
Hoje o amor de Deus é feito “amor extremo”, até a própria morte. Cristo que se identificou com os mais pobres, foi

morto: O mataram. Por isso hoje é dia de silêncio, de comtemplar este mistério. Antes do mistério-silêncio; antes do

parto- silêncio; antes que o amor desperdice ao extremo – o silêncio.

Sim, hoje sexta-feira Santa se apresenta o drama imenso da morte de Cristo no calvário, o grande paradoxo: A Cruz

sustentando o Corpo gravemente ferido, torturado, agonizando e morto. Jesus é um sinal de salvação e de esperança.

Aparentemente, sua vida foi um verdadeiro fracasso, mas em seu aparente fracasso, a morte de Jesus traz consigo uma

“Vitória Total”.



EVANGELHO- JO 18,1-19,42

Eles levaram Jesus e, carregando a cruz, ele foi ao 

local chamado “de la calavera” (que em hebraico é 

chamado “Gólgota”), onde o crucificaram e com ele 

outros dois, um de cada lado, e no meio, Jesus. E 

Pilatos escreveu uma placa e colocou em cima da 

cruz; nele estava escrito: "Jesus, o nazareno, o rei 
dos judeus".



Jesus morre na cruz, perdoando, redimindo e enobrecendo tudo.

-Troque o rancor pelo perdão.

Jesus morre na cruz, orando. Só quem cofia e espera é capaz de fazer

orações em meio ao sofrimento, na incompreensão, na injustiça, na

decepção.

-Troque a solidão pela oração.

Jesus morre na cruz, doando-se. “Cristo a pesar de sua condição Divina se

despojo de suas posições.

- Troque o egoísmo pelo serviço.

Hoje é o dia em que nos solidarizamos com a dor e a vida humana, em

tantas realidades do nosso mundo. É um dia para tocar o sofrimento de

tantos irmãos e carregar com eles/elas a mesma cruz de Jesus.



Hoje é o dia em que nos solidarizamos com a dor 

na vida humana, em tantas realidades do mundo. 

É um dia para tocar o sofrimento de muitos de 

nossos irmãos e carregar a mesma cruz de 

Jesus com eles.

En la Cruz está la vida | Maite López  

https://www.youtube.com/watch?v=vapxPMu

c0xQ&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=vapxPMuc0xQ&feature=youtu.be


Busca um espaço tranquilo e faça 

uma cruz, sua própria cruz, 

repetindo várias vezes para Jesus 

que você está com Ele e é onde 

você quer estar. Se você quiser, 

pode compartilhar sua cruz nas 

redes sociais ou com alguém 

importante para você.


