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Caros Irmãos, Irmãs e amigos da Família Passionista. 

A minha saudação e a minha prece vos acompanhem no momento em que, juntos, iniciamos este 
tempo especial da Semana Santa, tomando a nossa cruz e caminhando com Jesus na sua Paixão, Morte 
e Ressurreição. Que este seja um tempo de profunda consolação e uma experiência de solidariedade 
e de renovação em Cristo e com os sofrimentos de toda a humanidade e da criação.  

A experiência da Sexta-Feira Santa é a mesma cada ano. Em muitos lugares, em todo o mundo, as 
Igrejas são repletas de fiéis, até ao final desse dia: os cristãos e outros se reúnem para demonstrar o 
seu respeito e a sua admiração por Jesus e para adorá-lo como Salvador do mundo. 

“Senhor, com a tua Cruz e Ressurreição, tu nos libertastes. 

Tu és o Salvador do mundo!” 

Nós passionistas pregamos Cristo Crucificado, que é “poder de Deus e sabedoria de Deus” (1Cor 1,24). 

Jesus é o poder de Deus porque, nele e através dele, Deus destruiu a morte para sempre e deu de 
novo a vida; ele triunfou sobre o mal e o pecado que nos fazia estar perdidos e sem esperança;  abriu 
para nós o caminho da salvação, plenificando de esperança a nossa vida e o nosso futuro. Através do 
poder da Cruz Jesus redimiu o mundo! 

Jesus é a sabedoria de Deus porque, aceitando a nossa condição humana, compartilhando a nossa 
debilidade humana e sofrendo e morrendo, deu significado à nossa humanidade, amada por Deus. 



 Se, alguma vez, vos tenha ocorrido gritar a Deus na dor 
e vos parecera não receber alguma resposta, volvei o 
olhar a Jesus e recordai-vos de que ele próprio 
experimentou isto antes de vós.  Se, alguma vez, vos 
tenha acontecido de serem irrequietos, buscando um 
conforto humano e não o encontrando, Jesus o 
experimentou antes de vós. Ele é capaz de simpatizar-
se com a vossa raiva no momento da privação, na vossa 
solidão, no vosso sentir-vos impotentes, porque Ele 
própro participou de tudo isto. Se, alguma vez, haveis 
provado a dor de serem excluídos, de falharem, de 
serem desprezados, compartilhai estas experiências 
com Jesus e aprendei com Ele no momento em que Ele 
próprio compartilha as suas experiências convosco. 

O filósofo Blaise Pascal uma vez escreveu: “Jesus estará 
em agonia até o fim do mundo”. 

O evento da crucifixão e morte de Cristo que teve lugar no Calvário não é apenas um evento ocorrido 
então, ou uma luta acontecida somente naquele momento. É, ainda hoje, um evento igualmente real 
porque o mesmo Cristo está sofrendo e morrendo hoje dentro de cada um de nós. Quando aceitamos 
esta verdade, então aceitaremos também a verdade da ressurreição de Cristo em nós. 

Exatamente assim, como disse S. Paolo: a linguagem da Cruz é ilógica e é loucura para aqueles que 
nâo creem, mas para aqueles que creem – também para nós Passionistas – a Cruz é “o poder e a 
sabedoria de Deus”. 

O escritor Elie Weitzel conta uma história verdadeira da Segunda Guerra mundial que pode oferecer 
algum elemento para a reflexão … 

Alguns anos depois da Segunda Guerra mundial, um homem que tinha 
passado pelo campo de concentração de Auschwitz contou a sua história 
a um monge grego ortodoxo. Três dos seus companheiros prisioneiros 
tinham escapado e, quando não podiam mais ser reencontrados, o 
comandante do campo pensou em dar uma lição aos outros prisioneiros. 
Para isto, diante dos outros prisioneiros reunidos, mandou construir três 
patíbulos, escolheu ao acaso três prisioneiros entre eles e fez com que 
fossem enforcados. 

Dois dos homens enforcados morreram logo, mas o terceiro, um 
adolescente magro, não era suficientemente pesado para que o pescoço 
se rompesse e, por isto, todos tiveram que estar ali, olhando fixamente 
e aterrorizados a cena, enquanto ele se contorcia na ponta da corda e 
gradualmente morria sufocado. 

Enquanto o homem que contava a história estava na fila diante dos 
outros, escutou alguém que  estava atrás dele dizer, em voz baixa: “Onde 
está Deus agora? Não existe Deus!”. E quase imediatamente lhe vem em 
mente a resposta: “O meu Deus está pendurado na ponta daquela corda”. 



Quando o homem terminou de contar esta história, o monge permaneceu 
sentado, em silêncio, para afinal acrescentar: “E o teu Deus estava 
também ali nos olhos atônitos da multidão, inerte diante de uma tal 
mostruosidade humana”. 

Ali está a paixão de Jesus! A Paixão de Jesus continua na nossa vida e na vida de cada homem, mulher 
ou criança que sofre no nosso mundo. A Paixão de Cristo continua na vida daqueles que são 
submetidos a sofrimentos semelhantes e na vida daqueles que são impotentes diante deles. 

A todos aqueles que sofrem, o sofrimento e a agonia da Cruz transmite uma mensagem de grande 
valor. Diz-nos que não estamos sozinhos na nossa dor física ou mental e na obscuridade. Deus, em 
Cristo, está também Ele ali conosco. Ele sabe e Ele se importa. 

 

“A Cruz de Cristo é como u´a mão estendida para confortar e socorrer; 
não é nem uma resposta ao problema do sofrimento 

nem uma promessa de um grande taumaturgo que tivesse que intervir 
para fazer terminar o sofrimento causado pela ganância dos outros. 

O Seu sofrimento é o toque e o sussurro de alguém que passou entre as rochas 
afiadas e veio para mostrar o caminho e para curar as feridas". 

 
A Paixão de Jesus Cristo esteja sempre em vossos corações, de tal modo que, assim, também a Vida 
de Cristo possa estar em vós. 

Uma santa Páscoa de alegria a vós, às vossas famílias e àqueles que amais! 
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