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Via Sacra do coração  

 
Jesus, carregando sobre si a cruz (Jo 19,17) 
 
 
Sem dúvida alguma, a imagem que domina este dia do Tríduo Pascal é a imagem de Jesus 
carregando a cruz até o Gólgota. 
 
 O relato da Paixão segundo São João (Jo 18,1-19,42) põe antes nossos olhos e nosso 
coração o cumprimento daquela palavra com a qual se inicia o relato do lava-pés: “Antes da 
festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo ao Pai, como 
amasse os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim”.  (Jo 13,1). 
 
 Sim, Jesus nos amou até o fim, assumindo voluntariamente a cruz e transformando-a 
em entrega de amor até o fim, por todos nós.  Poderíamos dizer que nisso consiste o Mistério 
Pascal: na transformação da dor da cruz em amor entregue.  Páscoa é transformação por 
amor. 
 
 Uma ou outra vez, escutamos nestes dias que o Sagrado Tríduo Pascal “da paixão, 
morte e ressurreição de Cristo, (...) é o ápice de todo o ano litúrgico e também o ápice de nossa 
vida cristã”1.  Compreendemos vivencialmente o que ele nos diz?  Compreendemos o que 
celebramos nesta Liturgia? 
 
 O Mistério Pascal de Cristo é o ápice de nossa vida cristã não apenas porque por este 
mistério <Cristo nos redimiu; também porque na medida em que nós mesmos nos 
introduzimos neste mistério salvífico – no mistério de sua cruz e sua ressurreição – 
assemelhamo-nos a Ele, tornamo-nos mais filhos, tornamo-nos mais Cristo. 
 
Nosso mistério pascal 
 
 Nossa própria vida nos traz inúmeras oportunidades para viver o mistério pascal de 
Cristo.  Cada um de nós tem a possibilidade de participar vivencialmente deste mistério, 
porque cada um de nós, assim como Jesus, carrega uma cruz. 
 
 A cruz do sofrimento; a cruz de uma dor física ou moral – o pecado; a cruz da 
incompreensão; a cruz de uma ferida íntima na alma; a cruz de uma situação que não se 
consegue mudar; a cruz da doença; a cruz de uma situação familiar difícil; a cruz da ausência 
de um ente querido... Cada um de nós carrega uma cruz em sua vida.  
 

Ao contemplar hoje a Paixão de Cristo, somos chamados a nos confrontar com nossas 
próprias cruzes.  A encará-las de frente, a reconhecê-las e a aceitá-las.  Somos discípulos de 
Jesus e, por isso, queremos segui-Lo em seu caminho, também em seu caminho de cruz.   

 
Sim, queremos integrar nossas cruzes pessoais ou familiares à nossa vida.  Não tem 

sentido rejeitá-las, escondê-las ou negá-las.  Aceitar a cruz é o primeiro passo da 
transformação no amor. 
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Aceitar.  Dizer: “sim, esta é minha cruz.  Me dói, mas é minha.  Faz parte de minha vida, 
de minha história, de minha identidade”.  Aceitá-la e assim carregá-la com serenidade para 
uni-la à cruz de Jesus.  Entregá-la a Ele, compartilhá-la com Ele.  Quando compartilhamos 
nossa cruz com Jesus, a cruz ganha sentido e torna-se fecunda. 
 

Aceitar, carregar, entregar e frutificar.  São os passos do discípulo que toma sua cruz e 
segue Jesus (cf. Mt 16,24).  Esta é nossa própria via sacra existencial.  Uma via sacra do coração 
que nos ajuda a transformar nossas cruzes em entrega de amor.  E a cruz transformada em 
entrega de amor converte-se em caminho de esperança, na Páscoa que se espera e se deseja”.   
 
 Que Maria, Mãe do Caminho e da Esperança, implore para nós o Espírito Santo que nos 
ajuda a “aceitar, carregar e suportar” (cf. Rumo ao Céu 639); que Ela implore para nós a graça 
da transformação pascal: a transformação de nossas cruzes em amor.  Que assim seja.  Amém.   
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