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A Semana Santa e suas 
reflexões sobre momentos 
da vida de Jesus

O período da Quaresma é 
o  tempo  de  re f l exão ,  a 
oportunidade de o homem 
rever alguns de seus atos e 
fazer diferente. A Semana 
Santa é fundamental neste 
ciclo e com ela todo o seu 
significado de ser um dos 
momentos mais ricos da Igreja 
Católica. Missa penitencial, 
Missa dos Santos Óleos, Missa 
da Ceia do Senhor, celebração 

da Paixão do Senhor, a Missa 
da Vigília Pascal e a Missa de 
Páscoa, lembram passagens 
importantes da vida de Jesus, 
a morte e a ressurreição 
do filho unigênito de Deus, 
que veio para tirar todo o 
pecado do mundo e ser o 
exemplo a seguir. Tempo de 
silêncio e de reflexões sobre 
si mesmo e sobre o papel do 
homem em comunidade a 
se questionar acerca do que 
tem feito em seu dia a dia; 
tempo propiciado por Aquele 
que deu sua vida em favor 
dos pecadores, que através 
da simplicidade idealizou a 
paz e a compaixão entre os 
homens. Trata-se, portanto, de 
um período de renovação dos 

votos de fé à Igreja e ao senhor 
Jesus Cristo, que deu sua vida 
pela salvação da humanidade. 
Além das celebrações, alguns 
eventos também propiciam a 
reflexão, como as encenações. 
Entre elas, neste ano acontece 
a 17ª edição do espetáculo 
Via Crucis - A Paixão de Cristo 
de Santa Bárbara d’Oeste. 
Durante cerca de uma hora 
e meia de apresentação, 
sempre a partir das 20h, no 
CSU (Centro Social Urbano), 
algumas passagens da vida do 
Messias serão encenadas para 
relembrar os milagres feitos, 
até a sua morte e ressurreição, 
sendo esta o ponto alto e mais 
esperado do espetáculo. Entre 
as cenas, a tentação do deserto; 

as bodas de Caná, quando 
Jesus transformou água em 
vinho; o sermão da montanha; 
a cura da jovem enferma e 
do cego; a escolha dos 12 
apóstolos; a ressurreição de 
Lázaro; Jesus em Jerusalém; a 
trama que culmina na prisão de 
Jesus; a Santa Ceia, a sentença 
de Pilatos; a Via Sacra e a 
Ressurreição. Como novidade 
nesta edição e até para facilitar a 
ida do público, duas semanas de 
apresentações, nos dias 11, 12 
e 13 de abril, datas anteriores a 
Semana Santa, e nos dias 18, 19 
e 20 de abril. Embora com mais 
dias de apresentações, a Sexta-
Feira Santa sempre supera 
o público dos demais dias, 
mostrando que os ensinamentos 
de Jesus foram e são marcantes 
na vida de muitos. Para o elenco, 
a Sexta-Feira Santa também 
traz uma emoção que pode ser 
chamada de inexplicável. Tudo 
é um conjunto, ensaios que 
começaram com testes para 
definição de elenco em janeiro, 
o processo de criação das 

cenas, figurino, maquiagem, 
produção cenográf ica e 
musical, somando mais de 
100 pessoas comprometidas 
em mostrar momentos da 
vida de Jesus. Não tem como 
não se emocionar ao ver  a 
crucificação, a dor do filho de 
Deus, mesmo que nos últimos 
suspiros de sua vida, ainda 
ensinando o próximo. O choro 
é praticamente inevitável, e 
depois vem a ressurreição, 
quando o choro de muitos não 
é mais de tristeza, mas sim de 
alegria, pois a vida de Jesus é 
puro ensinamento e exemplo 
a seguir.

Carolina Penatti

Os Evangelhos nos narram que 
no Domingo da Ressurreição, 
muito cedo, ao despontar a 
aurora, “as mulheres” que 
haviam acompanhado Jesus 
desde a Galileia foram ao 
sepulcro, levando os perfumes 
que haviam preparado para 

ung i r  o  corpo ,  po is  seu 
sepultamento tinha se dado 
às pressas, porque era dia 
de preparação da páscoa, e 
começava o sábado. Segundo 
o texto bíblico, Maria, a mãe do 
Senhor não estava com elas. 
Após o anúncio das mulheres, 
Pedro e João também foram ao 
sepulcro, e, segundo a narrativa 
do Evangelho de São Lucas, 
Pedro inclinou-se para olhar, 
voltando para casa estranhando 
o acontecido. Nenhum dos 
Evangelhos narra que a Mãe do 
Senhor tenha ido ao sepulcro. 
Não deveria ela, pelo amor 
incondicional ao Filho, ter sido 
também impulsionada estar lá 
na manhã da ressureição? Ela 
esteve em todos os momentos 
com seu Filho e mais, esteve 
nos momentos de maior dor e 
aflição, junto à cruz, durante 
todo o tempo em que Ele 
derramava seu sangue por 
amor da humanidade, quando 
foi transpassado pela lança, 
quando descido do madeiro. 
Porque não foi impelida na 
manhã na ressurreição a 
estar junto do túmulo onde o 
sepultaram, já que tudo havia 

sido feito tão às pressas. Alguns 
poderiam dizer que a “espada 
de dor” que transpassara o 
coração da Doce Mãe de 
Deus teria impedido que ela 
olhasse para o corpo chagado 
do Filho. Contudo, desde o 
anúncio do anjo, quando o 
Verbo se fez carne, o coração 
daquela que encontrou Graça 
diante do Senhor, passou a ser 
mergulhado na mesma missão 
de entrega de seu Filho. Se o 
Pai do Céu nos deu seu Filho 
unigênito para nossa salvação, 
Maria também o ofertou a nós, 
numa entrega plena e cheia de 
fé. Maria não foi ao sepulcro 
pelo fato de ter guardado em 
seu coração tudo o que o Senhor 
havia dito e porque tinha fé. 

Maria, a mãe do Senhor, não 
foi ao sepulcro porque sabia, 
pela fé, que Jesus não estaria 
lá. A frase de Jesus a Tomé, 
ganha aqui significado ainda 
maior. Ele, precisando ver para 
crer, tocou as chagas do Senhor 
e teve ali uma experiência 
profunda de conversão e entrega 
ao Ressuscitado. Porém, o 
Senhor lhe diz: “Porque me 
viste, creste. Felizes os que 
creem ser ter visto”. Mais uma 
vez o Evangelho nos traz a 
pa lav ra  bem aven tu rada 
(felizes), primeiramente dita a 
Maria quando da encarnação 
do Filho. Ela é, portanto, a bem 
aventurada, que da encarnação 
à ressureição testemunhou 
sua fé no Salvador. Somente 

na dimensão da fé é possível 
participarmos do mistério da 
ressurreição. Que a Mãe do 
Ressuscitado nos ajude a crer 
e testemunhar com nossas 
vidas que Jesus vive e está 
ressuscitado no meio de nós. 

PORQUE A MÃE DE SENHOR 
NÃO FOI AO SEPULCRO?
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