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SEMANA SANTA 

“MEU DEUS, MEU DEUS, POR QUE ME ABANDONASTES?” 
 

 
 
Domingo de Ramos e Paixão do Senhor – Dia 02.04  

 
Mt 26, 11-54: Proclamação pública do Messias - Rei da Paz! 
 
Depois da intensa caminhada quaresmal, chegamos com Jesus às portas de Jerusalém, a cidade do grande Rei (Mt 
5,35), o lugar onde o destino de Israel e dos profetas deve cumprir-se (Lc 13,33). A festa do Domingo de Ramos faz 
memória da entrada de Jesus na cidade montado num jumentinho, aclamado pela "numerosa multidão que estendeu 
suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho (Mt 21, 8). 
 
Pessoas que estiveram com Jesus, escutado suas palavras, experimentado sua misericórdia, seu amor sem fronteiras, 
e sentido também seu sofrimento. Talvez não compreendessem plenamente quem era seu Mestre, mas seu coração 
lhes gritava que esse homem era o Filho de Deus. Podemos nos perguntar se reconhecemos no humilde de Jesus o 
Filho de Deus. Temos liberdade para alçar com alegria o "ramo" de nossa fé reverente, e agradecer sua Presença em 
nossa vida, família e comunidade. 
 
É assim que o evangelista mostra como em Jesus se cumprem as palavras ditas pelo profeta: “Dizei à filha de Sião: Eis 
que o teu rei vem a ti, manso e montado num jumento, num jumentinho, cria de um animal de carga" (21, 5). O 
Messias está chegando para nós, quer entrar na nossa cidade, na nossa comunidade, na nossa família, na vida pessoal 
de cada um/a. Olhando ao nosso redor, podemos perceber a necessidade de paz, vida e liberdade que sofrem nossos 
países, nossa América Latina e o mundo inteiro. 
 
O Reino de Deus é aquele que busca a felicidade dos/as pequeninos/as e por isso é um reino de justiça que se opõe a 
toda autoridade, estrutura ou instituição que atente contra a vida, que produza morte. A vida de Jesus nos mostra 
claramente como suas palavras, atitudes e ações revolucionam, subvertem uma sociedade civil e religiosa que 
escraviza, de diferentes formas, os pequenos, as mulheres, os pobres e os doentes. 
 



Quando Jesus entra em Jerusalém, a cidade está repleta. Vindo de diferentes lugares, os judeus reuniam-se por 
famílias, por clãs, na cidade santa, para celebrar a festa da Páscoa, na qual faziam memória da ação libertadora de 
Deus que os tirou da escravidão e caminhou com eles pelo deserto rumo à terra prometida. O evangelho de hoje nos 
situa no coração desta festa. Jesus, como bom judeu, estava também reunido com seus amigos e amigas. O texto da 
Paixão de Jesus pode ser lido com a chave da justiça: é o grande enfrentamento da justiça do Reino com a injustiça 
oficial das autoridades daquele tempo. 

 
Segunda-feira – Dia 03.04  

 
Jo 12, 1-11: “Deixai-a; ela guardou este perfume para o dia da minha sepultura.”  
 
Para inspirar sua missão como seguidor(a) de Jesus, sinta-se conduzida pelo Espírito a viver Betânia, a ser Betânia, a 
assumir Betânia. Sinta-se convidado(a) a entrar na casa em Betânia: casa de encontro, comunidade de amor e coração 
de humanidade. Deixe-se inspirar por este ambiente humanizador, para prolongá-lo em seu cotidiano familiar, social, 
comunitário... 
 
O relato evangélico em Betânia confere um intenso clima pascal à oração: a ceia é prelúdio da morte de Jesus, 
visibilizado pela unção que Maria fez em honra ao Mestre. Mas também é anúncio da Ressurreição, mediante a 
presença do Lázaro ressuscitado, testemunho eloquente da vitória da vida sobre a morte. 
 
