram na forma como nos 
doamos, como servimos e como amamos a proposta libertadora que, através de nós, 
Jesus quer passar a todos os homens? 
 
 

ORAÇÃO… 
Jesus, quero ver-Te, como os gregos do Evangelho de hoje. Se 

Te escondes, como o grão de trigo que morre. Desejo fazer o bem, sem 
que ninguém o saiba, seguindo o teu exemplo. O amor verdadeiro é 
gratuito, dá-se e retira-se. O fruto e a recompensa são dom do Pai das 
luzes, que é rico em misericórdia e não Se deixa vencer em 
generosidade, porque é só Amor. 


