
 

A FENDA NA ROCHA 

 

“ Moisés disse: «Mostra-me a tua glória!» O Senhor disse: «Farei passar toda a minha bondade diante de 

Ti, e proclamarei o meu Nome diante de ti. Terei misericórdia de quem Eu quiser ter misericórdia, e 

compadecer-Me-ei de quem Eu Me quiser compadecer. Não poderás ver a minha Face, porque homem 

algum pode ver a minha Face e viver.» Disse ainda o Senhor: «Eis aqui na rocha um lugar junto a Mim. 

Quando a minha glória passar, colocar-te-ei na fenda da rocha, e cobrir-te-ei com a minha mão, até que 

Eu tenha passado.  Quando Eu tirar a minha mão, ver-Me-ás por detrás…” (Ex 34, 18-23) 

“Mostra-me a tua glória!” 

Chegou a Páscoa. Que alegria! Depois de quarenta dias de contenção, podemos gritar aleluias, cantar e 

aplaudir o Senhor. Estamos cansados da Cruz… Queremos ver um Deus poderoso, um Deus ressuscitado, 

um Deus glorioso e cheio de luz. Corremos o risco de nos dispersarmos, de nos misturarmos com o mundo, 

numa procura mundana da alegria pascal. Como Moisés, pedimos ao Senhor que nos mostre a sua glória.  

E o Senhor responde-nos com a mesma doçura com que respondeu a Moisés. Queremos contemplar a sua 

glória? Então precisamos de nos recolocarmos sobre a Rocha, a única Rocha que nos é dada sob os céus: 

Jesus Cristo. Não permitamos que o nosso coração se disperse nos muitos afazeres, nas muitas 

preocupações, nas muitas alegrias mundanas. Pelo contrário, centremo-nos em Jesus, num esforço 

consciente de comunhão com Ele, de construção da nossa Casa sobre a Rocha: “Nós, Jesus!” 

Mas não basta estar sobre a Rocha: é preciso escondermo-nos na sua fenda, essa fenda que o soldado abriu 

com uma lança: “Um dos soldados trespassou-lhe o peito com uma lança e logo brotou sangue e água.” 

(Jo 19, 34) Recordemos, nesta véspera da Festa da Divina Misericórdia, a imagem poderosa que Santa 

Faustina pintou de Jesus Misericordioso, onde o sangue e a água jorrando do seu Coração são representados 

como dois raios de luz… A glória de Deus é a Cruz de Jesus. Não procuremos outra, nem durante a oração, 

nem durante as tarefas de cada dia. Tropeçamos na Cruz a cada passo que damos? Encontramos 

dificuldades, obstáculos, dor, em cada tarefa que empreendemos? É altura de sorrir: estamos diante da glória 

do Senhor, iluminados pelos dois raios de luz que jorram do seu Coração trespassado! 

“Farei passar toda a minha bondade diante de ti.” 

Quando, como Moisés, fazemos um esforço consciente para contemplar a glória do Senhor, essa glória que 

jorra, como dois raios de luz, do seu Coração trespassado, descobrimos que Deus é todo bondade. Tudo, 

absolutamente tudo o que Ele permite na nossa vida, é fruto da sua imensa bondade. Estamos pouco 

acostumados a olhar para Deus e a sua obra assim… Geralmente, pensamos mais em Deus como um Deus 

justo ou injusto, que permite, por exemplo, uma doença numa pessoa boa, ou um negócio falhado na nossa 



 

vida, enquanto os “maus” continuam a prosperar. A Moisés, Deus explicou aquilo que Jesus veio realizar: 

Ele é bom porque quer ser bom, não porque nós o mereçamos. Deus perdoa-nos porque nos quer perdoar, 

salva-nos porque nos quer salvar, restaura-nos e reconstrói-nos porque Ele é bom, sem qualquer 

merecimento da nossa parte. A sua glória é a sua indulgente misericórdia. 

“Cobrir-te-ei com a minha mão…” 

A revelação da Cruz na nossa vida não é nunca um momento de desespero. Com Jesus, toda a dor se 

converte em amor, toda a amargura, em doçura, todo o sofrimento, em alegria, toda a morte, em vida. A 

Páscoa é a celebração deste privilégio dos amigos de Deus: quanto mais sofrermos por Ele, mais nos 

alegraremos com Ele. A nossa Páscoa será tão mais feliz, quanto mais profunda tiver sido a nossa quaresma. 

Não, Deus não nos abandona na dor e no pecado: Ele cobre-nos com a sua mão, para que nada nos magoe.  

“Ver-Me-ás por detrás” 

Jesus Ressuscitado é Aquele que caminha à nossa frente e nos conduz, em segurança, às Fontes da Vida. Foi 

assim que os anjos O anunciaram às santas mulheres, na manhã de Páscoa, diante do sepulcro vazio: “Ele 

ressuscitou dos mortos e vai à vossa frente para a Galileia.” (Mt 28, 7). É porque Jesus caminha à nossa 

frente que não O conseguimos ver “face a face”, “de frente” – isso fica para o Céu – mas apenas “por 

detrás”, “de costas”. Que grande felicidade a nossa! Quantas vezes, contudo, nos comportamos como se 

fossemos nós a ir “à frente”, a conduzir o mundo, a carregar os fardos, a abrir o caminho? Quantas vezes nos 

deixamos abater diante de tudo o que está mal à nossa volta, e que julgamos ser nosso penoso dever 

consertar? Coloquemos os pés nas pegadas do Mestre, e sigamos atrás! Não é a nós que compete decidir a 

rota da viagem, os locais de paragem, os restaurantes e as pousadas para a noite: é a Ele! Vivamos na 

alegria, como crianças que disfrutam de cada passo do caminho porque não lhes cabe a elas, mas aos pais, 

preocuparem-se com os “detalhes”. Ah, que bom se sempre O virmos, como Moisés, “por detrás”! 

Coloquemos fielmente os nossos pés nas suas pegadas, e acharemos a Vida. 

Compromisso 

Cinquenta dias de Páscoa, cinquenta dias de Festa. Não desperdicemos nenhum deles! Como Moisés, 

subamos à montanha e firmemo-nos sobre a Rocha, procurando abrigo no Coração Misericordioso de Jesus 

e fazendo tudo em íntima união com Ele: “Nós, Jesus!”. Não permitamos que o mundo nos atraia e nos 

disperse, mas sejamos fieis à oração e à meditação das Escrituras. Treinemo-nos, nestes dias, a contemplar a 

gloriosa bondade do Senhor na nossa vida, especialmente na nossa cruz. E concentremo-nos em colocar os 

nossos pés nas suas pegadas, livres e leves como crianças ou passarinhos, oferecendo a todos a sua 

misericórdia, sabendo que Ele nos precede a caminho de Casa… Uma Santa Páscoa! Ámen! Aleluia! 
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