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Que hei-de fazer 
ao Rei dos Judeus?

Domingo de Ramos 

 «Depois de terem manietado Jesus, foram entregá-lo a Pilatos, que Lhe
perguntou: "Tu és o Rei dos Judeus?" Jesus respondeu: "É como dizes".»

Os homens poderosos daquele tempo reúnem-se e unem-se para tirar a vida a um
homem de bem. Ainda hoje há reuniões de poder que procuram calar homens que
lutam por um mundo mais justo e igualitário. "Quem és tu?", pergunta Pilatos. 

Quem é Jesus para mim? Alguém que me incomoda e desinstala? 

Alguém que põe em causa o poder que ambiciono? Um Rei? O Senhor da minha vida?

«Os príncipes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que soltassem
Barrabás (...) Que hei-de fazer ao Rei dos Judeus? (...) Crucifica-o!»

A multidão dominada pela mentira, pressiona com gritos de destruição e morte.  
A coragem de levantar a voz diante das injustiças é uma das características do
cristão.

E eu? Deixo-me levar pela multidão que condena Jesus? 

Ou procuro morrer com Ele, como o grão de trigo, para dar muito fruto?

 «Meu Deus, meu Deus, porque Me abandonaste?»
Um tempo de grande dor. Eis que é chegada a hora do Filho de Deus dar a sua vida
por nós. Não restam dúvidas que, naquele silêncio, Deus falou mais alto. 
O seu amor tornou-se eternidade para nós. 

Rezo contigo, Jesus. 

Na Tua dor, encontro uma semente de esperança e eternidade. 

Nos meus desânimos, acompanhas-me com a Tua presença. 

Que a Tua cruz seja sempre para mim sinal de amor, fortaleza e confiança.

Mc 15, 1-39
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para rezar

Aclamamos-Te, querendo unir-nos a todos aqueles que sofrem.

A tantos doentes dominados pela dor,

a tantas famílias dilaceradas pela droga,

a todos os casais desfeitos pela solidão e a falta de afecto,

a tantas crianças cheias de coisas e tão precisadas de amor.

Aclamamos-Te, pedindo-Te que nos ajudes a acompanhar a vida

de tantos emigrantes subjugados pela saudade e a insegurança,

de todos os que estão tristes, desanimados e sem vontade de viver,

daqueles que não têm valores que valham a pena,

daqueles que têm mágoas que ninguém consola,

daqueles que cumprem penas em cadeias desumanizadas...

Aclamamos-Te, contentes porque nos enches de esperança.

Por isso acreditamos que este mundo tem remédio,

que, como Tu, se pode dar a vida para criar vida,

que juntos contigo e com os outros somos uma família,

que pouco a pouco vamos construindo o Teu Reino

e que nos juntaremos no Teu abraço final no fim dos tempos.

Aclamamos-Te, felicitamos-Te e admiramos-Te,

por tão bem nos teres explicado a melhor maneira de viver,

pela forma como nos contaste quem é o nosso Deus pai e mãe,

porque nos abriste caminhos novos e nos encheste de sonhos,

porque, apesar das coisas terem sido difíceis, foste até ao fim,

porque nos convidas a viver à Tua maneira e a contar com a Tua presença.

E porque sentimos que caminhas ao nosso lado pela estrada da vida...

OBRIGADO, JESUS... A TUA PAIXÃO VALEU A PENA.

COM RAMOS DE OLIVEIRA, ACLAMAMOS-TE



para escutar

Cada manhã

Temas de oração 

Meu Deus, porque me abandonaste?

Santo

Estar conTigo

Cirineu

Quisera ser o Cirineu
No Teu calvário

Estar em Teu lugar, naquela cruz
Provar que o meu amor é como o Teu

Quisera retirar-Te a cruz para não sofreres 
Perdoar a quem Te odiou 

só porque amaste e ensinaste o amor
 

Mas não consigo ser tão forte, como a Tua morte
Não consigo carregar nem minha cruz

como hei-de levar a Tua, Jesus?
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