
SEXTA  FEIRA  SANTA 

A CRUZ, SINAL DE ESPERANÇA 

1.Hoje, curvamo-nos perante a Cruz Redentora. O nosso olhar 

deve estar fixado na Cruz que nos salvou. A Cruz constitui 

indiscutivelmente, para os cristãos, o sinal da salvação. Foi no 

suplício da Cruz que Jesus Se entregou ao Pai para consumar a 

redenção de toda a Humanidade. Suspenso na Cruz, Jesus teve 

três expressões maravilhosas: 

* Ao dizer “tenho sede” (Jo 19,28), assumia todas as sedes da 

Humanidade, a sede da verdade, a sede da justiça, a sede do 

amor, a sede da saúde, a sede da paz; 

* Ao exclamar “Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que 

fazem” (Lc 23,34), soube exprimir a razão da sua vida e da sua 

morte, sempre o amor do Pai que ofereceu o seu Filho para que 

o mundo fosse salvo; 

* Como oração derradeira, Jesus soube dizer “nas tuas mãos, 

Senhor, entrego o meu Espírito” (Lc 23,46), oração de confiança, 

mas também de abandono nas mãos de Deus. 

2. A Cruz de Cristo é para toda a Humanidade a expressão do que 

é dar a vida por aqueles a quem se ama. De facto, Jesus veio ao 

mundo por amor, e, depois, por amor, deu a vida por todos os 

homens. 

3. Jesus, no Calvário, morre crucificado. A sua crucifixão é de tal 

maneira redentora que nela Jesus aceita os pecados de toda a 

Humanidade para os perdoar, ajudando os homens a atingir a 

salvação. 



4. O Filho de Deus foi enviado ao mundo pelo Pai, não para 

condenar o mundo mas para que o mundo fosse salvo. E é pela 

morte de Jesus, na Cruz, que a redenção acontece. Na Cruz de 

Cristo, salvação para todos os crentes, descobre-se a importância 

redentora do sofrimento porque unidos à Cruz de Cristo é mais 

fácil aceitar as cruzes do dia a dia. 

5. O mundo, antes da pandemia, já estava cheio de sofrimento. 

Agora, esse sofrimento mais que triplicou. As cruzes multiplicam-

se por toda a parte para além da “covid”:  

* A nível da paz, são extremamente graves os conflitos ora 

existentes, quer na antiga Birmânia, quer em Cabo Delgado 

(Moçambique), para além de muito outros conflitos também 

graves, dando origem a milhões de refugiados, sem casa onde 

repousar e sem alimentação.  

* A nível social sofre-se a fome, o desemprego, a falta de 

habitação condigna, o salário baixo.  

* A nível pessoal sofre-se a doença, a morte de familiares e 

amigos devido à crise pandémica, a insegurança no futuro.  

* A nível espiritual sofre-se a dúvida, a hesitação nos caminhos 

da fé, a debilidade e o pecado, a dificuldade no recomeço. 

6. Confrontados com a Cruz de Cristo, os cristãos podem e 

devem manter a serenidade no meio de todas estas dificuldades. 

A Cruz Redentora não só nos traz confiança na hora da tormenta 

como nos dá coragem para caminharmos serenos para a 

Ressurreição. Jesus, dando a vida na Cruz, acabou por vencer a 

morte com a Ressurreição ao terceiro dia. 



Com os olhos postos na Cruz de Cristo, os cristãos encontram a 

força para chegar à Ressurreição vencendo todas as cruzes da 

vida. 

Vamos  adorar a Cruz de Jesus, neste dia aniversário da sua 

Morte, rezando com fé: “Nós Vos adoramos e Vos bendizemos, ó 

Jesus, que pela vossa Santa Cruz redimiste o mundo.” 

 Continuação de Santo Tríduo Pascal.   


