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1. Introdução

Sem a consciência da minha insufi-
ciência, da minha pequenez, da cruz 
com que a minha vida se envolve, o 
meu cristianismo corre o risco de não 
ter respostas para as minhas incógni-
tas. Este é o desafio que enfrentamos. 
A linguagem destas leituras revela a 
nossa impotência perante o misté-
rio das coisas. A vitória das minhas 

opções passa pelo caminho do amor 
e pela doação total de mim mesmo. 
A vida passa a ser um caminho com 
uma direção única, a do Deus amado, 
presente no cenário da cruz onde, 
abraçado, tudo me é mais fácil de 
compreender. A lógica do mundo é 
ultrapassada pela luz duma nova au-
rora que transforma a cruz em amor. 
Felizes dos que a aceitam. 

2. LeItura I – Jer 20,7-9
Vós me seduzistes, Senhor, e eu dei-
xei-me seduzir; Vós me dominastes 
e vencestes. Em todo o tempo sou 
objeto de escárnio, toda a gente se 
ri de mim; porque sempre que falo é 
para gritar e proclamar: «Violência e 
ruína!» E a palavra do Senhor tornou-
-se para mim ocasião permanente 
de insultos e zombarias. Então eu 
disse: «Não voltarei a falar n’Ele, não 
falarei mais em seu nome». Mas havia 
no meu coração um fogo ardente, 
comprimido dentro dos meus ossos. 
Procurava contê-lo, mas não podia.



2.1 Comentário
A loucura do profeta Jeremias, na-
tural de Anatot, perto de Jerusalém, 
pela fidelidade a Deus e aos seus 
valores é uma forte chama que arde 
sem se consumir. Sente-se cativado 
pela ternura de Deus quando, por 
volta do ano 600 a.C., viu a cidade 
de Jerusalém e o templo destruídos 
pelos exércitos de Nabucodonosor. 
Jeremias confessa-se desanimado 
na sua missão de profeta mas não 
deixa de ser fiel ao seu Deus. Por isso 
oferece a vida como sacrifício espi-
ritual. Sob o signo duma contempla-
ção apaixonada, confessa não poder 
aprisionar o fogo ardente que se gera 
dentro de si.   

3. SaLmo 62 (63)
O autor do salmo 62 escreve-o, pos-
sivelmente, num tempo de oração. 
Faz uma declaração de amor a Deus. 
Serve-se de imagens da terra, de 
elementos do céu e de sentimentos 
profundos do homem. Enaltece o 
poder divino, a pequenez do homem 
mas revela um desejo insaciável de 
possuir Deus e de estar perto d’Ele: 
“A minha alma tem sede de Vós, meu 
Deus”. 

4. LeItura II – rom 12,1-2
Peço-vos, irmãos, pela misericórdia 
de Deus, que vos ofereçais a vós 
mesmos como vítima santa, viva, 
agradável a Deus, como culto racio-
nal. Não vos conformeis com este 
mundo, mas transformai-vos, pela 
renovação espiritual da vossa mente, 
para saberdes discernir, segundo a 
vontade de Deus, o que é bom, o que 
Lhe é agradável, o que é perfeito.

4.1 Comentário 
Paulo convida-nos a não aceitar 
a mentalidade do mundo feita de 
prazeres, de dinheiro e de poder. Pelo 
contrário, convida-nos, sim, a discernir 
bem o projeto da nossa vida como di-
mensão do serviço, da justiça, da san-
tidade e do amor de Deus. Eis o “culto 
espiritual”, contemplativo e amante 
do único Senhor. Ele, sim, nos fará 
conformes às coordenadas do Reino 
de Deus. Das coisas simples brotará a 
serenidade. O vagabundo do divino 
sempre encontrará o Senhor na 
próxima curva da estrada. É através 
das diferentes etapas da nossa vida 
que Deus nos modela. É Jesus como 
presença encarnada do Pai que nos 
recria com amor apaixonado. 



