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Texto do Evangelho 
D o EVANGELHO SEGUNDO 

S . MARCOS 15, 2 2 - 3 9 

22*E conduziram-no ao lugar do Gòlgota, que quer 
dizer 'lugar do Crânio'. 23Queriam dar-lhe vinho mis-
turado com mirra, mas Ele não quis beber. 
24*Depois, crucificaram-no e repartiram entre si as 
suas vestes, tirando-as à sorte, para ver o que cabia 
a cada um. 25*Eram umas nove horas da manhã, 
quando o crucificaram. 26Na inscrição com a conde-
nação, lia-se: «O rei dos judeus.» 27Com Ele crucifi-
caram dois ladrões, um à sua direita e o outro à sua 
esquerda. 28*Deste modo, cumpriu-se a passagem 
da Escritura que diz: Foi contado entre os malfeito-
res. 29*Os que passavam injuriavam-no e, abanando 
a cabeça, diziam: «Olha o que destrói o templo e 
o reconstrói em três dias! 30Salva-te a ti mesmo, 
descendo da cruz!» 31Da mesma forma, os sumos 
sacerdotes e os doutores da Lei troçavam dele en-
tre si: «Salvou os outros mas não pode salvar-se a si 
mesmo! 32*O Messias, o Rei de Israel! Desça agora da 
cruz para nós vermos e acreditarmos!» Até os que 
estavam crucificados com Ele o injuriavam. 33Ao 
chegar o meio-dia, fez-se trevas por toda a terra, 
até às três da tarde. 34*E às três da tarde, Jesus ex-
clamou em alta voz: «Eloí, Eloí, lemá sabachtáni?», 
que quer dizer: Meu Deus, meu Deus, porque me 
abandonaste? 
35Ao ouvi-lo, alguns que estavam ali disseram: «Está 
a chamar por Elias!» 36Um deles correu a embeber 
uma esponja em vinagre, pô-la numa cana e deu-lhe 
de beber, dizendo: «Esperemos, a ver se Elias vem 
tirá-lo dali.» 37*Mas Jesus, com um grito forte, expi-
rou. 38*E o véu do templo rasgou-se em dois, de alto 
a baixo. 39*O centurião que estava em frente dele, ao 
vê-lo, expirar daquela maneira, disse: «Verdadeira-
mente este homem era Filho de Deus!» 

Qual Jesus 
é que 
recebes na 
ua vida, 
hoje? 



Meditação & texto 
de São Paulo da Cruz 
( D o DIÁRIO ESPIRITUAL) 

Começamos a Semana Santa com o relato da 
Paixão de Jesus segundo São Marcos; concen-
tramo-nos na hora da morte. Houve as acu-
sações das autoridades judaicas, a declaração 
da inocência de Jesus por Pilatos, a multidão a 
pedir a crucificação de Jesus, a condenação e 
entrega de Jesus, e o escárnio e espancamen-
to pelos soldados no pretório. Entramos em 
cena, vemos, ouvimos e sentimos o que está a 
acontecer 
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Eles levaram-no ao Gòlgota. Jesus enfrenta 
consciente e livremente a sua própria morte, a 
consequência da sua vida fiel ao Projecto do Reino 
do Pai para o seu povo. A sua pretensão de ser o 
Filho de Deus, a sua posição perante a prática da 
religião e da lei, as suas críticas à classe dominan-
te e a sua opção pelos marginalizados, tinham-no 
tornado "desconfortável" e, portanto, tinha de ser 
eliminado. Não procura a morte com uma atitu-
de suicida, mas não a evita; não se defende nem 
modifica a sua vida e missão. Ele está convencido 
de que comerá a verdadeira Páscoa com os seus 
quando o Reino de Deus definitivo for estabeleci-
do (Mc 14:25; Lc 22:18). 

Há uma sucessão de gestos e palavras hostis 
que mostram a "noite escura" e a desolação à vol-
ta de Jesus: "Trouxeram Jesus para o crucificar" 
(v. 20), a ausência dos discípulos e a ajuda forçada 
de Simão de Cirene (v.21 ), a recusa da mirra anes-
tesiante, o despojamento das vestes; o título de 
"rei dos judeus"; as provocações e zombarias dos 
transeuntes, dos sumos sacerdotes, dos mestres 
da lei e dos seus companheiros (vv. 23-32); a cruz 
dolorosa e infame, reservada aos traidores e aos 

piores criminosos; o silêncio de Jesus, exprime a 
dignidade de quem foi fiel, a confiança de quem 
sabe que é sustentado pelo Pai, a sabedoria de 
quem compreendeu a verdade de tudo. 

Meu Deus, meu Deus, porque me abandonaste? 
(Salmo 22:1). Uma expressão do abandono total e 
esperançoso de Jesus ao Pai, no meio do fracas-
so. Como podemos ver Deus assim, abandonan-
do o seu Filho nas nossas mãos, por amor? Como 
podemos ver Jesus abandonando-se totalmente 
e confiadamente ao Pai? Que paradoxo: quanto 
mais distantes e abandonados nos sentimos de 
Deus, mais Ele está presente, abraçando e fazen-
do seu o nosso sofrimento! 

