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13099. Liturgia do dia - 6ª feira - Sagrado Coração de Jesus! - Ano B (08-06-2018) - Os 11, 1. 3-4. 8c-9; Is 12,
2-6; Ef 3, 8-12. 14-19; Jo 19, 31-37 - Era o dia da preparação para a
Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz
durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então
pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os
tirasse da cruz! Os soldados foram e quebraram as pernas de um e,
depois, do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem
de Jesus, e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas;
mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e
água. Aquele que viu, dá testemunho e seu testemunho é verdadeiro; e
ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso
aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz: “Não quebrarão
nenhum dos seus ossos!” E outra Escritura ainda diz: “Olharão para
aquele que transpassaram!”
Recadinhos: - Busco, com humildade, conhecer as coisas de Deus? - Procuro ver Deus presente em tudo? Nas incertezas da vida, onde busco consolo e conforto? - Minha vida é um diálogo de Amor para com Deus,
de coração para coração? - Conheço pessoas que têm um fardo pesado mas vivem como se fosse leve?
13100. Cumprindo formalidade legal! - A Lei determinava que se retirassem os corpos dos supliciados da cruz
antes do cair da noite. (Dt 21, 22-23). Os judeus consideravam uma profanação para a terra, considerada santa,
a permanência do corpo de um supliciado na cruz. Preocuparam-se, portanto, que a morte dos três condenados
fosse apressada! O Evangelista explica que aquele sábado era de grande solenidade, pois coincidia com a
Páscoa daquele tempo. Os corpos deviam ser enterrados antes do ocaso, quando já se iniciava o grande sábado.
Quebrando-lhes as pernas, os condenados morreriam mais rapidamente.
13101. A Jesus lhe transpassaram com uma lança! - Os soldados quebraram as pernas do primeiro e depois do
outro que fora crucificado com Jesus. Olhando para Jesus, verificando que já estava morto, não lhe quebraram
as pernas, mas um deles transpassou o seu lado com uma lança. Assim tiveram a garantia de que estava morto.
O efeito imediato foi que, “no mesmo instante, saiu sangue e água”. Os santos Padres têm interpretado de
modo místico esta “água” e “sangue”, como símbolos do Espírito (Jo 9, 39) que se recebe no Batismo (Jo 3, 5).
13102. O “sangue” de Cristo! - O “sangue” não só testifica o sacrifício de Cristo, mas também nele se tem
encontrado uma alusão à Eucaristia (Jo 6, 51.53ss). Cristo é “Aquele que vem pela água e pelo sangue!” (1Jo 5,
6-8). Esta é uma interpretação simbólica. O sangue representa a Redenção, o martírio, a Eucaristia. A água e o
sangue representam os sacramentos, a Igreja.
13103. A “água” de Cristo! A “água” é o símbolo do Espírito de Deus, de sua força, de sua vida e dons
messiânicos! O “sangue” pode representar a realidade humana de Cristo (Jo 1, 13). Podemos, pois, dizer que o
sangue simboliza a humanidade imolada de Cristo, a realidade de seu sacrifício expiatório.
13104. Nenhum osso lhe foi quebrado! - São João narra que de Jesus “não lhe quebraram as pernas!” (Jo 19,
36). Há aqui um simbolismo muito grande. No Primeiro Testamento (Ex 12, 46 e Nm 9, 12) há uma
determinação que se refere ao preparo do cordeiro pascal que deveria ser seguida: “Não lhe quebrareis...!” O
cordeiro pascal era também uma oblação, como vem indicado no livro dos Números. Por isso, o cordeiro devia
ser oferecido íntegro (1Cor 5, 7). Aquele cordeiro daquela páscoa era a figura de Jesus Cristo, que se imolou
por nós. São João vê em Cristo a realização da profecia com a qual Cristo está representado como o verdadeiro
Cordeiro pascal, imolado pelos pecados do mundo (Jo 1, 29). Deve ser contemplado pela Fé, para salvação de
quem crê.
13105. Coração! - “Coração cheio de compaixão, livrai os que sofrem e dai-lhes a Paz eterna em vós! Amém!”
(Santo Afonso Maria de Ligório)
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