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Personagens ao redor da cruz
Acolhida
A cruz é central para qualquer compreensão não só do Evangelho, mas da
própria vida. A vida é essencialmente trágica quando vivida por pessoas
imperfeitas em um mundo caído. Só a cruz de Cristo pode dar significado à
vida quando a sua base é a tragédia, e isso porque a Cruz forma um só com
a Ressurreição. Jesus sofreu a tragédia da condição humana e transformou
tragédia em esperança. Agradeçamos a Jesus por pagar o preço por nossos
pecados.
Leitura Bíblica
Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores
levou sobre si; e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas
iniquidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas
pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como
ovelhas; cada um se desviava pelo caminho, mas o SENHOR fez cair sobre ele
a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a
boca; como cordeiro foi levado ao matadouro; e, como ovelha muda
perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca.
– Isaías 53.1-7.

Cântico: Unido com Cristo [HE 282]
Oração de Invocação
Pedro (seguindo a distância)
Leitura Bíblica: Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo este
discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com
Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro
discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada
da porta e levou a Pedro para dentro. Então, a criada, encarregada da porta,

perguntou a Pedro: Não és tu também um dos discípulos deste homem? Não
sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido
um braseiro, por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio
deles, aquentando-se também. Então, Anás o enviou, manietado, à
presença de Caifás, o sumo sacerdote. Lá estava Simão Pedro, aquentandose. Perguntaram-lhe, pois: És tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele
negou e disse: Não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele
a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: Não te vi eu no jardim
com ele? De novo, Pedro o negou, e, no mesmo instante, cantou o galo, no
meio deles, aquentando-se também.
[João 18.15-18; 25-27]

Momento de Confissão
[Pedido de reflexão e de perdão pelos momentos que seguimos Jesus a
distância, sem compromisso e sem envolvimento. ]
Palavra de perdão
Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados,
para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça; por suas
chagas, fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas; agora,
porém, vos convertestes ao Pastor e Bispo da vossa alma.
[1 Pedro 2.24,25]
Leitura Bíblica: Marcos 11.1-11 – A multidão inconstante
Simão de Cirene, sentindo o peso da cruz
Leitura Bíblica
Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as
suas próprias vestes. Então, conduziram Jesus para fora, com o fim de o
crucificarem. E obrigaram a Simão Cireneu, que passava, vindo do campo,
pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz
[Marcos 15.20,21]
Na cruz eu quero te saudar, Cordeiro do meu Deus, sem par, com coração
ardente. Da cruz tu pendes, a sofrer, por mim, Senhor, hás de morrer,
calado e obediente. Mas pela fé eu posso ver em todo o teu cruel sofrer de
Deus a majestade! Cordeiro, digno de louvor, serás chamado Rei, Senhor,
por toda a eternidade. [Valentin ErnstLöscher]

Dois ladrões e seus respectivos fins
Leitura Bíblica
Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu
o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o
outro, repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob
igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo
que os nossos atos merecem; mas este nenhum mal fez. E acrescentou:
Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu:
Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso.
[Lucas 23.39-43]
Os soldados e a falta de compaixão
Leitura Bíblica
Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e
fizeram quatro partes, para cada soldado uma parte; e pegaram também a
túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo.
Disseram, pois, uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sortes
sobre ela para ver a quem caberá — para se cumprir a Escritura: Repartiram
entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim,
pois, o fizeram os soldados.
[João 19.23,24]
Cântico: O sacrifício de Cristo[HE 37]
Maria, mãe de Jesus (o cuidado com a família)
Leitura Bíblica
E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, e a irmã dela, e Maria, mulher de
Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo
amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois, disse ao discípulo: Eis aí tua
mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa.
[João 19.25-27]
Maria Madalena e sua devoção
Leitura Bíblica
Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe; entre elas,
Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé; as
quais, quando Jesus estava na Galiléia, o acompanhavam e serviam; e, além
destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém.

