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A resposta de Deus perante o seu aparente 
silêncio na história manifesta-se na cruz de 
Jesus, na entrega de amor até dar a sua vida.   
 
Deus está crucificado em todas as pessoas 
que sofrem no mundo, que são tratadas 
injustamente.  
 
Acompanhar este Jesus na sua entrega para 
dar a vida não é um passeio agradável numa 
manhã calma, é desejar acompanhar os 
crucificados de hoje, é querer caminhar  com 
os esquecidos, os marginalizados, os 
pequenos do nosso mundo e trabalhar todos 
os dias para que a vida dos filhos e filhas de 
Deus seja mais digna. 

Cristo morre por todos. 

  

 

 "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem" (Lc 23,34)  
Senhor pequei, Tem piedade e misericórdia de mim 

 "Hoje estarás comigo no Paraíso" (Lc 23, 43) 
Senhor pequei, Tem piedade e misericórdia de mim 

 "Eis aquí o teu filho: eis aquí a tua Mãe" (Jn 19, 26) 
Senhor pequei, Tem piedade e misericórdia de mim 

 "Meu Deus, Meu Deus, porque me abandonaste?" (Mt 27, 46) 
Senhor pequei, Tem piedade e misericórdia de mim 

 "Tenho sede" (Jo 19, 28) 
Senhor pequei, Tem piedade e misericórdia de mim. 

 "Tudo está consumado" (Jo 19,30) 
Senhor pequei, Tem piedade e misericórdia de mim 

 "Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito" (Lc 23, 46) 
Senhor pequei, Tem piedade e misericórdia de mim. 

 

Queridos amigos da Família ACI, queridas Irmãss,  

Observa o rostro de Jesus, rosto débil, porque o seu amor, fê-lo conhecer a debilidade. O amor, 

que supõe dar e voltar a dar-se, debilita. A cruz não é a resposta aos nossos pecados, mas 

inquieta-nos e motiva-nos a abrir os nossos corações a um outro modo de perguntar, de conhecer 

e de viver. Hoje, desde a cruz, Jesus pergunta-nos o que fizemos com a nossa vida, com os nossos 

interessses, com as nossas ilusões, connosco mesmos, com os nossos amigos, com as nossas 

famílias, com Ele.  

Com amizade,  

Claudia Iwanica, Isabel Branco, Juan Jairo Lavarde, Silvestra Bardeskar, Vanessa Amarelle, Ir. 

Brigit Viji, Ir. Pilar Guzmán, Ir. Maria Vaz Pinto 
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