Com um grito forte, expirou. Não foi apenas o 
grito final de um homem moribundo que está a 
terminar a sua vida, mas um grito de confiança 
(Salmo 22, 20-32), o culminar do que Jesus foi e 
do significado que deu a toda a sua vida. Jesus 
não morre porque o Pai exige uma "vítima", mas 
porque permanece firme no seu amor por nós, 
mesmo quando O crucificamos. "Em Cristo estava 
Deus reconciliando o mundo consigo mesmo, e sem 
contar as ofensas dos homens contra eles" (2 Cor 
5,19). 

O grito e a morte do Crucificado não é "virtual" 
mas real e atual. Nele gritavam e gritam todos os 
crucificados da história e da terra (imigrantes, 
violentados, abandonados, relegados, excluídos, 
oprimidos...) as vítimas esquecidas e abandona-
das, que sofrem de uma forma inocente e injusta 
e anseiam pela sua libertação. 

Algo acabou: As trevas representam o Israel que 
não tem foi capaz de ver a luz do Reino. O véu 
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rasgado em dois de cima para baixo simboliza a 
quebra de uma barreira que nos impede de ver a 
verdadeira face de Deus e é o fim de um modelo 
de religião que manipula Deus, escraviza com a lei 
e conduz à morte. 

O novo começa: este homem era realmente Fi-
lho de Deus. O centurião romano, um pagão, olha 
profundamente para o Crucificado e deixa que a 
sua fé desperte. Quando tudo parecia ter acaba-
do, algo novo começa; ouve-se o rumor da vida; 
aproxima-se uma luz, eleva-se a esperança e aler-
ta o coração para esperar a Páscoa. 

Algumas mulheres observam à distância (a dis-
tância suave do amor). Uma presença significa-
tiva nesse momento dessas mulheres, com toda 
a sua impotência, a sua resistência e fidelidade, 
uma ligação entre o acontecimento da cruz e o da 
ressurreição, entre os discípulos que abandona-
ram Jesus na sua paixão e crucificação e o Jesus 
ressuscitado que quer reuni-los novamente (16,1-
8). Eles são o modelo de seguir Jesus: servem e 
acompanham-no até ao fim. Eles ensinam-nos o 
discipulado que somos chamados a aprender e a 
reproduzir. 

Quando Paulo da Cruz fala de Deus, compa-
ra-o a um "imenso mar de amor; deste mar 
vem o mar da Paixão de Jesus, embora ambos 
os mares sejam apenas um" (Cartas II, 717). E 
diz também: "O amor é uma virtude unitiva 
faz suas as tristezas do Amado Bem-Amado..'. 
transforma o amante no amado e, misturando 
amor com dor e dor com amor, a alma amo-
rosa rejubila com a sua dor e celebra no seu 
amor doloroso" (Cartas I, 43). Ele compro-
mete-nos como Passionistas a meditar sobre 
a Paixão de Jesus e pede-nos que ensinemos 
outros a meditar sobre ela a fim de "apanhar 
as pérolas das virtudes de Jesus... a converter-
-se e a evitar o pecado..." (Cartas III, 516; 72). 

Já aos 26 anos de idade estava profundamente 
impressionado e permaneceu numa relação pro-
funda e íntima com o Senhor paciente e crucifi-
cado. A 27 de Novembro de 1720, durante o seu 
retiro em Castellazzo, escreveu no seu diário: "(E 
digo) ao meu amado Jesus: as tuas dores, meu Deus, 
são as vestes do teu amor"; e a 23 de Novembro: 
"...não quero saber mais nada nem quero saborear 
nenhum consolo, só quero ser crucificado com Je-
sus ". Na introdução à Regra Passionista ele obser-
va: "...só para recordar as coisas que aconteceram 

numa sexta-feira é fazer morrer realmente, se 
realmente se ama; porque é para recordar o 
dia em que o meu Deus humano sofreu por 
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mim e perdeu a sua vida, morrendo na madei-
ra dura da cruz". 

Onde me coloco e qual é 
o meu papel nas cenas do 
relato da Paixão de Jesus? 
Com quais personagens me 
identifico e porquê? 

O que é que seguir Jesus 
Crucificado implica para 
mim/nós hoje e a tarefa 
de renovar a nossa vida e 
missão ao serviço da Igreja 
e do mundo? 



Oraçao 
Abençoai, senhor, as pessoas que 
estão reunidas em vosso nome neste 
domingo especial. 

Abençoai, senhor, a terra que nos dá 
vida. 

e a água que recriam a existência. 
Abençoai, senhor, o sol e a luz 

que revigoram a natureza 
Abençoa, ó senhor, o tronco e os 
ramos que abrigam os animais. 

JESUXPI 
PASSIO 
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