Os discípulos enviados a preparar a Páscoa encontraram «como ele lhes tinha
dito», tal como na entrada solene de Jesus em Jerusalém. Uma vez mais, Jesus
é apresentado como autêntico profeta. Será um misterioso homem a indicar-lhes
o lugar onde devem fazer os preparativos. Aproxima-se a Páscoa, será imolado o
cordeiro pascal, cujo sangue nas portas das casas salvou os hebreus no Egipto.
Cristo, nossa Páscoa, está para ser imolado.
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Quando chegou a hora, pôs-se à mesa e os Apóstolos com Ele.
Disse-lhes:
«Tenho desejado ardentemente comer ESTA PÁSCOA convosco,
antes de
PADECER,
pois digo-vos que já não a voltarei a comer
até ela ter pleno cumprimento no Reino de Deus».
Tomando um CÁLICE, deu graças e disse:
«Tomai e reparti entre vós,
pois digo-vos que não tornarei a beber do fruto da videira,
até chegar o Reino de Deus».
Tomou um PÃO
deu graças,
partiu-o e deu-lhes, dizendo:
«ISTO é o meu corpo,
que é dado por vós;
fazei isto em MEMÓRIA DE MIM».
Depois da ceia, fez o mesmo com o CÁLICE, dizendo:
«ESTE CÁLICE é a
NOVA ALIANÇA no meu SANGUE,
que
por vós é derramado».
É a última Páscoa de Jesus. Para ele terminou, com ele acabou a Páscoa
antiga para dar lugar a uma nova Páscoa. A Aliança antiga faz, de agora em
diante, parte do passado. Jesus é o novo Cordeiro pascal, agora é o seu sangue
a salvar. Por isso, a nova Páscoa será em memória dele e a libertação do Egipto
se tornará a figura da redenção em Jesus Cristo. a nova Aliança não vai abolir a
Páscoa antiga, mas cumpri-la. Tudo acontece na mesma cidade, na mesma casa,
na mesma ceia: ao cumprir uma Páscoa, sinal da antiga Aliança, Jesus instaura
outra Páscoa e outra Aliança, nova e eterna.
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«Mas eis que a mão daquele que me vai ENTREGAR está comigo à mesa!
O Filho do Homem parte, como está determinado;
mas ai daquele por meio de quem
vai SER ENTREGUE!».
E eles começaram a procurar entre eles
qual
entre eles faria ISSO.
E surgiu uma discussão entre eles
Qual entre eles era
o MAIOR.
No evangelho de Lucas, Jesus não pronuncia o nome do traidor. Por isso,
podia ser qualquer um dos Doze, qualquer um dos ouvintes do evangelho. Parece
esquisito que, numa circunstância dessas, tenha surgido uma discussão sobre
qual deles era o maior, quando deviam preocupar-se em saber qual deles era o
mais pequeno, o mais pecador, o traidor. Talvez porque os extremos se toquem.
Parece haver uma equivalência entre ser o maior e trair Jesus.
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Jesus disse-lhes:
«Os REIS
das nações
e OS QUE TÊM O PODER são chamados
Convosco, não deve ser assim;

DOMINAM sobre
BENFEITORES.

elas

o que for MAIOR entre vós seja como O MAIS NOVO,
e aquele que GOVERNA,
como AQUELE QUE SERVE.
27

