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PRIMEIRA PARTE

Com um olhar para o Amor crucificado

Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da 
semana, os discípulos tinham fechado as portas 
do lugar onde se achavam, por medo dos judeus. 
Jesus veio e pôs-se no meio deles. Disse-lhes ele: 
“A paz esteja convosco!”. Dito isso, mostrou-lhes 
as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao 
ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: “A paz esteja 
convosco! Como o Pai me enviou, assim também 
eu vos envio a vós”. Depois dessas palavras, so-
prou sobre eles dizendo-lhes: “Recebei o Espírito 
Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, 
lhes serão perdoados; àqueles a quem os retiver-
des, lhes serão retidos”. Tomé, um dos Doze, cha-
mado Dídimo, não estava com eles quando veio 
Jesus. Os outros discípulos disseram-lhe: “Vimos 
o Senhor”. Mas ele replicou-lhes: “Se não vir nas 
suas mãos o sinal dos pregos, e não puser o meu 
dedo no lugar dos pregos, e não introduzir a mi-
nha mão no seu lado, não acreditarei!”. Oito dias 
depois, estavam os seus discípulos outra vez no 
mesmo lugar, e Tomé com eles. Estando trancadas 
as portas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: 
“A paz esteja convosco!”. Depois disse a Tomé: 
“Introduz aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. 



ficá-lo” (João). Os leitores a quem eles se dirigiam 
sabiam bem o que estava contido nessas palavras; nós, 
por outro lado, devemos recorrer a outras fontes. Mes-
mo estas, no entanto, são estranhamente reticentes: a 
tortura da cruz, de fato, foi considerada tão perturba-
dora que teve de ser mantida afastada, segundo Cíce-
ro, “não apenas dos olhos, mas também dos ouvidos 
de um cidadão romano” (cf. Cícero, Pro Rabirio 5,16). 
Não era para ser falada entre pessoas de bem.

O condenado podia ser amarrado com cordas 
aos pulsos ou pregado com cravos na cruz. A menção 
das feridas nas mãos e nos pés do Ressuscitado nos 
diz que o segundo recurso foi adotado para Jesus, e 
podemos facilmente imaginar a agonia que isso im-
plicava. Várias teorias foram propostas sobre a causa 
física de sua morte: ataque cardíaco, asfixia; a mais 
recente e plausível, segundo a literatura médica, apon-
ta desidratação e perda de sangue.

A Paixão da alma

Muito mais profunda e dolorosa do que a Paixão 
do corpo, era a da alma de Cristo. Isso teve várias 
causas:



de dor e de desespero, como, às vezes, se pensa. Se 
os evangelistas considerassem assim, certamente não 
dariam a devida importância à confissão de fé do cen-
turião romano: “Realmente Ele era o Filho de Deus!” 
(Mt 27,54c; cf. Mc 15,39). No entanto, nada nos im-
pede de pensar que os evangelistas interpretaram o 
clamor de Jesus como a maior expressão da extrema 
solidão e do abandono que Ele experimenta nesse 
momento de sua humanidade (cf. R. BROWN. The 
Death of the Messia, II, p. 1051). O que o apóstolo 
Paulo propõe como sendo suprema renúncia e possí-
vel sofrimento no mundo, isto é, tornar-se anátema, 
separado de Cristo para o benefício de seus irmãos de 
sangue (cf. Rm 9,3), Cristo o experimenta na Cruz. 
Ele se separou de Deus, tornando-se ateu, para que os 
homens pudessem retornar a Deus. Há, de fato, um 
ateísmo ativo e culpado, que consiste em rejeitar a 
Deus, e existe um ateísmo passivo de punição e ex-
piação, que consiste em ser rejeitado ou sentir-se re-
jeitado por Deus. Os místicos que fizeram a experiên-
cia da noite escura de Cristo, sendo a última deles 
Madre Teresa de Calcutá, devem ser questionados 
para saber quão dolorosa é essa forma de ateísmo.



• Humilhação

Outro aspecto marcante da Paixão (interior) de 
Cristo é a humilhação e o desprezo. Desprezado e 
rejeitado pelos homens... maltratado, ele se deixou 
humilhar (Is 53,3a.7a). Assim Isaías profetizou e assim 
aconteceu. Desde o momento da prisão até o último 
momento da cruz, há um crescente desprezo, insultos 
e ridicularização em torno da pessoa de Cristo.

Vestiram Jesus de púrpura, teceram uma coroa de 
espinhos e a colocaram na sua cabeça. E come-
çaram a saudá-lo: “Salve, rei dos judeus!”. Da-
vam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele 
e punham-se de joelhos como para homenageá-lo. 
Depois de terem escarnecido dele, tiraram-lhe a 
púrpura, deram-lhe de novo as vestes e conduzi-
ram-no fora para o crucificar (Mc 15,17-20).

Estando Ele suspenso na cruz,

os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os an-
ciãos também zombavam dele: “Ele salvou a ou-
tros e não pode salvar-se a si mesmo!” (Mt 27,41-
42a).


