
 

 
 

EM MEMÓRIA DE MIM 

 “Fazei isto em memória de Mim.” (1Cor 11, 24) 

Memórias 

Já nos demos conta de como as memórias que guardamos da Semana Santa foram construídas, ano após ano, 

a partir dos nossos cinco sentidos? O intenso cheiro a incenso de todo o Tríduo, os sinos e os silêncios, as 

cores, os crucifixos, o sacrário aberto, os altares despidos, os sacerdotes prostrados, a cruz florida, as velas, o 

lume novo, tudo nos transporta para a Primeira Páscoa de uma forma tão mística quanto sensorial.  

Este ano, num chamamento global à conversão, o Senhor pede-nos que nos reunamos, não na paróquia, mas 

na casa familiar. Estejamos atentos aos sinais dos tempos! Porque se o Senhor nos quer em casa, não é 

certamente Sua vontade que dela procuremos escapar, ainda que virtualmente.  

De facto, se cada membro da família se isolar em demasia diante do seu ecrã, permanecendo na sua zona de 

conforto e fazendo-se ouvir junto dos que pensam como ele, teremos deixado passar a oportunidade de 

construirmos a nossa comunidade familiar; uma comunidade real, onde talvez nunca nos tenhamos feito 

ouvir nem nunca tenhamos realmente ouvido, onde ninguém coloca um like por baixo do que dizemos, onde 

todos conhecemos os defeitos de todos; mas talvez o único lugar onde de facto amamos e somos amados.  

Agarremos a oportunidade que o Senhor nos dá, certamente não por acaso! Agora é o tempo favorável de 

construir tradições e rituais – caseiros, imperfeitos e em contínua adaptação como tudo na família -, que se 

tornarão fonte de memórias nas nossas casas e se converterão em sons, imagens, cheiros, sabores e gestos 

nas casas dos nossos filhos e netos. Despertemos os nossos sentidos e lancemos mão ao arado! 

Dos gestos litúrgicos aos gestos familiares 

Não se trata de fazer teatro, nem de brincar às missas. Pelo contrário: à hora da missa, iremos unir-nos em 

espírito e verdade, com os meios de comunicação social ou numa Celebração da Palavra, à Igreja Universal. 

Estou a falar de algo muito mais simples e por demais evidente (como não nos lembrámos antes?) … Ao 

longo da História, a Igreja pegou nos gestos de Jesus e, a partir deles, elaborou rituais litúrgicos. Nestes 

novos tempos de conversão familiar, podemos fazer o percurso inverso: pegar nos rituais litúrgicos e, 

trazendo-os da igreja para as nossas casas, despi-los das suas roupagens para recuperar e imitar os gestos 

simples e cheios de amor de Jesus. Pois foi nesses gestos que tudo começou. 

Por exemplo, o lava-pés. Poderemos nós, em família, conversar sobre a forma como nos baixamos para 

servir os outros? “Não sou tua criada!” Gritamos, ou gritam os irmãos uns aos outros. Uma bacia com um 



 

 
 

pouco de água morna, um jarro, uma toalha. Algumas cócegas, algumas gargalhadas, alguma estranheza. 

Um gesto simples, realizado fora do contexto litúrgico, num pedacinho de tempo em família… 

Pensemos na Última Ceia, não no ato de Instituição da Eucaristia, mas na partilha emotiva e inesquecível, 

cheia de confidências, coração a coração. Preparemos, em família, um jantar todo feito de memórias 

familiares, de surpresas de uns para os outros, talvez até de álbuns de fotografias revisitados. Façamos 

cartões bíblicos, preparemos pratos com sabor hebraico. Todos podem ajudar. Esmeremo-nos.  

“Isto é o meu Corpo entregue por vós” (1Cor 11, 24), diz Jesus. E em família - entregamos o corpo? Aquela 

refeição preparada com requinte, aquele esticar da paciência sem elevar o tom de voz, aquela história que foi 

preciso contar interrompendo o telejornal, aquele levantar durante a noite para acudir ao bebé… Isto é o meu 

corpo entregue por vós. Não temos a Eucaristia, mas podemos partilhar pão ázimo à volta da mesa, enquanto 

conversamos sobre formas de nos doarmos até ao fim, a começar na família. 

Prossigamos, com o Lume Novo da Páscoa – que tal acendermos as velas batismais para rezar? -, com a 

Água Viva do Batismo, que saciou a Samaritana – e é preciso contrariar a impaciência, quando um filho nos 

pede, testando os limites, um copo de água antes de dormir… “Dá-me de beber!” (Jo 4, 7) Esta água tornou-

se sede ardente do Crucificado, que “para que se cumprir a Escritura, disse: ‘Tenho sede!” (Jo 19, 28) Não 

será para que a Escritura se cumpra na nossa vida, que os filhos exigem tanto de nós? 

E aquele dobrar cuidadoso da roupa, antes de deixar o túmulo? “Entrou no sepulcro e viu as ligaduras no 

chão e o sudário que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não com as ligaduras, mas enrolado à parte.” 

(Jo 20, 7) E se, ao dobrarmos roupa, ao invés de morrermos de tédio, ressuscitássemos para uma vida nova?  

E que dizer daquele pequeno-almoço de peixe assado nas brasas, à beira-mar (cf. Jo 21)? Só Jesus se 

lembraria de surpreender assim os amigos! Porque não surpreendemos a família, numa destas manhãs de 

Páscoa, com um pequeno-almoço especial (talvez peixe na brasa não seja a melhor ideia) servido no jardim, 

na varanda, ou na mesa que só se abre para as visitas? E se o fizéssemos ao som desse trecho do Evangelho? 

Fazei isto em memória de Mim 

“Fazei isto em memória de Mim”. O que aconteceria se cada gesto em nossa casa nos recordasse Jesus? O 

que aconteceria se, do partir do pão ao banho dos filhos, da palavra trocada à leitura interrompida, do 

acender das velas ao encher dos copos, tudo fosse feito em memória de Jesus? Ainda que com falhas, ainda 

que no meio de birras e amuos, ainda que com a perfeita imperfeição de uma família?... 
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