As sete palavras
de
Jesus
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Mt 27, 31b-56; Mc 15, 20b-41; Lc 23, 26-49; Jo 19, 16b-37
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1ª Palavra:
“Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem!”
(Lc 23, 33-34)
Como é difícil perdoar, apagar mágoas e ofensas!
Mais difícil ainda em meio à dor e à perseguição!
Muito mais difícil fazê-lo àqueles que causam o sofrimento!
E tu perdoas apesar das dores mais atrozes,
Perdoas apesar da maior tortura que se possa imaginar!
Teu perdão revela teu coração compassivo e misericordioso.
Tua misericórdia é infinita, do tamanho de tua graça,
Estende-se aos pequenos, aos pobres e aos fracos,
Mas também aos estranhos, inimigos e pecadores.
Perdoas para oportunizar um novo começo
A cada homem e a cada mulher que tenha caído no erro;
Perdoas porque nunca fechas a porta a quem te procura
Perdoas porque apostas no futuro e não no passado.
OREMOS: Concede-nos, Senhor, por teu amor sem limites, um
coração sensível e misericordioso para com todos, até
para com nossos inimigos, por Cristo nosso Senhor.....
- Nós vos adoramos e vos bendizemos. (3X)
- Porque pela vossa santa cruz, remistes o mundo.
Segue Salmo 51 (50)
***************************
2

2ª Palavra:
“Eu te asseguro que hoje estarás comigo no paraíso!”
(Lc 23, 39-43)
Um ladrão, um ladrão de renome, um condenado!
Como as prostitutas, ouve em primeira mão a grande promessa.
Enquanto todos atiram pedras e apontam o dedo em riste,
Tu lhe abres de par a par as portas de teu coração e de tua casa.
A multidão o chama de "bandido", "marginal", "vagabundo",
E tu lhe estendes a mão e o convidas ao paraíso.
A opinião pública, a mídia e a sociedade - todos juntos Acusam e condenam, criminalizam e crucificam os pobres,
Mas tu conheces as circunstâncias de seus "crimes",
Conheces a injustiça que muitas vezes os leva ao desespero,
Conheces a cruz do desemprego e da exclusão social,
Conheces o abandono, a miséria e a violência
Que os acompanha e persegue do nascimento à morte,
Sabes que antes de réus são vítimas de um sistema opressor.
OREMOS: Concede-nos, Senhor, esse olhar justo e
compassivo, para que possamos ver além das aparências
enganosas e conhecer a fundo o coração e a alma da
multidão dos "sem": sem terra, sem emprego, sem teto,
sem saúde e sem dignidade!
- Nós vos adoramos e vos bendizemos. (3x)
- Porque pela vossa santa cruz, remistes o mundo.
Segue Salmo 102 (101)
***************************
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3ª Palavra:
“Mulher eis aí o teu filho... Aí está a tua mãe”.
(Jo 19, 25-27)
O filho é violentamente separado da mãe,
A mãe sofre em sua alma as dores do filho.
A violência do império e das autoridades locais
Interrompe a relação mãe-filho, mutila o amor maternal.
Ambos irremediavelmente condenados ao abandono e à solidão.
Embora atormentado por dores em todo o corpo,
Jesus se compadece da mãe órfã do filho e do filho órfão da mãe.
Quantas "mães da praça de maio", são levadas quase à loucura,
Por terem seus filhos roubados e "desaparecidos" na calada da
noite
Pela repressão militar, pela guerra e pela violência armada!
Quantos filhos se veem abandonados, órfãos de mães vivas,
Por causa da pobreza, da migração forçada e da falta de trabalho!
Quantos jovens e adolescentes ceifados pela morte violenta,
Vítimas do narcotráfico, da prostituição e do crime organizado!
Nos países do terceiro mundo, quantos "filhos da dívida"
Morrem de fome e subnutrição por causa do pagamento de juros
E quantos governos seguem reféns de seus credores!
OREMOS: Concede-nos, Senhor, o dom da coragem e da
profecia, para denunciar a injustiça e violência
institucionalizada, causa de tantas mães sem filhos e de
tantos filhos sem mãe. Somos todos filhos da mãe de
Jesus, por Cristo nosso Senhor. Amém
- Nós vos adoramos e vos bendizemos. (3x)
- Porque pela vossa santa cruz, remistes o mundo.
Segue o Salmo 35 (34)
***************************
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4ª Palavra:
“Eloi, eloi, lama sabactani!”
Meu Deus, meu Deus, porque me abandonastes?
(Mc 33, 33-39 ou Mt 27, 45-50)
A fé tem momentos de dúvida e escuridão.
Deus parece ausente, distante, indiferente.
O silêncio é a única resposta à angústia humana.
As certezas são substituídas pelas interrogações.
O céu emudece diante dos gritos que a terra lhe envia.
Tudo parece vazio, deserto e sem sentido.
Surge a sensação de fracasso, impotência e perplexidade.
Como seguir adiante, apesar de tudo, sem desesperar-se?