Betânia é um lugar simbólico e instigante para a vida cristã; ela é o ícone de uma comunidade de seguidores(as); nela 
busca-se inspiração e motivação para viver a seguimento de Jesus na missão. Buscamos Betânias, somos gratos 
quando as encontramos, sentimos saudades quando elas nos faltam... É um espaço de nutrientes e de alimento em 
sentido amplo: afeto, calor, cuidados, atenção, presença, ternura e contato. Betânia significa “casa dos pobres” (Beth-
anawim): nela, em primeiro lugar, habitam as pobrezas pessoais e comunitárias, a pequenez e a fragilidade; mas, 
também, onde as pobrezas de nosso mundo, da humanidade, têm lugar e tocam nosso estilo de viver, de nos 
relacionar, de nos mobilizar em nosso seguimento de Jesus. 
 
Marta nos ensina que servir não é algo que acrescentamos à nossa vida, nem algo que seja mérito nosso; o serviço é 
a expansão natural daquilo que somos, a visibilização de nossa interioridade. Maria pode ser considerada como um 
ícone da sensibilidade nova que o evangelho nos oferece; ela expande todo o seu afeto num gesto de enorme ternura 
para com Jesus: suas mãos acariciam os pés do Mestre e enxuga-os cuidadosamente com seus próprios cabelos. 
 
Sua criatividade feminina encontrou no perfume um símbolo para expressar com grande delicadeza o que nesse 
momento seu coração transbordava. Maria investiu num gesto gratuito e desmedido, expressão de um amor 
exagerado. O perfume de Maria é o símbolo da vida e do amor da comunidade. É um amor que não tem preço. Aqui, 
no centro do Evangelho de João, a comunidade, reconstruída no amor, exala o bom perfume que enche toda a casa. 
 
Na cena do jantar em Betânia, outro personagem aparece compartilhando a mesa com Jesus. Lázaro é um personagem 
pascal, um ressuscitado; presença silenciosa, não tem nenhuma ação a realizar. Lázaro é símbolo do humano pobre, 
enquanto necessitado e frágil, dependente... Ele pode representar os membros de nossas famílias e comunidades, 
marcados pela vulnerabilidade, enfermidade e idade avançada, carentes de ajuda e cuidado; mas ele pertence à casa, 
é companheiro de mesa com Jesus. Percebemos que não são suas ações, trabalhos, compromissos ou qualidades que 
fundamentam sua amizade com Jesus; podemos pensar que Jesus o amava “porque sim”, para além do que Lázaro 
pudesse fazer algo por Ele. 
 
 
Terça-feira – Dia 04.04  

 
Jo 13, 21-33.36-38: “Em verdade, em verdade vos digo: um de vós me há de trair!".   
 
Jesus está celebrando a última ceia com os seus discípulos; tinha acabado de lavar os pés deles e de ter falado do 
dever que temos de lavar os pés uns dos outros. Judas já tomou a trágica decisão, e depois de tomar o último pedaço 
de pão das mãos de Jesus, saiu para cumprir sua traição. 
 



Na contemplação da Última Ceia, um personagem vem sempre à nossa lembrança: Judas Iscariotes. Reagimos 
negativamente frente sua traição a Jesus, mas no fundo ele nos causa repulsa porque é projeção das nossas 
infidelidades e traições. Ele é o espelho no qual nos vemos. 
 
Quem traiu e quem foi traído assume reações semelhantes, como esvaziamento da afetividade, sensação de 
inutilidade vital, desorientação, perda do sentido da própria existência, angústia, pânico, fobias e medos generalizados 
diante das pessoas e do mundo. A traição desmonta a esperança no outro ser humano e leva à descrença na existência 
do amor. A traição tira do ser humano sua capacidade de dar respostas à vida, de envolver-se num projeto e num ideal 
maior, que ultrapasse o valor de sua própria vida. 
 
