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1. Venit hora! Chegou a hora! A hora do Filho do homem.

Como todos os anos, percorremos diante do Coliseu romano a Via crucis de Cristo e participamos
naquela hora em que se cumpriu a obra da Redenção.

Venit hora crucis! "A hora da passagem deste mundo para o Pai" (Jo 13, 1). A hora do sofrimento
horrível do Filho de Deus, um sofrimento que, depois de vinte séculos, continua a comover-nos
profundamente e a interpelar-nos. O Filho de Deus chegou a esta hora (cf. Jo 12, 27)
precisamente para dar a vida em benefício dos irmãos. É a hora da oferenda a hora da revelação
do amor infinito.

2. Venit hora gloriae! "Chegou a hora de se revelar a glória do Filho do Homem" (Jo 12, 23). Eis a
hora em que a nós, homens e mulheres de todos os tempos, nos foi concedido o dom do amor
mais forte do que a morte. Estamos aos pés da cruz sobre a qual foi crucificado o Filho de Deus,
para que, com o poder que o Pai lhe concedeu sobre todos os seres humanos, Ele dê vida eterna
a quantos lhe foram confiados (cf. Jo 17, 2).

Não é porventura um dever, nesta hora, prestar glória a Deus Pai "que nem sequer poupou o seu
próprio Filho, mas o entregou por todos nós" (Rm 8, 32)?

Não chegou porventura o tempo de glorificar o Filho que "se rebaixou a si mesmo, tornando-se
obediente até à morte e morte de cruz" (Fl 2, 7)?



Como não glorificar o Espírito d'Aquele que ressuscitou Cristo dos mortos e habita agora em nós
para dar a vida também aos nossos corpos mortais (cf. Rm 8, 11)?

3. Esta hora do Filho do homem, que vivemos Sexta-Feira Santa, permaneça na nossa mente e
nos nossos corações como a hora do amor e da glória.

O mistério da Via crucis do Filho de Deus seja para todos fonte inesgotável de esperança.
Conforte-nos e fortifique-nos também quando chegar a nossa hora.

Venit hora redemptionis. Glorificemus Redemptorem!

Amém.
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