Pois, quem é
MAIOR:
ou O QUE SERVE?
Não é
O QUE ESTÁ À MESA?
Ora, EU estou no meio de vós como
AQUELE QUE SERVE.
Vós sois os que permaneceram sempre junto de mim nas minhas provações,
e Eu disponho a vosso favor,
como o meu Pai dispõe para mim um
REINO,
a fim de que comais e bebais à minha mesa, no meu
REINO.
E haveis de sentar-vos no trono
para
JULGAR
as doze tribos de Israel».
QUEM ESTÁ À MESA,
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Cada homem é rei, o maior, cada um, em qualquer circunstância exerce algum
poder. Jesus não pede aos discípulos que se demitam, nem que abdiquem do seu
«trono». Indica-lhes uma outra concepção de poder, diferente da tentação de
dominar para ser servido. O poder não é mau em si, só corrompe quem se deixa
corromper. Apesar de se fazer «servo», Jesus continua como Rei e é
precisamente nesse momento que ele exerce de modo mais pleno o seu poder.
Não entrará no Reino de Deus, não será admitido à mesa do Rei, nem associado
ao seu poder de juiz, quem não se fizer servo.
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E o Senhor disse:
«Simão, Simão, eis que Satanás pediu para vos joeirar como trigo.
Mas Eu roguei por ti, para que não desapareça A TUA FÉ.
E TU, UMA VEZ CONVERTIDO, CONFIRMA OS TEUS IRMÃOS».
Ele disse-lhe:
«Senhor, estou pronto a ir contigo até para a prisão e para a morte».
Jesus disse-lhe:
«EU TE DIGO, PEDRO: O GALO NÃO CANTARÁ HOJE
SEM QUE, POR TRÊS VEZES, TENHAS NEGADO CONHECER-ME».
O v. 31 é o verdadeiro chamamento de Pedro. É a primeira vez no evangelho
de Lucas que Pedro é chamado por Jesus, duas vezes, pelo seu nome: Simão. É
uma vocação solene, como a de Abraão, de Moisés, de Samuel, de Marta e de
Saulo. A predição da tripla negação só se dirige a Pedro, mas diz respeito a todos.
Os outros apóstolos serão joeirados como o trigo e terão necessidade de ser
confirmados na fé. E é precisamente aquele que irá negar o Mestre quem terá
como missão dar força aos irmãos. A oração de Jesus dará força a Pedro, mas é
o seu protesto de fidelidade que leva Jesus a anunciar-lhe a sua negação antes
de o galo cantar.
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Depois, acrescentou:
«Quando vos enviei sem bolsa, nem alforge, nem sandálias,
faltou-vos alguma coisa?»
Eles responderam: «Nada».
E Ele acrescentou:
«Mas agora, quem tem uma bolsa que a tome, assim como o alforge,
e quem não tem ESPADA venda a capa e compre uma.
Porque, digo-vo-lo Eu, DEVE CUMPRIR-SE EM MIM esta palavra da Escritura:

Foi contado entre os malfeitores.
Efectivamente, o que me diz respeito
ESTÁ PARA CUMPRIR-SE».
38

Disseram-lhe eles:
«Senhor, aqui estão duas

ESPADAS ».

Mas Ele respondeu-lhes: «Basta!».
Este texto é bastante enigmático e parece nada ter a ver com a mansidão de
Jesus e o convite antes feito aos discípulos a nada levarem para o caminho e a
serem portadores de paz a cada casa. Jesus anuncia um tempo novo: «de agora
em diante». Estarão sós e Jesus não estará mais com eles. Chegou o tempo da
violência e da espada e irá correr sangue, mas apenas o seu. Mas está para
chegar um tempo em que os discípulos irão também experimentar a sorte do seu
Mestre. Por isso, dois discípulos tomaram as suas precauções, mostrando duas
espadas que, na prática, de nada lhes irá servir, pois fugirão logo na primeira
oportunidade.
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Saiu então e foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras.
E os discípulos seguiram também com Ele.
Quando chegou ao local, disse-lhes:
«ORAI, PARA QUE NÃO ENTREIS EM TENTAÇÃO».
Depois afastou-se deles, à distância de um tiro de pedra, aproximadamente;
e, pondo-se de joelhos, ORAVA, dizendo:
«PAI, se quiseres, afasta de mim este CÁLICE;
contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua».
Então, vindo do Céu, apareceu-lhe um anjo que o confortava.
Cheio de angústia, ORAVA mais intensamente,
e o suor tornou-se-lhe como grossas gotas de sangue, que caíam na terra.
Depois levantou-se da
ORAÇÃO e foi ter com os discípulos,
encontrando-os a dormir, devido à tristeza.
Disse-lhes:
«Porque dormis? Levantai-vos e
ORAI, PARA QUE NÃO ENTREIS EM TENTAÇÃO».
A agonia de Jesus apresenta-se como um paralelo da agonia de Elias (1Rs
19,3-8), embora de modo diferente e superador. Jesus deixa à distância os
discípulos para se confrontar com a sua prova final. Enquanto os discípulos se
deixam abater pela tristeza e dormem, Jesus permanece vigilante e encontra
força na oração. O cálice apresentado a Jesus não é mais que a morte, mas
Jesus é fortalecido na hora da tentação extrema pela sua relação íntima com o
Pai, aceitando fazer a vontade do Pai e recusando entrar na óptica do Tentador:
«não se faça a minha vontade, mas a tua». O evangelista chama a atenção para
o suor que se torna em grossas gotas de sangue, um fenómeno natural de quem
está numa grande tensão nervosa ao aproximar-se a hora da prova.
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Enquanto Ele falava, surgiu uma multidão de gente.
e o chamado Judas, um dos Doze, caminhava à frente.
Aproximou-se de Jesus para o
BEIJAR.
Jesus disse-lhe: «Judas, é com um
BEIJO que entregas o FILHO DO HOMEM?»
Vendo o que ia suceder, aqueles que o cercavam perguntaram-lhe:
«Senhor, ferimo-los à espada?»
E um deles feriu um servo do Sumo Sacerdote,
cortando-lhe a orelha direita.
Mas Jesus interveio, dizendo: «Basta, deixai-os».
E,
tocando na orelha do servo,
curou-o.
Depois, disse aos que tinham vindo contra Ele,
aos sumos sacerdotes, aos oficiais do templo e aos anciãos:
«Vós saístes com ESPADAS E VARAPAUS,
como se fôsseis ao encontro de um salteador!
Todos os dias eu estava convosco no templo,

