
Jesus é morto e hoje Sábado Santo nos sentimos um silêncio do túmulo. A 
Igreja vive este dia como um dia de silêncio, confusão, e de certa forma 
também de fracasso.
As expectativas em Jesus não foram atendidas. Como outros, Ele também 
se apresenta hoje como um profeta derrotado.
Mas a promessa de Deus ainda permanece, o triunfo virá. A vida prevalecerá 
sobre a morte e o projeto de Deus abrirá um novo caminho.
Hoje vamos viver o dia a partir da chave da Esperança. Cristo é nossa 
Esperança.



Depois disto, José de Arimatéia (o que era discípulo de Jesus, mas oculto, por 

medo dos judeus) rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E 
Pilatos lho permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus.

E foi também Nicodemos (aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus), 
levando quase cem arráteis de um composto de mirra e aloés.

Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, 
como os judeus costumam fazer, na preparação para o sepulcro.

E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro 
novo, em que ainda ninguém havia sido posto.

Ali, pois (por causa da preparação dos judeus, e por estar perto aquele 
sepulcro), puseram a Jesus.

EVANGELHO JO- 19,38-42



Tudo é silêncio, descanso... Milhares de 

perguntas se amontoam dentro 

daqueles que não conseguem entender. 

Cristo foi colocado no túmulo que o 

bom José de Arimatéia lhe emprestou. 

A esperança se calou e a vida pareceu 

ter perdido o sentido. A fé se tornou 

noite. O Senhor está ausente, o Senhor 

está na sepultura.

Ainda hoje encontramos diferentes 

tipos de sepulturas, ataques contínuos à 

vida. Quem sabe? Talvez aqui e agora 

existem várias situações, pessoais 

semelhante à vivida por Jesus. E você 

neste momento você ainda é de Jesus?



"Sem nada que você veio ao mundo, sem nada que 

você deixar, nem mesmo onde descansar. 

Em uma hora de solidão, de total abandono, 

quero defendê-lo “

https://www.youtube.com/watch?v=2i6a1V_FEJk
BELISSIMO ESPOSO

https://www.youtube.com/watch?v=2i6a1V_FEJk


Hoje é dia de silêncio, 

para nos questionar e 

questionar Ele.

Pegue um pedaço de 

papel em branco e a note 

tudo o que questiona 

você, suas dúvidas sobre 

sua fé, seus medos. 

Não tenha medo de tirar 

tudo o que te machuca. O 

que te entristece  agora.


