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Antes de terminarmos este itinerário sobre “o desafio à fidelidade na vida
consagrada” e no seguimento da reflexão de D. António Couto, propomos a
leitura meditada do Evangelho segundo São João 15, 9-17, que é o lema da
Instrução que temos refletido nesta “Semana” ao longo da Quaresma.
Este texto evangélico é proclamado na liturgia do Ano B, 6.º Domingo da
Páscoa. Os comentários são tirados de www.dehonianos.org.

TEXTO EVANGÉLICO – JOÃO 15, 9-17
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos:
«Assim como o Pai Me amou, também Eu vos amei.
Permanecei no meu amor.
Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor.
assim como Eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai
e permaneço no seu amor.
Disse-vos estas coisas,
para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa.
É este o meu mandamento:
que vos ameis uns aos outros, como Eu vos amei.
Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos.
Vós sois meus amigos, se fizerdes o que Eu vos mando.
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Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor;
mas chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi a meu Pai.
Não fostes vós que Me escolhestes; fui Eu que vos escolhi e destinei,
para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça.
E assim, tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo concederá.
O que vos mando é que vos ameis uns aos outros».

CONTEXTO
O texto do Evangelho situa-nos em Jerusalém, numa noite de Quinta-feira do mês
de Nisan do ano trinta. A festa da Páscoa está muito próxima e a cidade está cheia
de forasteiros. Jesus também está na cidade com o seu grupo de discípulos.
Há já alguns dias que as autoridades judaicas tinham decidido eliminar Jesus (cf. Jo
11,45-57). A morte na cruz é agora mais do que uma probabilidade: é o cenário
imediato; e Jesus está plenamente consciente disso. Os discípulos também já
perceberam que estão num momento decisivo e que, nas próximas horas, Jesus
lhes vai ser tirado. Estão apreensivos e com medo. Será que a aventura com Jesus
chegou ao fim?
É neste contexto que podemos situar a última ceia de Jesus com os discípulos. Tratase de uma “ceia de despedida” e tudo o que aí é dito por Jesus soa a “testamento
final”… Jesus sabe que vai partir para o Pai e que os discípulos ficarão no mundo,
continuando e testemunhando o projeto do Reino. Nesse momento de despedida,
as palavras de Jesus recordam aos discípulos o essencial da mensagem e
apresentam-lhes as grandes coordenadas desse projeto que eles devem continuar
a concretizar no mundo.
No texto que nos é proposto, Jesus procura apontar à sua comunidade (de ontem,
mas também de hoje e de sempre) o verdadeiro “caminho do discípulo” – o
caminho da união a Jesus e ao Pai. Na perícope anterior (cf. Jo 15,1-8), Jesus tinha
usado, para tratar este tema, a imagem dos ramos (discípulos) que hão de dar fruto
(missão) pela sua união com a videira (Jesus), plantada pelo agricultor (Deus); agora,
Jesus fala dos discípulos como “os amigos” que Ele escolheu para colaborarem com
Ele na missão.
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MENSAGEM
Neste discurso de despedida de Jesus aos discípulos, João propõe-nos uma
catequese onde são apresentadas as principais coordenadas desse “caminho” que
os discípulos devem percorrer, após a partida de Jesus deste mundo. João referese, de forma especial, à relação de Jesus com os discípulos e à missão que os
discípulos serão chamados a desempenhar no mundo.

1. A relação do Pai com Jesus é o modelo da relação de Jesus com os discípulos. O
Pai amou Jesus e demonstrou-Lhe sempre o seu amor; e Jesus correspondeu ao
amor do Pai, cumprindo os seus mandamentos… Da mesma forma, Jesus amou os
discípulos e demonstrou-lhes sempre o seu amor; e os discípulos devem
corresponder ao amor de Jesus, cumprindo os seus mandamentos (vers. 9-10).

2. Quais são esses mandamentos do Pai que Jesus procurou cumprir com total
fidelidade e obediência? João refere-se aqui, evidentemente, ao cumprimento do
projeto de salvação que Deus tinha para os homens e que confiou a Jesus. Jesus,
com absoluta fidelidade, cumpriu os “mandamentos” do Pai e apresentou aos
homens uma proposta de salvação… Libertou os homens da opressão da Lei, lutou
contra as estruturas que escravizavam os homens e os mantinham prisioneiros das
trevas; ensinou os homens a viver no amor – no amor que se faz serviço, doação,
entrega até às últimas consequências. Apresentou-lhes, dessa forma, um caminho
de liberdade e de vida plena. Da ação de Jesus nasceu o Homem Novo, livre do
egoísmo e do pecado, capaz de estabelecer novas relações com os outros homens
e com Deus.
Os discípulos são o fruto da obra de Jesus. Eles formam uma comunidade de
homens livres, que acolheram e assimilaram a proposta salvadora que o Pai lhes
apresentou em Jesus. Eles nasceram do amor do Pai, amor que se fez presente na
ação, nos gestos, nas palavras de Jesus.

