
	

  

 
 

“Um dos soldados traspassou-lhe o lado com a lança e logo saiu sangue e água” (Jo 19,34). 
 
 

Vamos fazer hoje uma grande contemplação da Paixão de Cristo. Esta sexta-feira santa 
nos permite contemplar Cristo, nosso irmão e amigo, que morre na cruz. “Jesus, no tribunal de 
Piltatos, recebe a sentença de morte. Sai, toma a cruz sobre os ombros e caminha para o lugar 
da crucificação. Caminho dificultoso, no meio da multidão que estava ali para a Festa da Páscoa”. 
No calvário, despojou-se totalmente, entregando suas vestes, suas mãos e seus pés para 
receberem os cravos, sua mãe ao discípulo e o discípulo à mãe e, num profundo suspiro, entrega 
ao Pai o seu espírito.  

Jesus não procurou a cruz, ele a aceitou. Ela é o sinal do amor com que Jesus se entregou 
pela salvação da humanidade, por isso é a expressão do extremo a que pode chegar quem ama. 
“O amor anunciado na Quinta-feira Santa celebra-se na Sexta-feira Santa”. 

Este dia nos leva a refletir sobre a comunidade humana que vive muitas vezes, não só 
unida na dor, mas também imersa na dor. Como comunidade cristã, queremos experimentar a 
proximidade de Jesus nos momentos de dor; recordar que nunca estaremos sozinhos: Deus está 
conosco. Animados pela fé, queremos ser solidários com as pessoas que sofrem e ser 
comunidade unida na dor. 

Jesus, em seu sofrimento na cruz quer dar sentido à vida, a dor humana mesmo que tudo 
possa parecer perdido. “Não existe amor maior que dá a vida pelos amigos” (Jo 15, 13). Estas 
palavras de Jesus nos ajudam a compreender o verdadeiro sentido da Cruz. 

Jesus sofreu, suportou nossas dores e enfrentou o sofrimento injusto que padece muitas 
pessoas. A cruz de Jesus nos recorda que o único sofrimento que tem sentido é aquele que brota 
da luta contra a injustiça. Jesus foi crucificado para tirar da cruz os crucificados da história. Tudo 
isto recordamos na sexta-feira santa: Jesus lutou contra o mal e sua coerência nesta luta o levou 
a Cruz. 

A cruz manifesta a grande opção de Jesus: viver o projeto do Pai, construir o Reino, dar a 
própria vida para defender e recuperar para todos a dignidade de filhos Deus e irmãos. 

Neste dia, diante do Senhor Crucificado seria bom nos questionar com seriedade qual está 
sendo nossa opção fundamental: estamos defendendo a vida e a dignidade das pessoas? Que 
estamos fazendo para eliminar as cruzes nos ambientes em que vivemos? Dedicamos-nos a tirar 
da cruz os crucificados que encontramos em nosso caminho ou somos “crucificadores” com 
nossa indiferença, comodismo, superficialidade? O quanto estamos dispostos a arriscar para 
recuperar para todos a dignidade de pessoas, solidarizando-nos na dor? 
 
 
 
 
 

REFLEXÃO PARA A SEXTA-FEIRA SANTA 
Comunidade unida na dor 



	

MOMENTO ORANTE 
 
Do Evangelho de João 18,25-30	 
 

Perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, 
Maria de Cléofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e, ao lado dela, o 
discípulo que ele amava, disse à mãe: 

- Mulher, este é o teu filho. 
Depois disse ao discípulo: 
- Esta é a sua mãe. 
Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que 

tudo estava consumado e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: 
- Tenho sede. 
Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de 

vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: 
- Tudo está consumado. 
E, inclinando a cabeça, entregou o espírito. 

 
Passos para a oração:  
 

1. Procuro um lugar tranquilo e agradável. 
2. Leio com calma o texto indicado mais de uma vez. 
3. O que o texto me diz? 
4. O que Deus me fala através deste texto? Quais são as coisas que me afastam de 

Deus e me deixam confuso/a? O que me aproxima de Deus e me faz sentir o desejo 
de lutar pela vida?  

5. O que digo a Deus? (minha oração) 
6. Termino com a oração do Pai-Nosso. 

 
Palavra, versículo, 

imagem que mais me 
tocou 

Sentimentos que 
surgiram ao longo da 

Leitura Orante 

Apelos que senti 
durante oração 

Resistências que me 
impediram de estar 
inteir@ na oração 

	 	 	
	
	
	
	
	
	
	

	

 
“Senhor, que destes a vida livremente e por amor, ajudai-nos a ser presença de amor na vida das pessoas”. 

 
Seu	amor	é	demais	–	Pe.	Fábio	de	Melo	
https://www.youtube.com/watch?v=KVDKfBMXyYw 


