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Amados irmãos e irmãs,

Agradeço-vos por terdes participado, em tão grande número, neste momento de intensa oração.
E agradeço também a todos aqueles que se uniram a nós através dos meios de comunicação,
especialmente aos doentes e aos idosos.

Não quero acrescentar muitas palavras. Nesta noite, deve permanecer uma única palavra, que é
a própria Cruz. A Cruz de Jesus é a Palavra com que Deus respondeu ao mal do mundo. Às
vezes parece-nos que Deus não responda ao mal, que permaneça calado. Na realidade, Deus
falou, respondeu, e a sua resposta é a Cruz de Cristo: uma Palavra que é amor, misericórdia,
perdão. É também julgamento: Deus julga amando-nos. Lembremo-nos: Deus julga amando-nos.
Se acolho o seu amor, estou salvo; se o recuso, estou condenado, não por Ele, mas por mim
mesmo, porque Deus não condena, Ele unicamente ama e salva.

Amados irmãos, a palavra da Cruz é também a resposta dos cristãos ao mal que continua a agir
em nós e ao nosso redor. Os cristãos devem responder ao mal com o bem, tomando sobre si a
cruz, como Jesus. Nesta noite, ouvimos o testemunho dos nossos irmãos do Líbano: foram eles
que prepararam estas belas meditações e preces. De coração lhes agradecemos por este serviço
e sobretudo pelo testemunho que nos dão. Vimo-lo quando o Papa Bento foi ao Líbano: vimos a
beleza e a força da comunhão dos cristãos naquela Nação e da amizade de tantos irmãos
muçulmanos e muitos outros . Foi um sinal para todo o Médio Oriente e para o mundo inteiro: um
sinal de esperança.

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2013/20130329-via-crucis-libretto.pdf
http://www.photogallery.va/content/photogallery/pt/celebrazioni-liturgiche/via-crucis-2013.html
https://www.vatican.va/content/francesco/pt/events/event.dir.html/content/vaticanevents/pt/2013/3/29/papa-francesco_20130329_via-crucis-colosseo.html


Então continuemos esta Via-Sacra na vida de todos os dias. Caminhemos juntos pela senda da
Cruz, caminhemos levando no coração esta Palavra de amor e de perdão. Caminhemos
esperando a Ressurreição de Jesus, que tanto nos ama. É tudo amor!
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