Pensemos em tantos “Judas institucionalizados” que exploram as pessoas, alimentando uma “cultura de morte”; 
pensemos nos “pequenos judas” que carregamos dentro de nós, na hora de eleger entre lealdade e interesse, entre 
gratuidade e dureza de coração. “Cada um de nós tem a capacidade de trair, de vender, de só optar em favor do 
próprio interesse. Cada um de nós tem a possibilidade de deixar-se seduzir pelo amor ao dinheiro, pela busca de poder. 
Judas, onde estás? É a pergunta que faço a cada um de nós” (Papa Francisco). 
 
Quarta-feira – Dia 05.04  

 
Mt 26, 14-25: “Mestre, serei eu?". "Sim" — disse Jesus.” 
 
Semana Santa é sempre um momento propício para rever a nossa caminhada, a procissão interminável de nossas 
vidas, regada de encontros e desencontros diversos, sofrimentos múltiplos e esperança sempre. Em muitas 
comunidades, hoje é dedicado à reflexão sobre o encontro de Maria e seu Filho, Jesus. Gostaria de aproveitar essa 
cena para refletir sobre outro encontro, o de Jesus com Judas Iscariotes, pouco antes de sua procissão rumo ao calvário 
da morte. O texto que inspira a nossa reflexão é Mt 26,14-25. Jesus está à mesa com os seus apóstolos, quando revela 
um encontro fatal com o seu traidor, o apóstolo Judas Iscariotes, aquele que cuidava das finanças, da bolsa dos 
apóstolos. 
 
O nome Judas tem relação com os judeus. Judas teria sido colocado na lista dos apóstolos para dizer que os judeus 
trairiam Jesus? Boa pergunta. A figura de Judas foi criada para estigmatizá-los como traidores. Na Baixa Idade Média, 
a Igreja propagou a rejeição aos judeus. A tradição da memória de Judas,[1] tanto nos textos canônicos como nos 
apócrifos – (há um evangelho apócrifo gnóstico atribuído a Judas Iscariotes) – procurou imputar a Judas Iscariotes a 
culpa pela morte de Jesus. Há somente um fragmento apócrifo que transfere a culpa para a sua mulher, considerada 
má.   
 
Judas entregou Jesus por 30 moedas. Aplicando a guematria hebraica, um modo como os judeus fazem uma 
interpretação judaica, atribuindo um número a cada letra de um nome bíblico escrito em hebraico, Judas, em hebraico, 
I+H+U+D+H corresponde a 10+5+6+4+5=30. Considerando ainda que o número 3 representa o Divino, e 10, a 
completude, tudo que posso abarcar com as mãos. Com sua atitude, Judas traiu complemente a Deus, o Divino, em 
Cristo, assim como recordará, sempre, ao povo judeu a traição ao judeu e histórico Jesus de Nazaré. Judas traz no seu 
nome a punição e o preço de sua traição e a de seu povo. Trinta moedas é o seu próprio nome. 
 
A comunidade judaica de Mateus conta que Jesus convida os seus apóstolos para a ceia pascal e nela faz uma forte 
revelação, a de que o traidor estaria no meio deles e, o que é mais grave, para ele melhor seria que não tivesse nascido, 
tamanha seria a sua culpa. Judas tem a sua figura enaltecida diante da grandiosidade de Jesus. Nesse sentido, nada 
melhor que um grande traidor. A cena mais trágica ocorre quando Judas, já consciente de seu plano para prender 
Jesus, ainda pergunta, negando a sua culpa: “Por acaso sou eu, Senhor?” Jesus responde com uma afirmativa: “Tu o 
dizes” (Mt 24,25). 
 
Nesse encontro, há dois elementos importantes: a negação e a admissão da culpa. Judas sabia que iria trair Jesus. Ele 
já tinha decidido por isso, mas come com o Mestre no mesmo prato, demonstrando-lhe um falso sentimento. Era o 
costume judaico comer na mesma panela. Jesus conhece a pretensão de Judas e, por isso, dá a conhecê-la. Qual 
Mestre/Pai/Mãe que não conhece o seu discípulo, seu filho? Não é Deus quem escolhe Judas para traí-lo, Judas opta 
por agir desse modo. Judas não ama de verdade a Jesus. Ele usou a razão para trair o Mestre, por isso os seus 
sentimentos só poderiam ser falsos. Ele mesmo se entrega com seus falsos atos. Ao entregar Jesus, ele entregou a si 
mesmo. Quem não segue a Torá, o Caminho da Justiça, encontrará o caminho da morte sem retorno à vida: a forca, o 
suicídio.  



