
 

O ESCÂNDALO DA CRUZ 

 

O escândalo da Cruz 

Estamos a viver a quaresma, procurando preparar a Páscoa do Senhor o mais perfeitamente possível. A 

quaresma é tempo de deserto, de retiro, de revisão de vida, de meditação contínua, intensa e profunda. E que 

queremos nós contemplar na quaresma? A Cruz. Ou como diria S. Paulo, “Jesus Cristo crucificado, 

escândalo para os judeus e loucura para os gentios.” (1Cor 1, 23) Verdadeiramente escandalosa, a Cruz de 

Jesus… Como pode Deus amar assim quem nada é? 

Contemplemos, por momentos, a cruz. Entremos numa igreja silenciosa e ajoelhemos na pedra fria, diante 

do sacrário, onde se esconde o Pão da Vida. Coloquemo-nos presentes, totalmente presentes diante de Jesus, 

só. Jesus só meu, e eu só d’Ele. Jesus, na cruz, que me diz: “Eu amo-te até à loucura de dar a minha vida por 

ti.” Jesus não morreu pelos grandes pecadores, pelos que cometem abortos, pelos ladrões, pelos que 

promovem as guerras. Jesus morreu por mim, e salvou-me de cada um dos meus pecados e das minhas 

fraquezas. Jesus, sobre o altar, repete até ao fim dos tempos o seu gesto de amor. Todos os dias, Jesus dá a 

vida por mim, para me oferecer o céu, se eu quiser aceitá-lo. O mistério da Cruz e o mistério da Eucaristia 

são o mesmo amor.  

Jesus precisa de mais sacrários sobre a Terra, mais sacrários onde Ele possa ser adorado pelos seus amigos, 

amado como Esposo. Jesus quer ser amado assim, apaixonadamente, por cada um de nós, e por cada uma 

das nossas famílias. Precisamos de, em família e pessoalmente, ter com Jesus a familiaridade e a intimidade 

dos grandes amigos. Cada Família de Caná é assim um pequeno sacrário onde Jesus é adorado, amado, 

acolhido. Jesus fica tão feliz quando O adoramos na confusão da nossa vida familiar como quando é adorado 

na solidão de um convento.  

Nós, Jesus 

Se, ao olharmos para a nossa vida, encontrarmos nela grandes pecados mortais, não tenhamos medo: eles 

podem ser grandes, mas a misericórdia de Jesus, suspenso na Cruz, é infinitamente maior! O sacramento da 

Confissão coloca-nos aos pés da Cruz, de onde jorra a fonte do sangue tornado Amor, e está sempre 

disponível para nos lavar, curar e libertar.  

Se, pelo contrário, ao olharmos para a nossa vida não encontrarmos nela grandes pecados mortais, não nos 

convençamos que devemos tal façanha aos nossos méritos. Pensemos antes que Jesus nos preservou de cair 

uma e outra vez! Pela sua morte na cruz, Jesus salvou-nos, e muitas vezes durante a nossa vida salvou-nos 

antes mesmo de pecarmos. Nós tivemos a sorte de nascer num país cristão, longe de guerras, longe da fome. 



 

Tivemos a sorte de ser preservados de tantas coisas logo à partida! Fomos salvos de muito pecado sem nos 

darmos conta. Não temos como nos envaidecer, pois se não fosse a graça de Deus, caíamos a toda a hora. 

Então contemplemos este mistério, que é o mesmo, da Eucaristia e da Cruz de Jesus. Sem Jesus, não 

conseguimos fazer nada, e caímos no abismo do pecado. Assim, precisamos de viver este amor imenso que 

nos une em todos os momentos da vida. “Eu sou do meu Amado e Ele é meu” (Cc2, 16), repete a amada do 

Cântico. Podemos dizer então, em todos os momentos: “Nós, Jesus”. “Nós vamos estudar” “Nós vamos 

mudar a fralda ao bebé” “Nós vamos trabalhar”.  

O espelho e o véu 

A caminho do Calvário, Jesus tem um encontro único. Caminhando com a cruz às costas, Jesus, coberto de 

sangue e feridas, caiu no chão. Diz-nos a Tradição que foi então que uma certa mulher de nome Verónica se 

aproximou furtivamente e, cheia de amor, Lhe limpou o rosto com o seu véu. Jesus continuou o Seu 

caminho santo, mas naquele véu ficou impressa a Sua face. Verónica é a figura da esposa que procura a 

identificação total com o amado. O véu é imagem da alma: quando amamos alguém, os seus traços ficam 

impressos no mais profundo do nosso ser. Assim os traços dolorosos de Jesus ficaram impressos na alma de 

Verónica, como num espelho.  

Quando o profeta Isaías descreve Israel como a noiva do Senhor, ele diz: “Serás uma coroa magnífica na 

mão do Senhor e uma tiara real na palma da mão do teu Deus.” (Is 62, 3) Mas quando nós olhamos para 

Jesus-Rei-dos-Judeus, a única coroa que encontramos são os espinhos, e as únicas joias são os três cravos 

que Lhe perfuraram as mãos e os pés. Então que outra coroa ou outras joias deveremos nós possuir?  

Compromisso 

Uma Família de Caná precisa de viver um amor apaixonado por Jesus, colocando-se diante da Cruz, todos 

os dias, todas as semanas. Não deixemos passar esta quaresma em vão! 

- Meditemos na Via Sacra em família, todas as semanas. Para não cansar os mais novos, façamo-lo em 

locais diferentes: em casa, na igreja, num passeio. 

- Adoremos Jesus no sacrário, todos os dias alguns minutos, ou semanalmente. Se ainda não fazemos parte 

de nenhum grupo de oração, procuremos um, ou ofereçamo-nos para o formar, na nossa paróquia. 

- Participemos de todo o coração, em família, em todas as cerimónias da Semana Santa, a maior semana da 

vida dos cristãos.  

O Senhor e a Mãe de Caná abençoarão a nossa casa e a nossa vida com o seu amor. Ámen! 
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