
Qualquer aventura começa com um momento de inspiração e com um desejo de 
fazer alguma coisa que nos leve longe, para lá dos nossos medos. Procura um 
lugar calmo e começa esta aventura por rezar este Hino antigo à Cruz:

A cruz gloriosa do Senhor ressuscitado
é a árvore da minha salvação;
dela me alimento, nela me deleito,
nas suas raízes cresço,
nos seus ramos me estendo.
O seu orvalho me reconforta,
a sua brisa me fecunda,
à sua sombra ergui a minha tenda.
Na fome alimento, na sede fonte,
na nudez roupagem.
Augusto caminho, minha estrada estreita,
escada de Jacob, leito de amor das núpcias do Senhor.
No temor defesa, nas quedas apoio,
na vitória a coroa, na luta és o prémio.
Árvore da salvação, pilar do universo,
o teu cimo toca os céus 
e nos teus braços abertos
chama-me o amor de Deus.

1 INSPIRA-TE!
Aqui tens uma parte do Evangelho desta Sexta-Feira Santa. Ele é que te vai indicar a 
rota! Lê com atenção, sublinha, faz perguntas ao texto e procura nele mesmo as 
respostas e quando achares que podes avançar, dá o salto!

Disse-lhes Pilatos: «Hei-de cruci�car o vosso Rei?». Replicaram-lhe os príncipes dos sacer-

dotes: «Não temos outro rei senão César». Entregou-lhes então Jesus, para ser cruci�cado. E 

eles apoderaram-se de Jesus. Levando a cruz, Jesus saiu para o chamado Lugar do Calvário, 

que em hebraico se diz Gólgota. Ali O cruci�caram, e com Ele mais dois: um de cada lado e 

Jesus no meio. Pilatos escreveu ainda um letreiro e colocou-o no alto da cruz; nele estava 

escrito: «Jesus, o Nazareno, Rei dos judeus». Muitos judeus leram esse letreiro, porque o 

lugar onde Jesus tinha sido cruci�cado era perto da cidade. Estava escrito em hebraico, 

grego e latim. Diziam então a Pilatos os príncipes dos sacerdotes dos judeus: «Não escrevas: 

‘Rei dos judeus’, 

mas que Ele a�rmou: ‘Eu sou o Rei dos judeus’». Pilatos retorquiu: «O que escrevi está 

escrito».

Podes ler o Evangelho completo em Jo 18,1-19,42

2 ESTUDA A ROTA!

O dia de hoje é importantíssimo: é o dia da Paixão do Senhor! Celebramos o Amor de Jesus por nós: tão grande, que O leva a 
dar a vida para nos salvar! Não deixes de viver esta etapa bem perto da cruz de Jesus, com os olhos postos nele.
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Passadas as outras etapas, é tempo de avançar, de dar passos! Aqui �cam algumas 
indicações para dares o salto na direção certa!

Tal como a presença de Cristo foi desconfortável para os homens do seu tempo, também nós 
temos di�culdade em lidar com a Cruz: com a de Cristo, e com a nossa. Fugimos das di�cul-
dades, das di�culdades da vida e do sofrimento… A nossa cultura do bem-estar, do conforto, 
da felicidade super�cial, do efémero, do triunfo do ter sobre o ser, tem medo da Cruz. Não sabe 
lidar com ela! Diante da cruz, da incompreensibilidade do sofrimento podemos ter duas 
atitudes: a primeiro é a de viver a cruz sem Cristo, perdendo a esperança perante as di�cul-
dades, não descobrindo um sentido para a dureza da vida que atravessamos; e a segunda é a 
de querer um Cristo sem cruz, ou seja, abraçar apenas a super�cialidade da vida, sem proble-
mas, sem fragilidades, numa atitude de quem busca apenas o que dá prazer e uma felicidade 
sem custo. Como nos dizia São João Paulo II: “É preciso vencer uma grave tentação: a de tirar ao 
Evangelho a página da cruz!” É preciso não ter medo da Cruz de Cristo! Com Jesus, descobrimos 
que a cruz, que aparentemente é o lugar do sofrimento e do fracasso, não tem a última palavra! 
Jesus passa além do sofrimento e da morte, para nos dar acesso a uma plenitude de vida que 
nenhum sepulcro poderá voltar a encerrar!

Um rei é pregado na Cruz! Jesus morre como o pior dos criminosos… Pilatos escolhe o caminho 
confortável… Herodes escolhe o caminho do desdém e da troça... a multidão escolhe Barrabás. 
E Jesus? Não há ninguém que se levante e grite o nome de Jesus? Não há ninguém disposto a 
escolhê-lo, a avançar por Ele, a arriscar por Ele aqui e agora? E tu?

3 DÁ O SALTO!
Às vezes, até nos sentimos inspirados, até estudamos a rota e as etapas, 
até damos o salto inicial, mas temos di�culdade em ir com a aventura até 
ao �m! Isto de caminhar para a Páscoa, para Cristo, não é para meninos! 
E, por isso, vamos até ao �m, nas acções!

Beija a Cruz! Na Sexta-Feira Santa, o momento mais importante que a Igreja 
propõe é a Celebração da Paixão do Senhor. Nessa celebração, revivemos com 
Jesus o momento da sua Paixão e Morte e temos a oportunidade de adorar a 
Cruz de Jesus. Não como o instrumento da tortura, da derrota, mas como a 
árvore da vida, o altar do sacrifício de Jesus, o trono onde Jesus toma posse do 
seu reino. Procura saber a que horas será a celebração da Paixão nos lugares 
onde habitualmente vais à missa e não deixes de participar!

Faz Jejum! Já �zemos a experiência do jejum na Quarta-Feira de Cinzas, 
quando começámos esta aventura! O outro dia que a Igreja propõe como dia de 
jejum, é a Sexta-Feira Santa! Tal como no 1º Desa�o, a nossa sugestão é que não 
comas carne, nem coisas supér�uas entre as refeições, e que faças refeições 
simples e económicas. Podes substituir o jantar por um tempo de oração e o 
dinheiro que poupares neste dia, comendo menos, fumando menos, bebendo 
menos café e privando-te de algumas outras coisas, podes pô-lo de parte para 
o dares de esmola.

4 VAI ATÉ AO FIM!

Juntamos ao teu 4FAITH GEAR, um novo item: o Mapa do Amor! 
Quando vamos numa aventura como esta, convém saber bem 

qual o melhor caminho para chegarmos rapidamente e em segurança 
aonde queremos. Com o Mapa do Amor, nunca te perdes desse caminho!

O 10º desafio, para a Páscoa (sábado e Domingo) será lançado no dia 26 de Março!