não me deitastes as MÃOS;
mas esta é a vossa hora e o domínio das trevas».
A prisão de Jesus representa uma perversão do amor. Os sumos-sacerdotes
estão contra Jesus, mas Judas faz de conta que está com Ele e aproxima-se com
a familiaridade habitual, querendo saudá-lo com um beijo. O discípulo que puxa
da espada pensa estar com Jesus, mas está longe porque tomou o partido da
violência. Com a sua intervenção a favor do servo do sumo-sacerdote, Jesus
proclama que está do lado da vítima. Jesus não aceita que, para salvar os
discípulos, seja derramado outro sangue senão o dele. Não só não quer atacar,
mas aceita ser também atacado. Vítima inocente, é tratado como um malfeitor.
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Apoderando-se, então, de Jesus, levaram-no
e introduziram-no em casa do Sumo Sacerdote.
Pedro seguia-o DE LONGE.
Tendo acendido uma fogueira no meio do pátio,
sentaram-se e Pedro sentou-se no meio deles.
Ora, uma criada, ao vê-lo sentado ao lume, fitando-o, disse:
«Também Este estava com Ele».
Mas Pedro negou-o, dizendo:
«Não o conheço, mulher».
Pouco depois, disse outro, ao vê-lo:
«Tu também és deles».
Mas Pedro disse:
«Homem, não sou».
Cerca de uma hora mais tarde, um outro afirmou com insistência:
«Na verdade, também este estava com Ele;
além disso, é galileu».
Pedro respondeu:
«Homem, não conheço o que dizes».
E, no mesmo instante, estando ele ainda a falar, cantou um galo.
Voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro;
e Pedro recordou-se da palavra do Senhor, quando lhe disse:
«HOJE, ANTES DE O GALO CANTAR, IRÁS NEGAR-ME TRÊS VEZES».
E, vindo PARA FORA, chorou amargamente.
A prisão de Jesus representa uma perversão do amor. Os sumos-sacerdotes
estão contra Jesus, mas Judas faz de conta que está com Ele e aproxima-se com
a familiaridade habitual, querendo saudá-lo com um beijo. O discípulo que puxa
da espada pensa estar com Jesus, mas está longe porque tomou o partido da
violência. Com a sua intervenção a favor do servo do sumo-sacerdote, Jesus
proclama que está do lado da vítima. Jesus não aceita que, para salvar os
discípulos, seja derramado outro sangue senão o dele. Não só não quer atacar,
mas aceita ser também atacado. Vítima inocente, é tratado como um malfeitor.
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Os guardas
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E diziam,

