VIVÊNCIAS PARA CELEBRAR
A PÁSCOA EM FAMÍLIA

2° DIA - Sexta-feira
Símbolos: 
     
Iluminação bíblica: “A vós, porém, ó meu Senhor, eu

me confio” (Sl 30, 15)

Orientações:     
          
  
  
   

1. Carregar as cruzes de cada dia
► Nossa fé nos diz que Deus não nos criou para o sofrimento; Dele só pode vir o bem e o amor. A
dor, porém, é uma experiência que faz parte de nossa condição humana, da qual podemos recolher
muitos aprendizados. Olhando para nossa família, podemos recordar sobre uma ou mais situações
difíceis que tivemos – ou também situações de dificuldade que estão acontecendo hoje – e conversar
sobre o que aprendemos dessa experiência.

2. A cruz como experiência de amor que se doa
           O sofrimento não é vontade de Deus e Ele não enviou Seu Filho para morrer na cruz. No
contexto cultural e sociopolítico de seu tempo, Jesus foi crucificado em consequência de Sua opção por fazer
a vontade do Pai, que era proclamar o reinado do amor e da justiça para todas as pessoas. Tal mensagem
incomodou a muitos, incluindo setores religiosos, que se recusaram a acolher essa boa-notícia.
Olhar para a Cruz de Jesus nos leva a recordar toda sua vida, seu cuidado pelas pessoas, especialmente as mais
empobrecidas, a denúncia que fazia das estruturas de poder que não estavam a serviço da vida, sua fidelidade
à missão de proclamar que Deus caminha conosco. E é por isso que a cruz é símbolo de libertação e doação:
por amor ao Pai e a nós, Jesus foi até as últimas consequências.

Hoje, nossas dores e cruzes se unem à cruz do Senhor que continua sofrendo em todas as situações
que ferem a vida. A situação de pandemia atual é a cruz que compartilhamos. Essa doença não é
castigo divino e nenhum ser humano “merece” estar doente. Se podemos aprender do sofrimento,
recolhemos desse tempo de quarentena algumas lições de vida, tanto em relação às nossas famílias
como enquanto sociedade.
Pensando para além de nós – em nosso bairro, cidade, estado, país, etc. – façamos o exercício de
identificar quais são as cruzes e quem são os crucificados deste tempo de COVID-19. Em sintonia orante
com eles, queremos orar o Salmo 30, reafirmando nossa confiança no amor que supera toda a dor:

Senhor, eu ponho em vós minha esperança;
Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito,
porque vós me salvareis, ó Deus ﬁel!
A vós, porém, ó meu Senhor, eu me conﬁo,
e aﬁrmo que só vós sois o meu Deus!
Eu entrego em vossas mãos o meu destino;
Mostrai serena a vossa face ao vosso servo,
e salvai-me pela vossa compaixão!
Fortalecei os corações, tende coragem,
todos vós que ao Senhor vos conﬁais!

3. Abraçar a cruz com a confiança do amor
► Costumamos dizer que a cruz se torna mais leve quando carregamos juntos/as. Isso fala da
importância da ajuda mútua e solidariedade entre nós. Mesmo em distanciamento social, podemos
encontrar formas de viver uma solidariedade criativa. Queremos orar esse apelo pela solidariedade e
o cuidado mútuo, concluindo nossa oração com a canção:
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