
 

 
 

A CRUZ QUE NOS SALVA 

O Caminho da Cruz 

Estamos quase a começar a Semana Maior, a mais importante semana do ano cristão: a Semana Santa. Desta 

semana nasceu toda a liturgia, toda a História e toda a Vida da Igreja! Nos seus inícios, era também nesta 

semana que nasciam os cristãos, pelo baptismo. E ainda hoje a Igreja pede aos católicos para comungarem 

ao menos no Domingo de Páscoa!  

Também as Famílias de Caná nasceram da Cruz. E porquê? Porque as Bodas de Caná foram a antecipação 

da morte e ressurreição de Jesus, do mistério que nos abriu a Fonte da Vida e nos saciou com o Vinho Novo 

do amor divino! O nosso primeiro retiro aconteceu, por vontade de Deus, no dia 14 de Setembro, Festa da 

Exaltação da Santa Cruz. Esta semana é então, para nós, a semana mais importante da nossa vida, e como tal 

a devemos celebrar em família. 

Adoração 

A Semana Santa coloca diante de nós a cruz de Jesus, uma cruz imensa, grande demais para a conseguirmos 

suportar. E no entanto, Ele suportou-a por cada um de nós, pelo mais pequenino e pelo mais pecador das 

nossas famílias! É tempo para fazermos silêncio e deixarmos falar este Amor. Para isso, precisamos de parar 

diante da cruz e contemplar o mistério. A liturgia oferece-nos muitas passagens da Bíblia durante esta 

semana, onde o amor infinito de Deus já se fazia anunciar. Abramos a Palavra e escutemos então! 

Jeremias, no Livro das Lamentações, exprimiu assim o pensamento de Deus: “Vós todos que passais pelo 

caminho, olhai e julgai se existe dor igual à dor que Me atormenta!” (Lam 1, 12) À distância de séculos, 

Jeremias contemplou Jesus crucificado, em profunda agonia. E deu-se conta daquilo que continua a ser o 

maior escândalo da humanidade: “Deus veio ao que era seu, e os seus não O receberam” (Jo 1, 11), mais, 

crucificaram-n’O e deixaram-n’O abandonado, suspenso na cruz. Indiferentes ao sofrimento de Deus, os 

homens continuam a “passar pelo caminho”, virando o rosto para não ver a dor de Jesus.  

Que dor é esta, que tanto atormenta o Senhor? Pelo mistério da incarnação, Deus uniu-Se profundamente à 

dor humana. A sua dor é portanto a dor de todos os sofredores deste mundo, desde os bebés não nascidos, 

assassinados ainda no ventre das mães, até aos homens que fazem a guerra e aos velhinhos esquecidos; a dor 

da indiferença dos homens perante o sofrimento alheio; a dor da falta de fé, da falta de amor, da falta de 

esperança; a dor dos que amam e a dor dos que odeiam. Na cruz, a incarnação foi levada ao limite. 



 

 
 

Em que é que nós contribuímos para esta dor? Será que também nós “passamos pelo caminho” sem parar? 

Será que não encontramos quinze minutos para adorar Jesus crucificado, na companhia de Maria? Será que 

não encontramos ocasiões, ao longo do dia, para suavizar esta dor, servindo Jesus nos irmãos? 

E se hoje decidirmos parar diante da cruz, escutaremos as palavras que Deus, muitos séculos antes, entregara 

ao profeta: “Meu povo, que te fiz? Em que te contristei? Responde-me!” (Mq 6, 3) Palavras difíceis de 

ouvir! Em que é que Deus nos magoou tanto, para Lhe darmos tão pouco? Não merecerá Ele um bocadinho 

mais? Ele deu-nos um amor até ao fim, e nós regateamos com Ele os tempos de oração e de serviço…  

“Que mais poderia Eu fazer à minha vinha, que não lhe tenha feito?” (Is 5, 4) Realmente, Deus não poderia 

ter feito mais por nós! Não se contentou em nos dar a sua Palavra sobre a montanha, não Lhe bastou enviar 

profeta após profeta para nos mostrar o caminho, mas Ele mesmo Se tornou Palavra (cf Jo 1, 14), Ele mesmo 

Se fez Caminho (cf. Jo 14, 6), Ele deixou-Se matar para que n’Ele pudéssemos encontrar a Fonte da Vida (cf 

Jo 19, 34). Seguimos este Caminho até às últimas consequências? Amamos os irmãos como Ele nos amou?  

Compromisso 

Está quase a começar a semana mais santa do ano. Jesus espera por nós no Calvário, para derramar sobre 

nós o seu amor “mais forte do que a morte” (Cc 8,6). Aproximemo-nos com a nossa família! 

- Construamos em família um crucifixo. Podemos utilizar molas de madeira, paus de gelado, ramos 

apanhados na natureza, pedaços de madeira velha. O importante é o tempo que passamos juntos a trabalhar 

na cruz e a conversar sobre ela.  

- Aproximemo-nos do sacramento da Confissão e abramos o coração ao Senhor! Preparemos em família 

uma cerimónia de perdão, usando por exemplo a liturgia de Taizé: um crucifixo grande no chão, iluminado; 

um a um, deitamos a cabeça sobre a cruz, entregando ao Senhor os nossos fardos. 

- Participemos de coração em todas as cerimónias da Semana Santa: o lava-pés, a via-sacra, a adoração da 

cruz. Deus dá-Se todo a nós em cada uma delas, pois a Páscoa abre-nos a fonte da misericórdia.  

- Sejamos capazes de renunciar aos doces e a um excesso de distracções, sobretudo com a televisão e o 

computador, durante a Semana Santa. Não deixemos Jesus sofrer sozinho na cruz… 

- Participemos acima de tudo na vigília pascal, a missa mais importante de todo o ano litúrgico. Que 

nenhuma família passe o domingo de Páscoa sem Eucaristia! Não há desculpas que justifiquem tal falha. 

Que a Semana Santa seja na nossa vida o começo de um novo compromisso como Família de Caná. Ámen! 
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