troçavam de Jesus, espancavam-no
e, COBRINDO-O, perguntavam-lhe:
«PROFETIZA! Quem te bateu?»
insultando-o, muitas outras coisas contra ele.
Os guardas interrogam Jesus, mas este nada responde. Não conseguem, com
insultos, romper o silêncio de Jesus. O profeta, cuja missão é ver o que os outros
não conseguem, de dizer o que os outros não sabem, tem os olhos vendados e
continua com a boca fechada. Jesus não pode entrar no jogo perverso daqueles
que lhe pedem para ver, ao mesmo tempo que o fazem tudo para o impedir.
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Quando amanheceu, reuniram-se
os anciãos do povo, sumos sacerdotes e os escribas,
e conduziram-se diante do sinédrio
dizendo:
«Se Tu és o CRISTO, DI-LO».
Ele respondeu-lhes: «Se vo-lo disser, não me acreditareis
e, se vos perguntar, não respondereis.
Mas doravante, O FILHO DO HOMEM ESTARÁ SENTADO
À DIREITA DE DEUS TODO-PODEROSO».
Disseram todos:
«Então, tu és O FILHO DE DEUS?»
Ele respondeu-lhes:
«VÓS O DIZEIS; EU SOU».
Então, exclamaram:
«Que necessidade temos já de testemunhas?
Nós próprios o ouvimos da sua boca».
O sinédrio reúne-se para descobrir a verdade, mas Jesus nada responde. Não
se apresenta como o Cristo nem reivindica o título de Filho de Deus. São os outros
a avançar com estes títulos, não para saber a verdade, mas para o fazerem
morrer. Jesus, em nome da verdade, faz a afirmação: «Sou». E só agora o pode
afirmar porque está no caminho do sofrimento e da morte que dão o verdadeiro
sentido à sua realeza, conforme anunciou aos discípulos por três vezes. Pedro
negou a sua identidade como discípulo, enquanto Jesus afirma a sua verdadeira
identidade.

