
 

 

 Apostolado do Oratório – Meditação dos 

Primeiros Sábados 

Setembro – 2017 

4º Mistério Doloroso 

Nosso Senhor Carrega a Cruz até o Calvário  

Salve ó Cruz, esperança e vitória nossa! 

Introdução: 

No cumprimento de nossa devoção do Primeiro Sábado, tendo em vista a Festa da Exaltação da 

Santa Cruz celebrada no dia 14 de setembro, meditaremos hoje o 4º Mistério Doloroso: Nosso 

Senhor carrega sua Cruz até o Calvário. Antes de Cristo, a cruz era um instrumento de morte, de 

sofrimento e derrota. Porém, quando o Redentor a abraçou e nela foi supliciado e morto, a Cruz 

passou a ser sinal do infinito Amor de Deus por nós e um símbolo de triunfo e de glória para os 

cristãos. Ao se sacrificar pela humanidade no madeiro, Jesus destruiu a morte e nos deu a vida 

eterna. 

Composição de Lugar: 

Para nossa composição de lugar, cada um imagine que se encontra no alto de um bonito monte, 

diante de um belo Cruzeiro ali erguido, banhado pelos raios de um sol resplandecente. Em atitude de 

contemplação, admirando esse cenário majestoso, eleva a Deus uma prece de profunda gratidão por 

ter nos redimido na Cruz e tê-la transformado em símbolo de nossa vitória sobre a morte e o pecado.  

Oração Preparatória: 

Ó Virgem Santíssima, de Fátima, nossa Mãe e Corredentora que estáveis de pé junto à Cruz do 

Divino Salvador, alcançai-nos as graças necessárias para bem realizarmos essa meditação e dela 

colhermos todos os frutos para a nossa santificação, compreendendo o precioso valor do 

instrumento de sacrifício de Jesus, símbolo de glória e vida eterna para todos nós. Amém. 

Evangelho de São João (3, 13-17): 
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I – SINAL DO INFINITO AMOR DE DEUS AOS HOMENS      

Nesta meditação somos convidados a contemplar a Cruz de Nosso Senhor como o lugar 

privilegiado em que se revela e se manifesta para nós o infinito amor de Deus. 

1. Amor que ultrapassa qualquer entendimento 

A Cruz, afirma o papa Bento XVI, está plantada na terra e pareceria mergulhar as suas raízes na 

malícia do homem, mas projeta-se para o alto, como um indicador que aponta para o céu, para a 

bondade de Deus. Por intermédio da Cruz de Cristo, é derrotado o maligno, é vencida a morte, é-nos 

transmitida a vida, restituída a esperança e comunicada a luz. 

“Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, do mesmo modo é preciso que o Filho do 

Homem seja levantado. Assim, todo aquele que nele acreditar, terá a vida eterna”, disse Jesus. 

Portanto, o que vemos quando dirigimos o nosso olhar para a Cruz, onde Jesus está pregado? 

Contemplamos o sinal do amor sem limites de Deus pela humanidade. 

Sim, Deus amou de tal forma o mundo, que lhe deu o seu Filho único. Admiremos extasiados e 

agradecidos a amplidão, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo por todos nós e 

por mim, em particular, um amor que ultrapassa qualquer entendimento. Tenho sido capaz de 

contemplar e de corresponder a esse amor? 

2. Fonte de vida, de perdão e confiança 

Como afirma São Paulo, o Filho de Deus tornou-se vulnerável, assumindo a condição de servo e 

obedecendo ao Pai Eterno até a morte e morte de cruz (cf. Fil 2,8). Esta, que foi um instrumento de 

suplício na Sexta-Feira Santa e uma manifestação da justiça de Deus sobre o mundo, tornou-se fonte 

de vida, de perdão e misericórdia, sinal de reconciliação e de paz. “Para ser curados do pecado, 

olhamos para Cristo crucificado!” dizia Santo Agostinho. Levantando os olhos para o Crucificado, 

adoramos Aquele que veio para assumir sobre si o pecado do mundo e dar-nos a vida eterna. 

