
 

 
 

VAMOS NÓS TAMBÉM PARA MORRERMOS COM ELE 

“Ora Jesus amava Marta, sua irmã e Lázaro. Entretanto, ouvindo dizer que estava doente, (…) disse aos 

discípulos: «Vamos outra vez para a Judeia.» Disseram-Lhe os discípulos: «Rabbi, ainda agora os judeus 

procuraram apedrejar-Te e tornas para lá?» (…) Disse-lhes Jesus: «Lázaro está morto e folgo, por amor 

de vós, por lá não ter estado, para que acrediteis; mas vamos ter com ele.» Disse então Tomé, chamado 

Dídimo, aos companheiros: «Vamos nós também para morrermos com Ele.» (Jo 11, 5-8.14-16) 

Vamos nós também!  

A Quaresma está aqui e, se não nos acautelarmos, num instante é Páscoa, sem que tenhamos “chegado” à 

Páscoa… Porque para chegar a algum lugar, é preciso pormo-nos a caminho. Vamos!  

Ouvindo dizer que Lázaro estava doente, Jesus tomou a decisão de ir visitá-lo. Lázaro vivia em Betânia, 

perto de Jerusalém. Da última vez que pregara em Jerusalém, Jesus correra risco de vida: “Procuraram, 

pois, prendê-lo, mas Ele escapou-Se das suas mãos.” (Jo 10, 29) Imaginemos o terror que se apoderou dos 

discípulos, ao ver Jesus decidido a regressar a Jerusalém! Eles não sabiam, como nós sabemos, que a morte 

seria apenas o início, e que à Cruz, sucederia a Ressurreição. Por isso, a decisão de Tomé, tomada às 

escuras, é verdadeiramente admirável: “Vamos nós também para morrermos com Ele!”  

“Para morrermos com Ele!” 

“Ora Jesus amava Marta, sua irmã e Lázaro”, e por este amor, está disposto a arriscar a vida. Também 

Tomé amava Jesus assim e, por seu amor, está disposto a arriscar a vida. O caminho quaresmal está 

sintetizado nesta afirmação de Tomé. A Quaresma é a nossa decisão de seguir Jesus até à morte, porque só 

morrendo, ressuscitaremos para a Vida. Sem morte, não há ressurreição.  

Os ucranianos ensinam-nos por estes dias que há valores pelos quais vale a pena dar a vida. É uma 

determinação corajosa, a deste povo que não está disposto a render-se ao inimigo. Também os mártires 

cristãos ao longo da História nos mostram como se ama até ao fim, resistindo até à morte aos inimigos da fé 

e às seduções do mundo. Alguém escrevia, a propósito do testemunho ucraniano, que deve ser muito 

reconfortante acreditar numa causa a ponto de estar disposto a morrer por ela… Tomé acreditava em Jesus a 

ponto de estar disposto a morrer por Ele e com Ele. E nós? Até onde iremos?  

Tomé, o pecador e o santo 

Tomé e os discípulos foram, realmente, com Jesus, regressando a Jerusalém. Contudo, quando Jesus foi 

condenado à morte, não morreram com Ele. Negando-O, fugiram e esconderam-se. O que dizer então 

daquelas palavras impulsivas, saídas do coração apaixonado de Tomé? Teriam sido vãs ou mentirosas? Não: 



 

 
 

alguns anos mais tarde, Tomé irá efetivamente dar a vida por Jesus, deixando-se martirizar na Índia, onde 

pregou o Evangelho. Antes disso, diante do Ressuscitado, tinha sido o mesmo Tomé a fazer uma das mais 

belas declarações de fé de sempre: “Meu Senhor e meu Deus!” (Jo 20, 28) O pecado e a fraqueza de um 

momento não foram suficientes para apagar a decisão e o amor de uma vida. Que seja assim connosco. 

Decidamo-nos por Jesus, mesmo sabendo que iremos falhar.  Depois de cada fracasso, façamos um ato de fé 

e de amor, como Tomé, retomando o caminho com simplicidade. 