3. Agora os discípulos, nascidos da ação de Jesus, estão vinculados a Jesus. Devem,
portanto, cumprir os “mandamentos” de Jesus como Jesus cumpriu os
“mandamentos” do Pai. Eles devem, como Jesus, ser testemunhas da salvação de
Deus e levar a libertação aos irmãos. Essa proposta que Jesus faz aos discípulos é
uma proposta que conduz à vida, à realização plena, à alegria (vers. 11).
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4. A proposta de salvação que Jesus faz aos homens e da qual nascerá o Homem
Novo resume-se no amor (“é este o meu mandamento: que vos ameis uns aos
outros, como Eu vos amei” – vers. 12). Jesus amou totalmente, até às últimas
consequências, até ao dom da vida (vers. 13). Como Jesus, através do amor,
manifestou aos homens a salvação de Deus, assim também devem fazer os
discípulos. Eles devem amar-se uns aos outros com um amor que é serviço simples
e humilde, doação total, entrega radical. Desse amor nasce a comunidade do Reino,
a comunidade do mundo novo, que testemunha, através do amor, a salvação de
Deus. Deus faz-Se presente no mundo e age para libertar os homens através desse
amor desinteressado, gratuito, total, que tem a marca de Jesus e que os discípulos
são chamados a testemunhar.

5. Como é a relação entre Jesus e esta comunidade de Homens Novos que
aprenderam com Jesus a viver no amor e que são as testemunhas no mundo da
salvação de Deus?
Esta comunidade de homens novos, que ama sem medida e que aceita fazer da
própria vida um dom total aos irmãos, é a comunidade dos “amigos” de Jesus (vers.
14). A relação que Jesus tem com os membros dessa comunidade não é uma relação
de “senhor” e de “servos”, mas uma relação de “amigos”, pois o amor colocou Jesus
e os discípulos ao mesmo nível. Jesus continua a ser o centro do grupo, mas não se
põe acima do grupo.
Estes “amigos” colaboram todos numa tarefa comum. Têm todos a mesma missão
(testemunhar, através do amor, a salvação de Deus) e são todos responsáveis para
que a missão se concretize. Os discípulos não são servos a soldo de um senhor, mas
amigos que, voluntariamente e cheios de alegria e entusiasmo, colaboram na
tarefa.
Entre esses “amigos”, há total comunicação e confiança (o “servo” não conhece os
planos do “senhor”; mas o “amigo” partilha com o outro “amigo” os seus planos e
projetos). Aos seus “amigos”, Jesus comunicou-lhes o projeto de salvação que o Pai
tinha para os homens e também a forma de realizar esse projeto (através do amor,
da entrega, do dom da vida). Jesus revela Deus aos “amigos”, não através de
enunciados sobre o ser de Deus, mas mostrando, com a sua pessoa e a sua
atividade, que o Pai é amor sem limites e trabalha em favor do homem.
4

6. Os discípulos (os “amigos”) são os eleitos de Jesus, aqueles que Ele escolheu,
chamou e enviou ao mundo a dar fruto (vers. 16a). Tal não significa que Jesus chame
uns e rejeite outros; significa que a iniciativa não é dos discípulos e que a sua
aproximação à comunidade do Reino é apenas uma resposta ao desafio que Jesus
apresenta.
O objetivo desse chamamento é a missão (“escolhi-vos e destinei-vos para que
vades e deis fruto” – vers. 16b). Jesus não quer constituir uma comunidade fechada,
isolada, voltada para si própria, mas uma comunidade que vá ao encontro do
mundo, que continue a sua obra, que testemunhe o amor, que leve a todos os
homens o projeto libertador e salvador de Deus. O resultado da ação dos discípulos
de Jesus será o nascimento do Homem Novo – isto é, de homens adultos, livres,
responsáveis, animados pelo Espírito, que reproduzem os gestos de amor de Jesus
no meio do mundo. Dessa forma, concretizar-se-á o projeto salvador de Deus. Esse
“fruto” deve permanecer – quer dizer, deve tornar-se uma realidade efetivamente
presente no mundo, capaz de transformar o mundo e a vida dos homens. Quanto
mais forte for a intensidade do vínculo que une os discípulos a Jesus, mais frutos
nascerão da ação dos discípulos.
Nessa ação, os discípulos não estarão sozinhos. O amor do Pai e a união com Jesus
sustentarão os discípulos que, no meio do mundo, se empenham em realizar o
projeto de salvar o homem (16c).