E a Igreja convida-nos a erguer com ousadia esta Cruz gloriosa, a fim de que o mundo possa ver 

até onde chegou o amor do Crucificado por todos os homens. A mesma Igreja convida-nos a dar 

graças a Deus, porque é sobre este madeiro que Jesus nos revela a sua soberana majestade, nos revela 

que Ele é exaltado na glória. Sim, “Vinde, adoremo-Lo!”. No meio de nós, encontra-se Aquele que 

nos amou até o ponto de dar a sua vida por nós, Aquele que convida todo ser humano a aproximar-se 

d’Ele com confiança. 

3. Síntese da nossa fé  

A Cruz é também e de alguma forma a síntese da nossa fé, porque nos diz quanto Deus nos amou, 

nos afirma que no mundo há um amor mais forte do que a morte, do que as nossas fraquezas e os 

nossos pecados. A força desse amor é maior do que o mal que nos ameaça. Todos aqueles que 

sofrem no coração ou no corpo, ao levantarem os olhos para a Cruz de Jesus, encontram nela a fonte 

da vida e da salvação. 

Na Cruz aparece o rosto de um Deus que nos ama incondicionalmente. Ah, saberei eu entender 

que, no Crucificado do Gólgota, a minha dignidade de filho de Deus, ofuscada pelo pecado, me foi 

restituída? 
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Devo sempre voltar o meu olhar para Cristo e ter a certeza de que Ele me libertou na Cruz, 

tomando sobre Si o peso de todos os sofrimentos e injustiças, todas as humilhações e torturas da 

nossa humanidade. 

II. CAMINHO DA SALVAÇÃO 

Embora nossa salvação tenha se consumado na Ressurreição, seu início está na aceitação da 

Cruz, caminho para ela. Tudo o que Jesus fez para nos resgatar tem seu ápice no oferecimento que 

Ele fez de Si mesmo na Cruz, como vítima pelos nossos pecados.  

1. O antídoto para o veneno da “antiga serpente” 

Foi com o intuito de nos salvar que a Santíssima Trindade promoveu a vinda do Filho ao mundo. 

No início de sua história terrena, a família humana recebeu uma picada mortal da “antiga serpente” 

(cf. Ap 12: 9), que injetou o veneno do pecado original na alma dos nossos primeiros pais. Desde 

este momento, a trajetória do homem na Terra foi oprimida pelo pecado e pela inclinação para 

praticar o mal. 

Porém, com a vinda de Cristo, a “nova serpente” foi levantada no Gólgota: o Redentor pregado e 

elevado na Cruz tornou-se o antídoto para o veneno do pecado e a cura para todos os que se voltam 

para Ele e O adoram no seu instrumento de dor. Tal é o poder da Cruz de Jesus, que derrotou para 

sempre o demônio, a morte e o mal. Esta é a sentença misericordiosa da Cruz: “Deus não enviou o 

seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele”. 

2.  Quem se humilha será exaltado 

A Cruz é, portanto, o caminho pelo qual chegamos à salvação. A morte de Cristo no madeiro 

confere um novo sentido à história do homem sobre a Terra e lhe abre a perspectiva da eterna bem-

aventurança. Contudo, tenhamos bem presente que o meio para se chegar à glória celestial é a 

humilhação do sofrimento, a exemplo de Jesus. Reiteradas vezes, com diferentes entonações, os 

evangelistas registram este ensinamento fundamental do Divino Mestre: “Quem se humilha será 

exaltado; humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará”. 

Do ponto de vista humano, Cristo sacrificado na Cruz é a figura da humilhação mais profunda 

possível. Aos olhos de Deus, contudo, é na crucificação que Jesus recebeu sua maior exaltação e teve 

seu maior triunfo. O que aos homens poderia parecer um fracasso, aos olhos do Senhor é a vitória do 

sacrifício da redenção. 

Quanto a mim, devo me perguntar: será que tenho seguido os passos de Nosso Senhor e sofrido 

como Ele as humilhações e sacrifícios que Deus dispõe em minha vida, com os olhos de minha fé 

postos na salvação eterna? 
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III. CARREGAR A PRÓPRIA CRUZ COM AMOR E VENERAÇÃO 

Sim, é através da Cruz que Cristo é exaltado. E a festa litúrgica sobre a qual hoje meditamos nos 

ensina exatamente que Nosso Senhor, por meio da cruz, eleva consigo a humanidade inteira e toda a 

criação. 

