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Bom dia, meus queridos amigos! Estamos na chamada “Sexta-

feira da Paixão”. Antes do pôr do sol, seguindo o costume judaico, Jesus foi 
crucificado como sacrifício completo pelos nossos pecados. Mas porque antes 
do pôr do sol? Muito simples, os judeus amavam a Lei muito mais do que 
aquele único capaz de cumpri-la. A guarda do sábado (Êxodo 20:8-11) era de 
mais importância do que aquele “mero carpinteiro” que se dizia Filho de Deus. 
E a todos os crucificados era permitido agonizar, sofrer, desde que preservado 
o "Santo" Sábado. Se o condenado fosse detentor de mais resistência física, 
demorando em expirar, as suas pernas deveriam ser quebradas de modo a 
apressar a morte.  

 
Assim mesmo fazemos com Jesus quando primamos pela Lei em 

detrimento do seu sacrifício. Relegamos a expiação na cruz, escusamos a 
graça, quando acrescentamos penitências, sacrifícios e regras como 
condicionantes do amor de nosso Deus. Semelhante, quando fazemos sofrer 
quem nos cerca, por ação ou omissão, cuspimos em Jesus, degradamos a 
alma do próprio Cristo.  

 
É o que nos revela o texto "O que fazemos a Ele?", pinçado do 

livro "Ele escolheu os cravos", de Max Lucado: 
 

O QUE FAZEMOS A ELE?  
 
A tarefa dos soldados era simples. Levar o Nazareno para o 

monte e matá-Lo. Mas eles quiseram se divertir um pouco antes. Soldados 
fortes e armados rodearam o carpinteiro Galileu, exausto e quase morto, e o 
espancaram.  

 
O espancamento foi mandado. A crucificação, ordenada. Mas, e 

cuspir? O Propósito de cuspir não é ferir o corpo – não pode. Mas degradar a 
alma, e é isto que faz. Já fez isso? Já fez alguém se sentir mal para que você 
se sentisse bem? Jesus disse em Mateus 25:40 que o modo como tratamos 
outros é como tratamos Jesus!  
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Convém transcrever o evangelho citado: "... Digo a verdade: O 
que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram". 
(Mateus 25:40 NVI).  

 
Não tenho dúvida, a nossa dívida foi quitada na cruz. E o que 

você fez disso? Continua escravizado e escravizando no cumprimento de 
regras e preceitos? E como você tem tratado o seu próximo? "Amando como 
Jesus amou"? Ou continua a reproduzir a insanidade dos soldados romanos, 
cuspindo no rosto de Cristo? 
 