Vamos nós também! 

Como traduzir para a nossa vida, esta decisão de Tomé?  

A primeira e mais importante atitude é manter continuamente a união interior com Jesus, não suportando a 

ideia de separação do Senhor: Aonde fores, Jesus, irei também! Nós, Jesus! Como se faz isso? Mantendo um 

diálogo interior contínuo com o Senhor. Podemos ir partilhando com Jesus os pensamentos e as tarefas que 

vamos tendo entre mãos ao longo do dia, bastando, de vez em quando, uma breve invocação: Jesus, fica 

comigo nesta atividade… Jesus, dou-Te graças por este momento…  

Claro que, se o nosso dia estiver entupido de conversa fútil, presencial ou virtual, é muito difícil manter este 

diálogo interior. Nesta Quaresma, façamos jejum de tudo o que nos pode distrair de Jesus. Cortar nas redes 

sociais, na televisão ou na procura de notícias no nosso feed do telemóvel irá libertar espaço mental para nos 

centrarmos no Senhor. Acrescentemos, a esta mudança de atitude, a leitura contínua das Escrituras ao longo 

do dia. Podemos, por exemplo, colocar uma Bíblia na bancada da cozinha, outra na mesa-de-cabeceira ou no 

local de trabalho. Abramos, para ler pequenos trechos nos intervalos dos nossos afazeres.  

Para morrermos com Ele 

A segunda atitude que a decisão de Tomé evoca em nós é a união de sentimentos: se Jesus vai a Jerusalém 

para sofrer, nós também queremos sofrer; se vai para morrer, nós também queremos morrer. É aqui que 

entra o grande e misterioso valor da renúncia quaresmal, uma renúncia que é sobretudo a nós próprios, à 

nossa vontade, à tentação de termos sempre razão, ao nosso egoísmo, à nossa vida. Porque a morte que Jesus 

nos pede, a morte que leva à Ressurreição, é a morte ao “eu”. 

Para sermos práticos, podemos anotar algumas formas de morrer para nós mesmos: não dar a nossa opinião 

sem que nos seja pedida; viver em maior silêncio, falando (ou teclando) menos, opinando menos, gritando 

menos, refilando menos; escolher tarefas menos atraentes na partilha dos trabalhos domésticos ou outros; 

renunciar aos alimentos mais apetitosos; cumprir horários; aceitar as interrupções dos filhos, etc. 



 

 
 

E as crianças? Ensinemos aos nossos filhos o valor da renúncia ao “eu”, através de gestos simples da sua 

rotina, como por exemplo, a obediência pronta, sem refilar; o cumprimento dos horários, tão formadores do 

caráter, por nos forçarem a dobrar a vontade: levantar à hora certa, mesmo que não apeteça; deixar o recreio 

para entrar na sala de aula ao toque da campainha, interrompendo o jogo de futebol; cumprir o tempo 

estipulado diante dos ecrãs; esperar pela hora da refeição sem andar a petiscar nos intervalos, exercitando a 

virtude da temperança. Como tudo em educação, é um trabalho que exige de nós muita paciência (o que nos 

ajuda a morrer para o nosso “eu”) e que nunca fica terminado, mas a Quaresma é a altura certa para o 

tornarmos mais intencional. Foi por este caminho de renúncia discreta, feito de pequenas coisas, mas 

preciosas aos olhos do Senhor, que Santa Teresinha, aos catorze anos, se preparou para a vida religiosa:  

“As minhas mortificações consistiam em quebrar a minha vontade, sempre pronta a impor-se, em reter uma 

palavra de réplica, em prestar pequenos serviços, em não apoiar as costas quando estava sentada, etc etc. 

Foi pela prática destes nadas, que me preparei para ser a noiva de Jesus…” (História de Uma Alma) 

Vamos então nós também, e morreremos – para o nosso “eu” – com Jesus!  

A todos, uma Santa Quaresma! Ámen. 

© Teresa Power, 5-3-22 