1. Pela Cruz chega-se à luz 

Outrora considerada como o pior dos desastres na vida de alguém, um símbolo de ignomínia que 

serviu para a execução de tantos criminosos, a Cruz é hoje exaltada pela Igreja porque Nosso Senhor 

Jesus Cristo veio ao mundo mostrando o quanto ela Lhe é própria. É “o sinal do Filho do Homem” 

(Mt 24, 30) e Ele a transformou em sinal de triunfo! Por isso, a Cruz triunfa no alto das catedrais, na 

ponta das coroas e no centro das mais importantes medalhas. A Cruz é a via da glória. Com quanta 

razão se diz: “Per crucem ad lucem — É pela cruz que se chega à luz”. 

2. Nossa única esperança 

E é este o princípio que a meditação de hoje oferece para nosso benefício espiritual: se queremos 

atingir a santidade, nada é tão central quanto saber abraçar a Cruz como Cristo nos ensinou a fazê-lo. 

O momento decisivo de nossa perseverança não é aquele em que a graça sensível nos toca e damos 

passos vigorosos na virtude, mas, sim, a hora da provação, quando as tentações nos assaltam e 

experimentamos nossa debilidade. Não foi sem motivo que, ao ensinar o Pai Nosso, o Divino Mestre 

disse “livrai-nos do mal”; mas Ele não empregou o mesmo verbo no pedido referente às tentações: 

“não nos deixeis cair em tentação”. Ser tentado é algo inevitável e necessário depois do pecado 

original. Nessa hora, devemos resistir abraçados à cruz, certos de que nela se encontra nossa única 

esperança. E nunca nos desanimemos com nossas quedas, pois Jesus também nos ensinou a nos 

levantarmos sempre, com novo ânimo e com redobrada confiança na misericórdia d’Ele e no amparo 

da Virgem Santíssima, sua e nossa Mãe. 

Glorifiquemos transbordantes de júbilo o sinal de nossa salvação e o penhor da ressurreição 

futura, e saibamos carregar sempre a própria cruz com amor e veneração, tal como o fez nosso 

Salvador antes de começar a Via Sacra. 

3. A intercessão da Virgem das Dores 

E nunca nos esqueçamos de recorrer continuamente à proteção de Maria, Aquela que 

infalivelmente nos auxilia em nossa peregrinação neste mundo rumo ao Céu e nos alcança forças 

para suportarmos nossas cruzes e sofrimentos. 

Lembremo-nos de que no jardim do Éden, aos pés da árvore, havia uma mulher, Eva. Seduzida 

pelo inimigo, ela pensou apoderar-se daquilo que julgava ser a vida divina, mas, ao contrário, era um 

germe de morte que se insinuuou nela e em toda a sua descendência. 

No Calvário, aos pés do madeiro da Cruz, havia outra mulher, Maria. Dócil ao projeto de Deus, 

Ela participou intimamente na oferta que o Filho fez de Si ao Pai pela vida do mundo e, confiada por 

Jesus ao Apóstolo João, tornou-se Mãe de todos os homens. Ela é a Virgem das Dores, nossa 

Corredentora, a quem devemos sempre nos confiar, para vivermos continuamente à luz da Cruz de 

Cristo. 
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CONCLUSÃO 

Desde a Crucificação de Jesus no Calvário, gerações e gerações se passaram, mas a Cruz do 

Redentor permanece como sinal de triunfo, de misericórdia e de perdão. Pela Cruz, Deus manifesta 

continuamente ao mundo seu infinito amor aos homens, um amor que nenhum mal será capaz de 

vencer. É através da Cruz que o mundo e a humanidade são salvos. A maior palavra que Deus 

revelou à humanidade, através de seu Unigênito, é a palavra da Cruz. Ela é o sinal de que a fé veio a 

esta terra e nela persistirá até o fim dos tempos. 

Peçamos à Virgem Santíssima de Fátima que grave de modo indelével em nossos corações essa 

verdade sobre a Santa Cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo e por ela, ao término de nossa passagem 

neste mundo, nos faça chegar à luz da bem-aventurança eterna. 

Salve Rainha...  
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