23 1 Levantando-se todos, levaram-no a Pilatos
2
e começaram a acusá-lo, nestes termos:
«Encontrámos este
a sublevar a nossa nação,
a impedir que se pagasse tributo a César
e a dizer-se Ele próprio o CRISTO-REI.»
3
Pilatos interrogou-o:
«TU ÉS O REI DOS JUDEUS?»
Jesus respondeu: «TU O DISSESTE».
4
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Pilatos disse, então, aos sumos sacerdotes e à multidão:
«NADA ENCONTRO DE CULPÁVEL NESTE HOMEM».
Mas eles insistiram, dizendo:
«Ele subleva o povo,
ensinando por toda a Judeia, desde a Galileia até aqui».
Todas as acusações feitas a Jesus são verdadeiras, excepto uma. De facto,
ele ensinou em toda a Judeia, depois de ter começado na Galileia, aceitou o título
de Cristo-Rei, de alguma forma sublevou o povo, mas nunca impediu que se
pagasse o tributo a César. Pilatos não se deixa levar pela mentira, talvez por estar
bem informado e, por isso, declara: «Nada encontro de culpável neste homem».
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Ao ouvir isto, Pilatos perguntou se o homem era galileu;
e, ao saber que era da jurisdição de Herodes,
enviou-o a Herodes, que também se encontrava em Jerusalém nesses dias.
Ao ver Jesus, Herodes alegrou-se muito,
pois havia bastante tempo que desejava vê-lo,
por ter ouvido falar.
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esperando ver algum sinal feito por Ele.
Fez-lhe muitas perguntas, mas Ele NADA respondeu.
Estavam lá os sumos sacerdotes e os doutores da Lei,
acusavam-no com veemência.
Herodes, com os seus oficiais, tratou-o como NADA
e, por troça, mandou-o cobrir com uma capa vistosa,
enviando-o de novo a Pilatos.
Nesse dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos, pois eram inimigos um do outro.
Pilatos quer aproveitar a ocasião para se livrar dum caso incómodo e, ao
mesmo tempo, para se reconciliar com Herodes, o rei da Galileia. Jesus nada
responde a Herodes porque este não procura uma palavra autêntica, mas apenas
um sinal, um milagre, para satisfazer a sua curiosidade. O silêncio de Jesus revela
a verdade de Herodes. Por isso, a alegria de Herodes se transforma em desprezo,
ridicularizando Jesus.
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Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes e o povo,
e disse-lhes:
«Trouxestes ESTE HOMEM à minha presença
como se andasse a sublevar o povo.
Interroguei-o diante de vós:
NÃO ENCONTREI NELE NENHUM DOS CRIMES DE QUE O ACUSAIS.
Herodes tão-pouco, visto que no-lo mandou de novo.
Como vedes,
ELE NADA PRATICOU QUE MEREÇA A MORTE.
Vou, portanto, libertá-lo, depois de o castigar».
Ora, em cada festa, Pilatos era obrigado a soltar-lhes um preso.
E todos se puseram a gritar:
«Toma ESSE
e liberta Barrabás!»
Este último fora metido na prisão
por causa de uma insurreição desencadeada na cidade,
e por homicídio.
De novo, Pilatos gritou-lhes que queria libertar JESUS.
Mas eles gritavam: «Crucifica-o! Crucifica-o!»
Pilatos disse-lhes pela terceira vez:
«Mas que mal fez Ele?
NADA ENCONTREI NELE QUE MEREÇA A MORTE.
Por isso, vou libertá-lo, depois de o castigar».
Mas eles insistiam em altos gritos,
pedindo que fosse crucificado,
e os seus gritos aumentavam.
Então, Pilatos decidiu que se fizesse o que eles pediam.
Libertou aquele que fora preso
por sedição e homicídio, que eles reclamavam,
e a JESUS ENTREGOU-O à vontade deles.
Novamente Jesus é conduzido a Pilatos que, uma vez mais, declara a
inocência do acusado, reforçada pelo facto de Herodes o ter enviado de novo. Mas
agora começa a verdadeira subversão. Se Jesus não é culpado, porquê castigálo antes de o soltar? Porquê permitir a escolha dos chefes dos judeus em relação
a Barrabás, cujo nome significa «Filho do Pai», que merecia a morte e é solto
enquanto se entrega o inocente? Tudo foi alterado: aqueles que acusam Jesus de
sublevar o povo e pedem justiça, são eles mesmo a subverter toda a justiça.
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Enquanto o CONDUZIAM,
lançaram mão de um certo Simão de Cirene, que voltava do campo,
e carregaram-no com a cruz, para a levar atrás de Jesus.
Seguia Jesus uma grande multidão de povo
e umas mulheres que batiam no peito e se lamentavam por Ele.
Jesus voltou-se para elas e disse-lhes:
«Filhas de Jerusalém,
não choreis por mim,
chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos;
pois virão dias em que se dirá:
‘Felizes as estéreis,
os ventres que não geraram
e os peitos que não amamentaram.’
Hão-de, então, dizer aos montes: ‘Caí sobre nós!’
E às colinas: ‘Cobri-nos!’
Porque, se tratam assim
a árvore verde,
o que não acontecerá à
seca?».
Eram CONDUZIDOS também dois malfeitores,
para serem executados com Ele.
Jesus não é conduzido sozinho para o suplício. É apenas um dos três
condenados que irão ser crucificados. Cumpre-se assim a profecia recordada por
Jesus na Ceia: «Foi contado entre os malfeitores. Mas não é o único justo a fazer
o caminho do Calvário. Atrás dele segue Simão, levando a cruz, figura do
verdadeiro discípulo que carrega a cruz para seguir Jesus (cf. Lc 14,17). Também
os discípulos, tal como o Mestre, são chamados a serem tratados como
malfeitores. Mas o fim iminente de Jesus prefigura a desgraça próxima do povo
que irá sofrer uma paixão semelhante à sua com a destruição de Jerusalém. O
que vai acontecer à cidade, árvore seca, será pior do que o sofrimento de Jesus,
a árvore verde: «Chorai, antes, por vós!».
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Quando chegaram ao lugar chamado Calvário,
crucificaram-no a Ele e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda.
Jesus dizia:
«PAI, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem».
Depois, deitaram sortes para dividirem entre si as suas vestes.
Crucificado entre dois malfeitores, despojado de tudo, a atitude de Jesus é de
oração ao Pai pedindo o perdão para todos. Neste momento doloroso Jesus pensa
na salvação dos homens, não apenas dos seus amigos, mas das próprias pessoas
que o levaram àquele momento. Na sua oração, reconhece-se como o Filho
daquele que não quer a morte dos pecadores, mas salvá-los e, por isso, não
hesitou em sacrificar o próprio filho.
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O povo permanecia ali, a observar; e os chefes zombavam, dizendo:
«Salvou os outros;
SALVE-SE A SI MESMO,
se é o CRISTO DE DEUS, o ELEITO».
Os soldados também troçavam dele.
Aproximando-se para lhe oferecerem vinagre,
diziam:
«Se és O REI DOS JUDEUS,
SALVA-TE A TI MESMO!»
E por cima dele havia uma inscrição:
«ESTE É O REI DOS JUDEUS».