Confiança absoluta no Pai, eis o caminho!
Mas não basta! A fé não sobrevive sem as obras!
É preciso erguer as vozes, unir todos os gritos,
Ocupar as ruas, as praças e os campos, a mídia e o poder;
É preciso estender as mãos, formar uma grande corrente
Entrelaçar os braços, acertar o rumo e o ritmo dos passos;
É preciso construir o movimento e iniciar a marcha.
Caminhar no meio da noite escura, sem estrelas,
Mas acender pequenas luzes que iluminem a estrada.
OREMOS: Concede-nos, Senhor, a luz e a força para seguir
adiante, ou então ensina-nos a caminhar em meio às trevas
sentindo a sua presença, acendendo a chama para
valorizarmos a vida! Por Cristo Nosso Senhor....
- Nós vos adoramos e vos bendizemos. (3x)
- Porque pela vossa santa cruz, remistes o mundo.
Segue Salmo 22 (21)
***************************
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5ª Palavra:
“Tenho sede!”
(Jo 19, 28-29)
Um Deus com sede, um Deus cansado à beira do poço;
Um Deus nu, pobre e carente, migrante e foragido da lei.
Um Deus simultaneamente todo-poderoso e frágil.
Um Deus que pede água a uma mulher prostituta,
E, em troca, lhe oferece a água da vida e o caminho da salvação.
Um Deus que, por outra "mulher da vida", se deixa lavar os pés,
E que, por sua vez, lava os pés de seus companheiros.
Um Deus que nasce e morre fora dos muros da cidade,
Que entra em Jerusalém montado num jumento
Que é condenado, açoitado, coroado de espinhos,
Depois perseguido e crucificado como um malfeitor.
Um Deus ainda sedento em milhões de pessoas sem água,
Pois esta, convertida em mercadoria, em moeda de valor,
Um Deus-pai que criou os recursos naturais para todos e todas,
Mas os vê concentrados e desperdiçados, poluídos e
contaminados.
OREMOS: Concedei-nos, Senhor, a humildade de revelar
nossa própria sede para que possamos, ao mesmo tempo,
receber e oferecer a água da vida, que é seu Santo Espírito.
E possamos lutar juntos pela justa distribuição dos bens,
por Cristo, Nosso Senhor....
Nós vos adoramos e vos bendizemos. (3x)
Porque pela vossa santa cruz, remistes o mundo.
Segue Salmo 69 (68)
***************************
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6ª Palavra:
“Tudo está consumado!”
(Jo 19,30)
A missão terrena do Filho, sim,
Mas não a construção do Reino de Deus!
A pregação, o testemunho e a obra do Messias, sim,
Mas não a obra do homem renovado e da nova mulher!
A trajetória dolorosa de Jesus até a morte de cruz, sim,
Mas não as bases de uma sociedade justa e solidária!
Daí a importância de nosso compromisso pessoal, social e político,
Daí a necessidade da união e organização dos pobres e excluídos,
Daí a primavera dos movimentos sociais, com suas entidades de
apoio,
E a mobilização e articulação de todas as forças vivas da
sociedade,
Daí a fé e a esperança de que outro mundo é possível!
OREMOS: Concedei-nos, Senhor, consciência diante da
realidade atual, disponibilidade total para realizar sua
plena vontade e abertura para caminhar junto com outros
atores sociais na construção conjunta do "novo céu e da
nova terra", por Cristo Nosso Senhor....

Nós vos adoramos e vos bendizemos. (3x)
Porque pela vossa santa cruz, remistes o mundo.
Segue Salmo 140 (139)
***************************
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7ª Palavra:
“Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito!”
(Lc 23, 44-46)
Entrego meu espírito livre, puro e incorruptível!
Quiseram me comprar, me tentaram, mas permaneci fiel:
Amarraram minhas mãos, me humilharam, mataram meu corpo,
Mas meu espírito, mais vivo do que nunca, mobiliza as massas.
As forças do império fizeram tudo para destruir o projeto do Pai:
Levantaram contra mim a multidão enfurecida,
Pagaram traidores e cúmplices como testemunhas de meus
crimes,
Mas o Reino de justiça e solidariedade permanece vivo.
Venci o medo e as trevas, deixei o túmulo vitorioso:
Meu sangue derramado acordou a consciência de muita gente,
Minha morte fez brotar viva nova por toda parte.
Após 2 mil anos dos acontecimentos que me levaram à cruz,
Multidões se organizam e saem à rua em meu nome
E em meu nome combatem tiranos e impérios modernos
Junto com seus organismos diabólicos.....
OREMOS: Concedei-nos, Senhor, o discernimento diante de ti
e do povo, para seguirmos fiéis à fraternidade e a justiça,
contribuindo, assim, para a busca conjunta da nova
civilização - o Reino de amor, justiça e paz! Por Cristo
Nosso Senhor......
Nós vos adoramos e vos bendizemos. (3X)
Porque pela vossa santa cruz, remistes o mundo.
Segue Salmo 31 (30)
***************************
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