Senhor Jesus Cristo,
pela vossa Santa Cruz remistes o mundo

MICHELANGELO, Pietà, 1499 (pormenor).
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Chamas-me todos os dias
A ser tua testemunha
Na Igreja a que pertenço
E no mundo em que vivo.

O estandarte da Cruz proclama ao mundo
A morte de Jesus e a sua glória,
Porque o autor de todo o universo
Contemplamos suspenso do madeiro.

Chamas-me todos os dias
A viver com os outros e para os outros
Na mesma entrega incondicional
Em que tu viveste e deste a vida por todos

Com um golpe de lança trespassado,
Ficou aberto o Coração de Cristo,
Manando sangue e água como rio,
Para lavar os crimes deste mundo.

A ser mensageiro da tua ressurreição,
Nomeadamente para aqueles
Que correm perigo de sucumbir
Sob o peso doloroso da sua cruz,

Ó árvore fecunda e refulgente,
Ornada com a túnica real,
Sois tálamo, sois trono e sois altar,
Para o corpo chagado e glorioso.
Santa Cruz, séc. XII.

Ó Cruz bendita, só tu nos abriste
Os braços de Jesus, o Redentor,
Balança do resgate que arrancaste
Nossas almas das mãos do inimigo.
Cruz do Senhor, és única esperança,
No tempo da tristeza e da Paixão.
Aumenta nos cristãos a luz da fé,
Sê para os homens o sinal da paz.
Hino de Vésperas da Semana Santa

Tu, que vês a minha vida
E conheces todo o meu ser,
Ajuda-me a descobrir
E a viver plenamente
A minha vocação à santidade,
Seguindo pelos teus caminhos, Senhor.

Bênção final
Sacerdote – Derramai, Senhor, a vossa bênção sobre estes jovens que adoraram a Cruz de Cristo, aumentai a sua fé e confirmai-os na esperança da salvação eterna para que encontrem na cruz a força do amor que nos envia, a construir e reparar a Tua Igreja. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é
Deus convosco na unidade do Espirito Santo.
R/ Ámen
(Saída em silêncio)
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(Silêncio)
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Todos – Deus de Amor, na cruz contagias o mundo e desafia-lo a viver por
amor. Faz com que, na cruz, eu sinta sempre o desafio a atrever-me a viver
por amor.
Cântico
Deus é amor: atreve-te a viver por amor.
Deus é amor: nada há a temer.

Convite à oração individual
Sacerdote – Senhor, nosso Pai, que na entrega de Jesus na Cruz manifestastes
o Vosso grande amor por nós, mostrai-nos o vosso rosto para o podermos
levar a todo o mundo. Olhando para a cruz de Cristo, árvore da vida, peçamos
a sua ajuda, para sermos santos conforme a sua Palavra.
(Silêncio)

Admonição para a adoração à cruz
Sacerdote – Queridos amigos, levemos as nossas alegrias, os nossos sofrimentos, os nossos fracassos para a Cruz de Cristo; encontraremos um Coração aberto que nos compreende, perdoa, ama e pede para levar este mesmo
amor para a nossa vida, para amar cada irmão e irmã com este mesmo amor.
Fixemos o nosso olhar na Cruz e adoremo-la em silêncio…
(Música de fundo durante a adoração)
Pai-Nosso
Catequista – Diante da Cruz rezemos em uníssono
Obrigado, Senhor,
Por me teres dado a vida
E me teres ensinado e chamado a usá-la
Como tu fizeste com a tua...
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Adoração à Cruz (jovens do 8º ano)
Introdução – Hoje não é dia de muitas palavras. Hoje, deve permanecer só
uma palavra, que é a própria cruz – disse o Papa Francisco, ao falar aos
jovens. A cruz de Jesus é a palavra com a qual Deus respondeu ao mal do
mundo. Às vezes, parece que Deus não responde ao mal, que fica em silêncio. Mas, na verdade, Deus falou, respondeu, e a sua resposta é a cruz de
Cristo: uma palavra que é amor, misericórdia, perdão. Hoje, nós somos convidados a acolher a cruz para a adorarmos e escutarmos o que ela nos tem a
dizer…
Cântico Adoramus te Domine
Sacerdote – A Cruz de Cristo está impregnada com as situações de vida de
toda a humanidade, de tantos que a viram e carregaram ao longo dos tempos.
Ninguém pode tocar a Cruz de Jesus sem deixar nela algo de si mesmo e sem
trazer algo da Cruz de Jesus para sua própria vida. Nesta tarde, adorando a
cruz do Senhor, queria que ressoassem três perguntas nos vossos corações: O
que deixamos nós na Cruz? O que é que a Cruz de Jesus deixa em cada um de
nós? E, finalmente, o que é que a Cruz nos ensina? Reflictamos em silêncio.

