
 

No Livro dos Números (21, 8-9) encontramos o Povo de Deus caminhando no deserto, 

sofrendo muito, devido à dureza do lugar e, ademais, eram mordidos por serpentes. Naquela 

situação, ele pecou, duvidando de Deus, mas foi salvo ao olhar uma serpente de bronze 

levantada por Moisés: “Quem olhava para a serpente era salvo”.  Evangelho apresenta-nos o 

meio pelo qual Deus nos liberta da morte e do pecado. Olhando para Jesus crucificado, 

contemplamos o amor que Deus tem para com cada um de nós: “humilhando-se até a morte 



de Cruz” (Fl 2, 8). A morte de cruz abrirá para a ressurreição. Olhando para a cruz, não 

“adoramos” um instrumento de tortura, mas, sim, acolhamos com gratidão e reconforto o 

amor de Deus, sem limites, que nem o sofrimento, nem o nosso pecado podem destruir. 

Na nossa existência, particularmente nos momentos de maior provação, o símbolo da cruz 

significa a presença de Deus ao nosso lado, assumindo nosso sofrimento e abrindo-o para uma 

vida melhor e purificada, rumo à ressurreição. 

 

Contemplação: (com fundo musical, bem baixinho).  

Animador(a), (falando devagar, deixando um espaço de silêncio depois de cada evocação):  

Olhando para o crucifixo, aí na mesa, podemos relembrar os sofrimentos de pessoas 

conhecidas (silêncio)..., pobres, abandonados, doentes, crucificados pelo mal (silêncio)... 

Podemos relembrar os nossos próprios padecimentos (silêncio)..., e agradecer a Deus por Ele 

assumir nossos sofrimentos (silêncio)... Olhando para a vela e a flor, desde já agradecemos: os 

sofrimentos e a morte são apenas passagem, abertura para uma vida mais forte, mais feliz 

(silêncio)... 

 

Questionamento: 

- Quando passamos por provações, será que, em vez de contemplar, agradecidos e 

reconfortados, a presença de Deus ao nosso lado, não estaríamos reclamando da sua aparente 

ausência?  

- Jesus identificou-se com os sofredores (“é a mim que o fizestes...” – Mt 25, 40). Qual a nossa 

presença junto a esses sofredores? 

 

Preces: 

- Pela nossa Igreja, para que guarde sempre em suas prioridades apostólicas a atenção aos 

pobres, rezemos ao Senhor: Senhor, atendei-nos! 

- Pelas nossas comunidades, para que, na sua pregação da Palavra, não caiam na tentação de 

não falar da cruz e do seu poder salvador, rezemos ao Senhor: 

- Pelos governantes, para que respondam às justas reivindicações de todos os setores da 

sociedade que mais sofrem da acumulação das riquezas nas mãos dos privilegiados, rezemos 

ao Senhor: 

- Por todos os sofredores, por causa da doença ou de qualquer marginalização, para que 

sintam, junto a eles, a presença consoladora e salvadora de Jesus. 

 

PAI-NOSSO... 

 

Compromisso para a semana:  

Visitar um(a) doente. 

 

Encerramento: 

Relembrando Maria ao pé da Cruz de Jesus, com confiança, rezemos uma dezena do Rosário. 

 

 

 


