ENCONTRO 25 / 24 MAR

Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis
e acendei neles o fogo do vosso amor.
– Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado;
e renovareis a face da terra.

Momento de silêncio.

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos (15,20-41)
E, havendo-o escarnecido, despiram-lhe a púrpura, e o vestiram
com os seus próprios vestidos; e o levaram para fora, a fim de o crucificarem. 21E constrangeram um certo Simão, cireneu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse
a cruz. 22E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar
da Caveira. 23E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o to20

mou. 24E, havendo-o crucificado, repartiram os seus vestidos, lançando sobre eles sortes, para saber o que cada um levaria. 25E era a
hora terceira, e o crucificaram. 26E por cima dele estava escrita a sua
acusação: o Rei dos Judeus. 27E crucificaram com ele dois salteadores, um à sua direita, e outro à esquerda. 28E cumpriu-se a escritura
que diz: E com os malfeitores foi contado. 29E os que passavam blasfemavam dele, meneando as suas cabeças, e dizendo: Ah! tu que derribas o templo, e em três dias o edificas, 30Salva-te a ti mesmo, e
desce da cruz. 31E da mesma maneira, também, os principais dos sacerdotes, com os escribas, diziam uns para os outros, zombando: Salvou os outros, e não pode salvar-se a si mesmo; 32O Cristo, o Rei de
Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. 33E, chegada a
hora sexta, houve trevas, sobre toda a terra, até a hora nona. 34E, à
hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama
sabactâni? que, traduzido, é: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? 35E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Eis
que chama por Elias. 36E um deles correu a embeber uma esponja em
vinagre, e, pondo-a numa cana, deu-lho a beber, dizendo: Deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. 37E Jesus, dando um grande brado, expirou. 38E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. 39E o centurião, que estava defronte dele, vendo que, assim clamando, expirara, disse: Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. 40E
também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as
quais também Maria Madalena, e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de
José, e Salomé. 41As quais também o seguiam, e o serviam, quando
estava na Galileia; e muitas outras, que tinham subido com ele a Jerusalém.
(tradução: Almeida Revista e Corrigida)






Celebrar a paixão do Senhor é tomar a decisão de carregar com
Cristo a cruz de cada dia: que significa tomar a cruz todos os
dias?
Jesus reagiu às provocações e insultos com serenidade: como
reajo às incompreensões, às críticas e provocações?
Na hora da paixão os discípulos abandonaram Jesus: como é
que isto pode suceder na nossa vida? Estamos do lado dos que
sofrem e são perseguidos injustamente?

No cumprimento da vontade do Pai, Jesus livremente caminha para
a cruz. Maltratado e rejeitado Jesus enfrenta a situação com serenidade e paciência. O amor tudo supera.

Meu Deus, meu Deus, porque me abandonastes?
Todos os que me vêem escarnecem de mim,
estendem os lábios e meneiam a cabeça:
«Confiou no Senhor, Ele que o livre,
Ele que o salve, se é seu amigo».
Matilhas de cães me rodearam,
cercou-me um bando de malfeitores.
Trespassaram as minhas mãos e os meus pés,
posso contar todos os meus ossos.
Repartiram entre si as minhas vestes
e deitaram sortes sobre a minha túnica.
Mas Vós, Senhor, não Vos afasteis de mim,
sois a minha força, apressai-Vos a socorrer-me.

Hei-de falar do vosso nome aos meus irmãos,
hei-de louvar-Vos no meio da assembleia.
Vós que temeis o Senhor, louvai-O,
glorificai-O, vós todos os filhos de Jacob,
reverenciai-O, vós todos os filhos de Israel.
(Salmo 21 (22), 8-9.17-18a.19-20.23-24)

Entregou-Se ao sacrifício
O Cordeiro redentor,
E corre sangue divino
Das fontes da salvação,
Onde se pode lavar
Todo o pecado do mundo.
Cruz fiel e redentora,
Árvore nobre, gloriosa!
Nenhuma outra nos deu
Tal ramagem, flor e fruto.
Doces cravos, doce lenho,
Doce fruto sustentais!
Árvore santa, gloriosa,
Abranda tua dureza,
Dobra a força dos teus ramos
Na morte do Redentor,
Sustenta, compadecida,
O Corpo do Homem-Deus.
Porto feliz preparaste
Para o mundo naufragado
E pagaste por inteiro
O preço da redenção,
Pois o sangue do Cordeiro
Resgatou as nossas culpas.

Elevemos jubilosos
À Santíssima Trindade
O louvor que Lhe devemos
Pela nossa salvação,
Ao eterno Pai, ao Filho
E ao Espírito de amor.
Ámen.
(Hino de Laudes da Liturgia das Horas)

Vou participar nas celebrações da Páscoa.