5. evangeLho – mt 16,21-27
Naquele tempo, Jesus começou a 
explicar aos seus discípulos que tinha 
de ir a Jerusalém e sofrer da parte 
dos anciãos, dos príncipes dos sacer-
dotes e dos escribas; que tinha de ser 
morto e ressuscitar ao terceiro dia. 
Pedro, tomando-O à parte, começou 
a contestá-l’O, dizendo: «Deus Te livre 
de tal, Senhor! Isso não há de acon-
tecer!» Jesus voltou-Se para Pedro e 
disse-lhe: «Vai-te daqui, Satanás. Tu 
és para mim uma ocasião de escân-
dalo, pois não tens em vista as coisas 
de Deus, mas dos homens». Jesus 
disse então aos seus discípulos: «Se 
alguém quiser seguir-Me, renuncie a 
si mesmo, tome a sua cruz e siga-Me. 
Porque, quem quiser salvar a sua vida 
há de perdê-la; mas quem perder 
a sua vida por minha causa, há de 
encontrá-la. Na verdade, que apro-
veita ao homem ganhar o mundo 
inteiro, se perder a sua vida? O Filho 
do homem há de vir na glória de seu 
Pai, com os seus Anjos, e então dará a 
cada um segundo as suas obras».

5.1 Comentário
Jesus coloca tudo mais claro no 
Evangelho de hoje, se olharmos para 
o domingo passado, onde deixou 
que Pedro brilhasse ao declarar Jesus 
como “Messias, Filho do Deus vivo”. 
Aparecem, assim, duas figuras que se 
contrapõem. A de Pedro que espera 
um Jesus Messias, herói, libertador 
de Israel que veio para triunfar. Jesus, 
pelo contrário, apresenta outro 
projeto, tem outra linguagem para 
aqueles que O querem seguir: devem 
agarrar a cruz, perder-se no caminho 
de Jesus, dar a vida à semelhança 
do que aconteceu com Jeremias no 
relato que faz nas suas “lamentações” 
(1.ª leitura). 

6. medItação

“Se alguém quiser seguir-Me”. Je-
sus deixa a nossa liberdade intacta, 
mas desafia-nos a fazer da vida um 
investimento em mais vida, a abraçar 
a metáfora do grão de trigo lançado 
à terra. Jesus convida a deixar-nos se-
duzir por Deus e a apostar na medida 
alta do amor.



A cruz de Jesus é um sinal mais da vida, porque sinal supremo de amor. Seguir 
Jesus é aceitar, por sua causa, descentrar-se de si, esbanjar-se nos labirintos da 
fome da humanidade, semear-se, de vida inteira, nos desafios da cada hora, e 
acreditar no fruto de ressurreição! É aproveitar ao máximo o que a vida pode 
dar porque a Cruz de Jesus é o Evangelho da vida!” (Sementes de Evangelho) 

7. oração

Deixa, Senhor, colocar nos meus lábios as palavras do hino de Sexta-Feira San-
ta: “Cruz fiel e redentora, árvore nobre, gloriosa! Nenhuma outra nos deu tal 
ramagem, flor e fruto. Doces cravos, doce lenho, doce fruto sustentais. Canta, 
língua gloriosa”. 

8. ContempLação

Se ficas meio paralisado diante da palavra:
“Pensa como Deus (Jesus) e não penses como os homens (Pedro) ”.

Que tu percebas que o problema fundamental é a mentalidade humana. 
Quando, à parte, colocas a cruz, fascinado pelos êxitos, perdes-te. 

Há um só caminho com estradas floridas: 
Está feito na oração, na reflexão, no encontro com a Palavra de Deus. 

Rios da água viva, 

Loucura de amor serpenteia o regato;
Longe ficaram as rochas da montanha,

Tantos sonhos duma aventura tamanha,
Chegar a Deus, oferecer-se num só ato. 

Trago em mim a fragrância da serra,
O cheiro a terra seca agora regada,

Um tempo novo, uma nova primavera.
Deus virá na Sua cruz por mim amada.

É tarde de Deus, um tempo de amor,
Camponês exausto, entregue ao cansaço;

Sacode teu pó e olha para o céu!
Verás outros mundos, tua eternidade. 

J. Rocha Monteiro in “Canto de Sião”