O escárnio daqueles que o fizeram condenar e dos que estão encarregados se
executar a sentença vem redobrar o suplício de Jesus, enquanto o povo apenas
observa: acorreu em massa atrás de Jesus para o escutar, mas hoje só olha sem
se rir daquele que não se salva a si mesmo.
Jesus é o Salvador, mas resiste à tentação, uma vez mais e de forma definitiva,
de se salvar a si mesmo. E é no meio do riso e do escárnio que é proclamado o
Cristo, o Rei dos Judeus e o Eleito.
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Ora, um dos malfeitores que tinham sido crucificados insultava-o, dizendo:
«Não és Tu o CRISTO?
SALVA-TE A TI MESMO e a nós também».
Mas o outro, tomando a palavra, repreendeu-o:
«Nem sequer temes a Deus, tu que sofres o mesmo suplício?
QUANTO A NÓS, FEZ-SE JUSTIÇA,
pois recebemos o castigo que as nossas acções mereciam;
MAS ELE NADA PRATICOU DE CONDENÁVEL».
E acrescentou:
«Jesus, lembra-te de mim, quando estiveres no teu REINO».
Ele respondeu-lhe:
«Em verdade te digo: HOJE estarás comigo
no PARAÍSO».
Só Lucas nos narra esta cena. Jesus é o sinal de contradição anunciado por
Simeão a Maria. Perante a sua pessoa, os malfeitores dividem-se entre o insulto
e o reconhecimento de inocência acompanhado de oração: «Lembra-te…». A
salvação oferecida por Jesus pode chegar em qualquer momento, sempre que há
um sentido de arrependimento: «Hoje estarás comigo no paraíso». O primeiro a
entrar no Reino de Deus será um criminoso que, pela sua conduta, tinha merecido
a condenação, mas agora é tornado modelo para todos os que se sentem
perdidos. O amor de Deus é mais forte do que a morte.
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Era já a hora sexta e fez-se trevas sobre toda a terra
até à hora nona porque o sol se tinha eclipsado.
O véu do templo rasgou-se ao meio.
Dando um forte grito, Jesus exclamou:
«PAI, nas tuas mãos entrego o meu espírito».
Dito isto, expirou.
No momento da morte, desaparece a luz do mundo e as trevas reinam.
Terminou a primeira criação, quando Deus venceu as trevas para fazer surgir a
luz. O Filho obediente à vontade do Pai recita a oração da noite, antes de
adormecer, confiante no acordar para um novo dia, uma nova criação. Com o
rasgar do véu do templo, que impedia o acesso directo ao Santo dos Santos, isto
é, à presença de Deus no templo, é abolida uma outra separação: agora todos
têm acesso directo a Deus.
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O centurião, VENDO o que tinha acontecido,
glorificava a Deus, dizendo:
«VERDADEIRAMENTE, ESTE HOMEM ERA JUSTO!».
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Toda a multidão que tinha vindo para VER isto,
VENDO o que acontecera,
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Estavam ali todos os seus conhecidos, à distância,
e mulheres que o tinham seguido desde a Galileia,
a VER isto.
Havia um homem, chamado José,
membro do sinédrio, homem bom e justo.
Não tinha concordado

REGRESSAVA BATENDO NO PEITO.
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nem com a decisão nem com o procedimento dos outros.
Era natural de Arimateia, cidade dos judeus,
e esperava o Reino de Deus.
Foi ter com Pilatos
e pediu-lhe o corpo de Jesus.
Descendo-o da cruz, envolveu-o num lençol
E DEPOSITOU-O NUM SEPULCRO TALHADO NA ROCHA,
onde ainda ninguém tinha sido sepultado.
Era o dia da Preparação e já começava o sábado.
Entretanto, as mulheres que tinham vindo com Ele da Galileia
VIRAM O TÚMULO E COMO O SEU CORPO FORA DEPOSITADO.

56

Ao regressar, prepararam aromas e perfumes;
e, durante o sábado, observaram o descanso, conforme o preceito.
Jesus entregou o espírito. Todos viram: o centurião romano, figura de todos os
pagãos; a multidão, figura do povo de Israel; os seus conhecidos e as mulheres
que o tinham seguido. Enquanto o centurião reconhece que o supliciado era justo
e inocente, as multidões afastam-se, batendo no peito, reconhecendo-se
pecadoras. José de Arimateia, tal como Simeão e Ana, tal como todos os justos
de Israel, esperava o Reino de Deus. Pede a Pilatos o corpo de Jesus que irá ser
sepultado num túmulo. Mas Jesus é Rei. Por isso, o túmulo deve ser novo, nunca
utilizado por ninguém, tal como o jumentinho na entrada triunfal; também devia ser
um membro do Conselho, representante da suprema autoridade do povo a
proceder à sepultura real.

P. Franclim Pacheco
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