O que deixamos na cruz?
Do Evangelho segundo S. Lucas (Lc 23, 27-31)
Seguiam Jesus uma grande multidão de povo e umas mulheres que batiam no
peito e se lamentavam por Ele. Jesus voltou-se para elas e disse-lhes: «Filhas
de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos; pois virão dias em que se dirá: 'Felizes as estéreis, os ventres que
não geraram e os peitos que não amamentaram.' Hão-de, então, dizer aos
montes: 'Caí sobre nós!' E às colinas: 'Cobri-nos!' Porque, se tratam assim a
árvore verde, o que não acontecerá à seca?»
Meditação do Papa Francisco
Jesus com a sua cruz atravessa os nossos caminhos para carregar os nossos
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medos, os nossos problemas, os nossos sofrimentos, mesmo os mais profundos. Com a Cruz, Jesus une-se ao silêncio das vítimas da violência, que já
não podem clamar, sobretudo os inocentes e indefesos; nela Jesus une-se às
famílias que passam por dificuldades, que choram ou sofrem por causa dos
seus filhos; nela Jesus une-se a todas as pessoas que passam fome, num mundo que todos os dias deita fora toneladas de comida; nela Jesus une-se a quem
é perseguido pela religião, pelas ideias, ou simplesmente pela cor da pele…
Na Cruz de Cristo, está o sofrimento, o pecado do homem, o nosso também, e
Ele acolhe tudo com seus braços abertos, carrega nas suas costas as nossas
cruzes e diz-nos: Coragem! Tu não está sozinho a levá-la! Eu levo-a contigo.
Eu venci a morte e vim para lhe dar esperança, dar-lhe vida.
(Silêncio)
Todos – Senhor Jesus, tu és fiel. Quando a Cruz parece demasiado pesada
para nós Tu colocas-Te ao nosso lado e ajudas-nos a percorrer o caminho e a
alcançar a vitória. Ajuda-nos a sermos nós sempre fiéis, amigo Jesus, faz-nos
fiéis.

confiar, em que podemos crer. … Amigos, confiemos em Jesus, abandonemo
-nos totalmente a Ele. Só em Cristo morto e ressuscitado encontramos salvação e redenção. Com Ele, o mal, o sofrimento e a morte não têm a última
palavra, porque Ele nos dá a esperança e a vida: transformou a Cruz, de instrumento de ódio, de derrota, de morte, em sinal de amor, de vitória e de vida.
[…]Não há cruz, pequena ou grande, da nossa vida, que o Senhor não venha
compartilhar connosco.
(Silêncio)
Todos – Bom Jesus, Tu és o Deus de Amor, e não há nada no mundo que
possa igualar-se ao Teu amor na Cruz. Que eu saiba encontrar sempre na Tua
cruz esse amor tão grande, profundo e sublime…
Cântico: Ninguém te ama como Eu.

O que é que a Cruz nos Ensina?
Do Evangelho segundo S. João (Jo 19, 25-27)

Cântico

O que é que a Cruz deixa em Nós?
Do Evangelho segundo S. Mateus (Mt 27, 54-55)
“O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o tremor de terra e o
que estava a acontecer, ficaram apavorados e disseram: «Este era verdadeiramente o Filho de Deus!» Estavam ali, a observar de longe, muitas mulheres
que tinham seguido Jesus desde a Galileia e o serviram.”
Meditação do Papa Francisco
E assim podemos responder à segunda pregunta: o que foi que a Cruz deixou
naqueles que a viram, naqueles que a tocaram? O que deixa em cada um de
nós? Deixa um bem que mais ninguém nos pode dar: a certeza do amor inabalável de Deus por nós. Um amor tão grande que entra no nosso pecado e o
perdoa, entra no nosso sofrimento e nos dá a força para poder levá-lo, entra
também na morte para derrotá-la e nos salvar. Na Cruz de Cristo, está todo o
amor de Deus, a sua imensa misericórdia. E este é um amor em que podemos
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”Junto à cruz de Jesus estavam, de pé, sua mãe e a irmã da sua mãe, Maria, a
mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Então, Jesus, ao ver ali ao pé a sua
mãe e o discípulo que Ele amava, disse à mãe: «Mulher, eis o teu filho!»
Depois, disse ao discípulo: «Eis a tua mãe!» E, desde aquela hora, o discípulo
acolheu-a como sua.”
Meditação do Papa Francisco
Queridos amigos, a Cruz de Cristo também nos convida a deixarmo-nos contagiar por este amor; ensina-nos, pois, a olhar sempre para o outro com misericórdia e amor, sobretudo quem sofre, quem tem necessidade de ajuda, quem
espera uma palavra, um gesto; ensina-nos a sair de nós mesmos para ir ao
encontro destas pessoas e lhes estender a mão. Tantos rostos acompanharam
Jesus no seu caminho até a Cruz: Pilatos, o Cireneu, Maria, as mulheres...
Também nós diante dos demais podemos ser como Pilatos, que não teve a
coragem de ir contra a corrente para salvar a vida de Jesus, e lavou as mãos.
Queridos amigos, a Cruz de Cristo ensina-nos a ser como o Cireneu, que ajuda Jesus a levar aquele madeiro pesado, como Maria e as outras mulheres,
que não tiveram medo de acompanhar Jesus até o final, com amor, com ternura. E tu como és? Como Pilatos, como o Cireneu, como Maria?
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