[Marcos 15.40,41]
Oração: Deus de amor e bondade, ajuda-nos a ver Jesus crucificado como a
Tua presença no mundo das trevas. Ajuda-nos a encontrar nEle Teu amor
inesgotável para com o mundo e o cumprimento de Teus propósitos para o
mundo. Fortalece a nossa fé e nossa esperança para que a Tua presença
seja luz do meio-dia em toda a criação. Pedimos por nós mesmos quando a
sombra da morte cair em nossa vida. Não nos permitas perder de vista o
Calvário e a certeza que Te encontraremos sempre no Jardim de oração.
Cântico: Segurança e alegria[HE 341]
João, testemunha da verdade e recebendo a missão do cuidado
Leitura Bíblica
E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, e a irmã dela, e Maria, mulher de
Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo
amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois, disse ao discípulo: Eis aí tua
mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa.
[João 19.23-27]
Oração: Senhor Jesus, como o discípulo que Tu amavas vemos Tua cruz,
vemos baixares a cabeça e entregares Teu espírito, vemos Teu lado
perfurado, vemos o sangue e a água fluírem. Jesus, cordeiro de Deus, cujo
sangue foi derramado por nós, Tu nos purificas da contaminação do
pecado, Tu nos tiras a carga da culpa, Tu nos libertas da tirania do mal.
Tira de nós tudo o que resiste a Deus.
Põe para trás de nós tudo o que nos impede de viver para Deus. Guardanos para sempre na vida que está em Deus. Guia-nos na vida que é nossa
apenas quando a entregamos a Deus e aos outros. Amém!
O centurião romano: um veredicto impressionante
Leitura Bíblica
O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse:
Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus.
[Marcos 15.39]
Silêncio
Cântico especial: Rude Cruz

Rude cruz se erigiu,
Dela o dia fugiu,
Como emblema de vergonha e dor;
mas eu amo essa cruz.
Porque nela Jesus
Deu a vida por mim, pecador.
Coro
Sim, eu amo a mensagem da cruz
Té morrer eu a vou proclamar;
Levarei eu também minha cruz
Té por uma coroa trocar.
Desde a glória dos céus,
O Cordeiro de Deus,
Ao Calvário humilhante baixou;
E essa cruz tem prá mim
Atrativos sem fim,
Porque nela Ele me resgatou
Nessa cruz padeceu
E por mim já morreu,
Meu Jesus, para dar-me o perdão
E eu me alegro na cruz,
Dela vem graça e luz,
Para minha santificação.
Eu aqui com Jesus,
A vergonha da cruz
Quero sempre levar e sofrer;
Ele vem me buscar,
E com Ele, no lar,
Uma parte da glória hei de ter.
Jesus é retirado da Cruz
José de Arimatéia, testemunha silenciosa
Leitura Bíblica
Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado,
vindo José de Arimatéia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava

o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus.
Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido. E, tendo chamado o
centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se,
pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o
corpo da cruz, envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um
túmulo que tinha sido aberto numa rocha; e rolou uma pedra para a entrada
do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde
ele foi posto.
[ Marcos 15.42-47]
Nicodemos, um discípulo secreto
Leitura Bíblica
Então, foi José de Arimatéia e retirou o corpo de Jesus. E também
Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi
levando cerca de cem libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram,
pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de
uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora
crucificado, havia um jardim, e neste, um sepulcro novo, no qual ninguém
tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por
estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus.
[João 19.38c-42]
[Levar a comunidade a uma reflexão sobre os personagens ao redor da cruz.
Cada pessoa deve responder com qual personagem se identifica neste
momento. A multidão, Pedro, João, Simão...? A cruz sempre exige uma
resposta de nós. Não temos como ficar indiferentes diante da cruz. Caso
contrário, poderá ser tarde demais.]
Oração final
Senhor Jesus, Tu carregastes uma cruz que não te pertencia. Naquela cruz
foram depositados os nossos pecados, a nossa culpa. Ajuda-nos, Senhor, a
sermos fiéis a Ti. Cada uma destas pessoas ao redor da cruz desempenhou
um papel, seja de indiferença, maldade, falta de fé, revolta, tristeza, falta
de amor, fim dos sonhos, falta de coragem de anunciar o Teu nome. Que
possamos reconhecer nossa omissão, indiferença, maldade e sejamos
capazes de, sempre de novo, pedir perdão e voltar aos caminhos do Teu
amor. Que sempre nos lembremos que a Tua cruz dá vida, dela vem a nossa
salvação e redenção, o poder que vence a morte e traz vida, a esperança da
ressurreição. Aceita o nosso humilde amor. Em Teu nome oramos, amém.
[Amélia Tavares]

Cântico: Amor que vence [HE 38]
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