7. O texto termina com uma nova referência ao mandamento de Jesus: “amai-vos
uns aos outros” (vers. 17). O amor partilhado é a condição para estar vinculado a
Jesus e para dar fruto. Se este mandamento se cumpre, Jesus estará sempre
presente ao lado dos seus discípulos; e essa presença impulsionará a comunidade
e sustentá-la-á na sua atividade em favor do homem.

5

INTERPELAÇÕES
 As palavras de Jesus aos discípulos na “ceia de despedida” deixam claro, antes

de mais, que os discípulos não estão sozinhos e perdidos no mundo, mas que o
próprio Jesus estará sempre com eles, oferecendo-lhes em cada instante a sua
vida.
Este é o primeiro grande ensinamento do nosso texto: a comunidade de Jesus
continuará, ao longo da sua marcha pela história, a receber vida de Jesus e a ser
acompanhada por Jesus.
Nos momentos de crise, de desilusão, de frustração, de perseguição, não
podemos esquecer que Jesus continua ao nosso lado, dando-nos coragem e
esperança, lutando connosco para vencer as forças da opressão e da morte.
 Os discípulos são os “amigos” de Jesus. Jesus escolheu-os, chamou-os, partilhou

com eles o conhecimento e o projeto do Pai, associou-os à sua missão;
estabeleceu com eles uma relação de confiança, de proximidade, de intimidade,
de comunhão. Este tipo de relação que Jesus quis estabelecer com os discípulos
não exclui, no entanto, que Ele continue a ser o centro e a referência, à volta da
qual se constrói a comunidade dos discípulos.
Jesus é, de facto, o centro à volta do qual se articula a vida das nossas
comunidades cristãs e religiosas?
Que lugar é que Ele ocupa na nossa vida?
Como é que no dia a dia desenvolvemos e aprofundamos o nosso encontro e a
nossa comunhão com Ele?
 Fazer parte da comunidade dos “amigos” de Jesus não é ficar “a olhar para o

céu”, contemplando e admirando Jesus; mas é aceitar o convite que Jesus faz no
sentido de colaborar na missão que o Pai Lhe confiou e que consiste em
testemunhar no mundo o projeto salvador de Deus para os homens.
Compete-nos a nós, os “amigos” de Jesus, mostrar em gestos concretos que
Deus ama cada homem e cada mulher – e de forma especial os pobres, os
marginalizados, os débeis, os pequenos, os oprimidos.
6

Compete-nos a nós, os “amigos” de Jesus, eliminar o sofrimento, o egoísmo, a
miséria, a injustiça, tudo o que oprime e escraviza os irmãos e desfeia o mundo.
Compete-nos a nós, os “amigos” de Jesus, sermos arautos da justiça, da paz, da
reconciliação, do amor.
Compete-nos a nós, “amigos” de Jesus, denunciarmos os pseudovalores que
oprimem e escravizam os homens…
Nós, os “amigos” de Jesus, temos de ser testemunhas desse mundo novo que
Deus quer oferecer aos homens e que Jesus anunciou na sua pessoa, nas suas
palavras e nos seus gestos.
Estamos, de facto, disponíveis para colaborar com Jesus nessa missão, como
pessoas em comunidade?
 Sobretudo, os “amigos” de Jesus devem amar como Ele amou. Jesus cumpriu os

“mandamentos” do Pai – isto é, o projeto de Deus para salvar e libertar os
homens – fazendo da sua vida um dom total de amor, sem limites nem
condições; a cruz é a expressão máxima dessa vida vivida exclusivamente para
os outros.
É esse o caminho que Jesus propõe aos seus discípulos (“é este o meu
mandamento: que vos ameis uns aos outros como Eu vos amei”).
É aqui que reside a “identidade” dos discípulos de Jesus…
Os cristãos são aqueles que testemunham diante do mundo, com palavras e com
gestos, que o mundo novo que Deus quer oferecer aos homens, se constrói
através do amor.
O que é que condiciona a nossa vida, as nossas opções, as nossas tomadas de
posição: o amor, ou o egoísmo?
As nossas comunidades cristãs e religiosas são, realmente, cartazes vivos que
anunciam o amor, ou são espaços de conflito, de divisão, de luta pelos próprios
interesses, de realização de projetos egoístas?
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