Giovanni Cipriani

A GLÓRIA DA CRUZ

A BELEZA DE CRISTO NA CRUZ
Jesus, na cruz, nos revela a “nova” beleza e a
força do amor. Na atrocidade inaudita da cruz,
em que seu corpo “aparece aos olhos humanos
desfigurado e sem beleza, a ponto de obrigar os
espectadores a desviar o rosto” (Is 53,2-3), Jesus
brilha de uma extraordinária beleza. É o paradoxo da beleza.
Como pode a beleza de Jesus confrontar-se
com as atrocidades da cruz? De que modo podemos entender a beleza do Crucificado?
“Beleza” é uma palavra que na antiguidade expressava um significado fundamental. No mundo
grego, kalós significava, ao mesmo tempo, bonito
e bom, numa inseparabilidade entre ética e estética. Também para o mundo hebraico a palavra
tov apontava à beleza estética e à bondade moral.
Essa beleza, em Jesus na cruz, alcança sua dimensão mais profunda: a do Amor. Aqui o amor
é todo aberto e todo doado. Aqui, a beleza se tor9

na processo de humanização, autenticidade de
um testemunho de vida, no sacrifício de si mesmo, para que o outro viva.
É a “nova” beleza. Beleza entendida como plenitude de significado, que revela um amor que se
doa até o fim. A beleza que expressa a natureza
ética da vida, sua santidade, o assumir uma experiência totalmente humana.
Na cruz de Jesus, o “belo” recebe uma nova
profundidade. É a Gloria Crucis (A Glória da cruz),
a beleza mesma de Deus, o amor infinito do Pai.
A beleza de um Deus crucificado, que volve o
olhar para o homem com piedade e misericórdia.
O corpo de Cristo na cruz é lugar de vida, de
acolhida para todos aqueles que fazem a opção
de transformar o próprio corpo em um lugar de
encontro, de reconciliação e de ressurreição.
No rosto do Cristo crucificado brilha a verdadeira beleza, porque é a beleza do amor não atingido pela sombra do egoísmo.
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Fixando o olhar nele, aprendemos que o amor
é a verdadeira beleza da vida e a verdadeira força
que liberta o coração do egoísmo. Aprendemos
que é da alma bela que parte a beleza do corpo!
Jesus era belo por dentro, era belo em seus sentimentos, era belo em sua humildade, era belo
em sua generosidade, era belo na acolhida das
crianças e dos pecadores, era belo em sua total
dedicação ao Pai.
Contemplando Jesus na cruz, aprendemos
que a “beleza não está no rosto, a beleza é uma
luz no coração” (K. Gibran). Diante de um gesto
heroico de uma pessoa, nós exclamamos: “Que
belo! Que coração bonito que tem aquela pessoa!”. É esta beleza que precisamos viver. É esta
“beleza que salvará o mundo” (F. Dostoiévski).
Pe. Giovanni Cipriani, Passionista
15 de setembro de 2015
Festa da Exaltação da Santa Cruz
50o de minha Profissão Religiosa Passionista
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ORAÇÕES
Ao nome de Jesus
(Antes de Laudes e Vésperas)
“Ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no
céu, na terra e abaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a Glória de
Deus Pai” (Fl 2,10-11).

O Anjo do Senhor (Angelus)
O anjo do Senhor anunciou a Maria.
E ela concebeu do Espírito Santo.
Eis aqui a serva do Senhor.
Faça-se em mim segundo a vossa Palavra.
E o Verbo se fez carne.
E habitou entre nós.
Ave, Maria...
Rogai por nós, santa Mãe de Deus.
Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
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Oremos: Infundi, Senhor, vos rogamos, a vossa
graça em nossos corações, para que nós, conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação de
Jesus Cristo, vosso Filho, por sua Paixão e morte de cruz, cheguemos à glória da Ressurreição,
pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém.

Rainha do céu
(No tempo pascal)
Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia,
porque Aquele que merecestes trazer em vosso seio,
aleluia,
ressuscitou, como disse, aleluia.
Rogai a Deus por nós, aleluia.
exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia,
porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia.
Oremos: Ó Deus, que pela Ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, fizeste brilhar no mundo a alegria, fazei que, pela intercessão da Virgem Maria, sua mãe, cheguemos às
alegrias da vida eterna. Amém.
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Ao Anjo da Guarda
Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador,
já que a ti me confiou a piedade divina,
sempre me rege, me guarda, me governa e ilumina.
Amém.

Oração pelos falecidos
Dai-lhes, Senhor, o repouso eterno.
E brilhe para eles a vossa luz.
Descansem em paz. Amém.

Trindade Santa
Trindade Santa! Como Comunidade, estamos na
vossa presença para louvar-vos.
Colocamos em vosso coração todo o nosso ser e
desejamos, hoje e sempre, experimentar a ternura do vosso amor para conosco e revelar essa
maravilha a nossos irmãos, através de nosso testemunho de vida, convidando-os a participar do
Mistério Pascal de Jesus.
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Contamos com vossa graça para vivermos nossa
vocação Passionista como homens consagrados,
experimentando na própria vida o dinamismo do
“Fazer Memória” da Paixão, Morte e Ressurreição
do Senhor, e ajudando os irmãos a transfigurarem seus sofrimentos em caminhos de Vida, de
Esperança, de Ressurreição!
Maria, a Mãe corajosa ao pé da cruz, nos ensine
a dizer-vos o nosso “sim” para viver hoje a Paixão
de Jesus e sermos seus fiéis discípulos. Amém.

Oferecimento do dia
Deus, nosso Pai, diante de vós desejo iniciar este
novo dia com o coração agradecido pela vida e
por todos os dons com que me enriquecestes.
Com Maria, aos pés da cruz, quero dizer-vos o
meu “sim” para viver hoje a Paixão de Jesus e,
por meio dele, obter a salvação de toda a humanidade.
Que o meu dia seja vivido com intensidade e que
em tudo busque a vossa glória e a realização do
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vosso plano de amor sobre mim. Conto com a
vossa graça para viver meu chamado de ser “Memória da Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus”
e ser expressão viva da vossa compaixão e misericórdia para cada pessoa. Que o meu coração
seja solidário e fraterno para acolher os irmãos
que sofrem, aliviando suas dores e ajudando-os a
encontrar sentido para a sua cruz.
Maria, Mãe das Dores, inspirai-me a viver com
fidelidade minha vocação e missão. São Paulo da
Cruz, intercedei pela minha perseverança no seguimento de Jesus. Amém.

Bênção
Deus vos abençoe e vos guarde! Que ele vos ilumine com a luz de sua face e vos seja favorável!
Que ele vos mostre o seu rosto e vos traga a paz!
(Nm 6,24-26). Que ele vos dê a saúde da alma e
do corpo!
Nosso Senhor Jesus Cristo esteja perto de vós
para vos defender. Esteja em vosso coração para
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vos conservar. Que ele seja vosso guia para vos
conduzir. Que vos acompanhe para vos guardar.
Olhe por vós e sobre vós derrame sua bênção!
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
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