 
Por ser uma personagem de notória fama entre os cristãos, ainda hoje, infelizmente, encontramos o costume de 
queimar Judas. Essa tradição traz um quê de antissemitismo e antijudaísmo. Queima-se o Judas com o intuito de 
queimar o povo judeu, por não ter aceitado Jesus como Messias. 
 
Judas continuam vivos no meio de nós. Traímos quem amamos, usamos o poder do dinheiro para tirar a vida do outro. 
Entre os políticos são inumeráveis os judas de nosso tempo. Eles roubam a esperança do povo, traem a confiança do 
voto. A culpa de Judas foi pesada, a nossa deveria ser maior ainda, quando não propiciamos o encontro com o Jesus 
que passa fome, vive maltrapilho, desempregado, sem casa, sem teto, sem trabalhos, sem acesso à educação. Quantos 
desencontros que clamam por encontros de vida e de esperança! Sejamos propiciadores desses encontros. 
 
Quinta-feira – Dia 06.04  

 
Jo 13, 1-15: “Dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, assim façais também vós". 
 
João não descreve o relato da última ceia como fazem os demais evangelistas, seu discurso revela o espírito eucarístico 
como lei do amor, caminho de maturidade espiritual num clima marcado pelo afeto filial e fraterno de Jesus. A páscoa 
é a grande festa do povo judeu, memória da saída do Egito e da opressão. Antes desta festa, Jesus quer cear com seus 
amigos – discípulos, de modo solene, oportunidade reveladora da riqueza do Reino de Deus. Jesus capta ter chegado 
sua ‘hora’, momento de “passar deste mundo para o Pai”! 
 
Não é um trânsito fácil, porque Jesus tem vínculos estreitos de amor com “os seus”, e esse mesmo amor o leva a 
separar-se deles. É o preço que terá que pagar por ter anunciado o Reino de Deus: Reino pleno da pureza do amor em 
gratuidade de entrega, de verdadeira alegria, e da paz como oferta de vida e justiça para todos. Essas realidades que 
são desejadas por cada coração humano, só podem ser verdadeiras se verificadas na vivência de uma prática através 
da conduta, que os poderes deste mundo ficam recalcitrantes em admitir. 
 
O gesto profético de Jesus de levantar-se para lavar os pés de seus discípulos é expressão de acolhida e serviço, 
pedagogia de inversão de paradigmas estabelecidos pela hierarquia social. Ao inverter os termos, seu amor leva-o ao 
serviço mais humilde. Ao lavar os pés dos discípulos, Jesus vive o ‘ministério do serviço entre os irmãos como Senhor 
e o Filho glorificado pelo Pai’ (Jo 13, 31). Filho identificado com o Pai de tal maneira, que conhecer a Jesus é conhecer 
o Pai (Jo 14, 9), glorificação da humanidade quando se tornar discípula de Jesus e produzir frutos de seguimento. 
 
O Reino que anuncia é descrito como vida eterna, uma vida que começa na história, porque consiste em crescer no 
conhecimento de quem é o Pai e o Filho e na prática de sua única lei: a de nos amarmos uns aos outros como Jesus 
nos amou, dispostos a entregar a vida em favor dos irmãos, medida de amor que revela a vontade do Pai como Rei. 
 
As palavras de Jesus que consagram o pão e o vinho em corpo e sangue são anúncio de algo que ocorrerá na sexta-
feira de sua paixão e morte, e representam o compromisso de algo que se irá realizar, juramento e promessa de 
doação total. A eucaristia é memória de todo o Mistério Pascal: promessa realizada na quinta-feira e que se concretiza 
na sexta-feira Santa, englobando a aceitação do Pai e dos irmãos, e revelação no domingo da ressurreição. 
 
Cada eucaristia é renovação do gesto próprio do Cristo, que também cada um dos que participam deverão fazer seu, 
“como” Ele o fez. Celebrante e povo entregam seu corpo e sangue pela mesma causa: que o mal da história seja 
vencido pela graça do perdão de Deus. 
 
Sexta-feira – Dia 07.04  

 
Jo 18, 1-19, 42: “Convém que um só homem morra em lugar do povo".   
 
Sexta-feira da Paixão, dia para refletir o sentido da morte em suas variadas formas. Ela faz parte do trem de nossa 
história pessoal, mas como é difícil acolhê-la. São Francisco, no ponto alto de sua espiritualidade, a chama de irmã 
morte. Morrer é um esperançar para os que vão e os que ficam. Perguntas, no entanto, permanecem no nosso 
coração: Por que morrer? Para que morrer? Será que Deus nos abandonou na hora morte? Ele abandonou Jesus? Qual 
o sentido do grito de Jesus na cruz? “Meu Deus, para que me abandonaste?” Penso aqui na dor pandêmica dos 
familiares dos mais de 300 mil que morreram no Brasil, e dos milhões mundo afora. 
 



Para a nossa reflexão, vou tomar o evangelho Jo 18,1-19,42, a narrativa da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Os 
pormenores desse texto são muito conhecidos. Eu poderia falar que Judas, nesse relato, não beija Jesus; que o “eu 
sou” de Jesus, respondendo a Pilatos, é o mesmo do nome de Deus. Permita-me, no entanto, ater-me somente ao 
momento final da morte de Jesus, quando na cruz, segundo João, ele apenas diz que “tudo está consumado”. João 
não fala do seu grito de dor. Recorrendo a Marcos e Mateus, proponho refletir sobre o mistério da morte, seja ela 
natural ou provocada por pandemias. 
 
Como seres humanos, vivemos o eterno paradoxo de ter que viver e esperar a morte, de realizar sonhos e conviver 
com a derrota, de dar e receber, de fazer algo em função de uma recompensa, de sofrer e de se alegrar. Podem parecer 
coisas opostas, dicotômicas, mas não são. Essa é a condição humana. Assim viveu Jesus. No momento final de sua 
vida, pregado na cruz, ele soltou um grande grito de dor. Marcos e Mateus escrevem que Jesus disse: “Meu Deus, meu 
Deus, para que me abandonaste? (Mc 15,34; Mt 27,46). Para Lucas, o grito de Jesus foi: “Pai, em tuas mãos entrego o 
meu espírito.” (Lc 23,46). Já para João, Jesus apenas diz: “Tudo está consumado” (Jo 19,30). Há uma lógica no encontro 
de Jesus com a morte: o grito, a entrega e a compreensão do sentido da morte como esperança. esperança. Em Lucas 
e João, Jesus é mais divino que humano. Ele parece não sentir dor como em Marcos e Mateus. 
 
Mais uma palavrinha sobre a morte. Nesse momento pandêmico de nossa história, a morte, que estava esquecida, 
voltou a fazer parte do nosso cardápio de cada dia. O que vemos é uma paixão, um calvário vivido nos hospitais mundo 
afora. Jesus, novamente vive a sua paixão nos infectados, nos seus parentes, e na ação dos profissionais de saúde que 
fazem de tudo para salvar uma vida. Estamos vivendo uma dor coletiva. 
 
Nesse calvário, vale perguntar pelo “por quê”. E aí vem a resposta. Esse vírus não é maldição de Deus, como propagam 
alguns. Ele é, sim, uma resposta da natureza que se sente aviltada por nós. A morte aos milhares é responsabilidade 
dos que não acreditaram na ciência. Vírus, vírus sempre teremos. E como já tivemos! 
 
Na lógica da condição humana, a morte faz parte do nosso viver. No entanto, sempre tivemos dificuldades de 
compreender o seu porquê. Há os que sonham que, num futuro próximo, a ciência vai pôr fim à morte. No entanto, 
quando a morte chega, o coração dos que ficam dilacera numa dor sem fim. Uma dor que parece interminável. Uma 
vontade de ver de novo, mesmo sabendo que novamente na vida terrena isso nunca mais será possível. Aqueles rostos 
de mãe, pai, filho, filha nunca mais serão vistos de uma forma humana, somente pela fé. O entardecer, quando o dia 
fecha nas suas energias vitais, uma dor súbita chega com muito vigor. Com o tempo, a própria condição humana se 
encarrega de amenizar a dor, pois libertar-se dela é impossível. A dor se transforma em saudade, memórias de um 
bom tempo vivido. 
 
Quero concluir com um convite e uma mensagem de esperança. Diante da morte, deixe de perguntar “por quê” e 
passe a perguntar pelo “para quê”! Verá que o luto vai passar e você seguirá a faina da vida com uma fé em Deus, na 
vida. Nesse tempo de morte pandêmica, acredite. Tudo isso vai passar. Logo, logo, voltaremos ao “normal”. Um futuro 
melhor nos espera no “para quê” de tudo isso. Sejamos melhores do que fomos até agora. Coragem, o Deus humanado 
foi crucificado, passou pela paixão, foi solidário conosco na dor, no abandono e na traição. Ele venceu. Venceremos. 
 
Sábado – Dia 08.04 - O silêncio do sábado santo 

 
É Sábado e Jerusalém voltou à sua normalidade: nada mudou, ao menos aparentemente, na história. Silêncio gélido, 
desconcerto, frustração e indiferença cobrem a cidade santa como um manto de densa neblina. Como seguidores(as) 
de Jesus vivemos nossos adventos, natais, quaresmas, páscoas e pentecostes; vivemos nossas sextas-feiras; é preciso 
aprender a viver o incômodo silêncio dos sábados santos. 
 
No caminho do seguimento de Jesus há “Sábados Santos”, tanto no nível pessoal como comunitário: passamos por 
contínuas mortes, noites escuras, crises, silêncios carregados de tristeza, falta de esperança, dúvidas de fé, fracassos, 
traumas... A humanidade inteira vive um grande “Sábado Santo”; há uma espera angustiada dos povos. Envolve-nos 
a “noite sabática”, que deve re-alimentar a paixão pela vida. 
 
Sábado Santo da dor, da tristeza, do fracasso..., mas também Sábado Santo da espera e da esperança. É o Sábado 
Santo que nos abre às surpresas de Deus. Onde encontrar, então, a razão, o segredo e o sentido deste dia que dá a 
sensação de um “dia morto”? Certamente está neste fato: se o Crucificado não tivesse descido até os “infernos” da 
vida, em quem os homens e as mulheres que ali vivem poderiam se apoiar? A quem poderiam ter por companheiro, 
amigo e irmão? De quem poderiam sentir uma presença consoladora? 



 
Somente porque Jesus desceu nos “infernos” da vida é que pode salvar-nos deles, transformá-los em caminho. 
“Porque foi provado no sofrimento, pode ajudar os que são provados” (Heb. 2,18). Os “crucificados da história”, os 
sofredores e as vítimas são lugar de encontro, sempre e para todos; eles são sacramento do mundo que Jesus veio 
transformar, porque não corresponde ao que o Pai sonhou a respeito deste mesmo mundo; são um compromisso 
obrigatório para encontrar Aquele que viveu a verdadeira Paixão em favor da vida. 
 
Na “descida aos infernos”, lá onde o ser humano chegou ao extremo, onde ele se encontra excluído de toda 
comunicação e comunhão, onde não pode fazer mais coisa alguma, aí Jesus o toma pelas mãos e ressurge com ele 
para a vida. Jesus Cristo acolheu tudo quanto é humano e desta maneira tudo redimiu. Ele “subiu” ao céu porque 
“desceu” às profundezas da terra. 
 

A descida aos “infernos” é imagem da descida de Jesus às regiões sombrias de nossa existência. Descobrimo-Lo 
presente nos nossos “infernos interiores. As profundezas de nosso ser se iluminam, e tudo quanto foi reprimido, 
recalcado, ferido... é tocado e assumido por Jesus e nos desperta para a vida. É preciso descer, com Jesus, ao túmulo 
de nossa interioridade, transitar pelos espaços e dimensões não integradas. Só quem desce às profundezas de si 
mesmo é capaz de vislumbrar potencialidades de vida que não foram ativadas. É preciso morrer ao “ego”, “descer” 
aos “infernos” interiores e sociais para expandir a vida em novas direções. 
 

Nós “subimos” a Deus quando “descemos” à nossa humanidade. Este é o caminho da liberdade, este é o caminho do 
amor e da humildade, da mansidão e da misericórdia. O coração, a quem nada do que é “humano” lhe é estranho, 
alarga-se, enche-se do amor de Deus, que transforma e ressuscita tudo o que é humano. Ao fazer, junto com Jesus 
Cristo, o caminho da “descida”, vamos ao encontro de nossa realidade e nos colocamos diante de Deus para que Ele 
transforme em amor tudo quanto em nós existe, para que sejamos totalmente perpassados pelo Espírito de Deus. 
 

“O Sábado Santo é o tempo de uma gravidez: podemos dizer de uma “segunda gestação” de Jesus Cristo. Se a “primeira 
gestação” de Jesus foi a entrada de Deus na carne humana, no Shábbat se gesta a divinização do ser humano e da 
história na carne de Deus. O sepulcro é o ventre da terra onde foi sepultado o cadáver de Jesus. Nesse corpo inerte, 
torturado e deformado, acontecerá uma metamorfose. Ali a matéria se divinizará. Toda a criação, contida na 
corporeidade de Jesus, é chamada a ressuscitar. O Verbo se fez carne para que a Carne se divinize. 
 
Domingo – Dia 09.04 

 
Jo 20, 1-19: “Então, entrou também o discípulo que havia chegado primeiro ao sepulcro. Viu e creu.” 
 
Segundo o relato de João, Maria de Magdala é a primeira que vai ao sepulcro, quando ainda está escuro, e descobre 
desconsolada que está vazio. Falta-lhe Jesus. O Mestre que a havia compreendido e curado. O Profeta que ela tinha 
seguido fielmente até o fim. A quem seguirá agora? Assim, se lamenta perante os discípulos: “Levaram do sepulcro o 
Senhor e não sabemos onde o colocaram”. 
 

Essas palavras de Maria podem expressar a experiência que muitos cristãos estão experimentando hoje: o que fizemos 
com Jesus ressuscitado? Quem o levou? Onde o pusemos? É o Senhor em quem cremos um Cristo cheio de vida ou 
um Cristo cuja memória gradualmente desaparece dos corações? É um erro que procuremos “provas” para acreditar 
com mais firmeza. Não basta recorrer ao Magistério da Igreja. É inútil investigar as exposições dos teólogos. Para nos 
encontrarmos com o Ressuscitado, devemos antes de tudo fazer uma jornada interior. Se não o encontrarmos dentro 
de nós, não o encontraremos em nenhum lugar. 
 

Juan descreve, um pouco mais tarde, Maria correndo de um lugar para outro para procurar alguma informação. Mas 
quando vê Jesus, cega pela dor e as lágrimas, não consegue reconhecê-Lo. Pensa que é o encarregado do jardim. Jesus 
apenas lhe faz uma pergunta: “Mulher, por que choras? A quem procuras?”. Talvez devêssemos também perguntar-
nos algo semelhante. Por que é que a nossa fé por vezes é tão triste? Qual é a causa final dessa falta de alegria entre 
nós? Que procuramos, os cristãos de hoje? Do que sentimos falta? Estamos procurando um Jesus a que necessitamos 
sentir cheios de vida em nossas comunidades? 
 

 


