


          Realidade universal – vivência pessoal Sofrimento 
•  Desumanização: um efeito – humanização: um repto 
•  As “desgraças” e o horror, o  inevitável e as vítimas 
•  Aceite – combatido  

          Marco de vivência e interpretação  
Itinerário 
espiritual 

•   Processo 
•   Integração 
•   O sofrimento a partir dos místicos: seguimento, vida teologal, experiência de Deus e 

transformação na experiência do sofrimento 

         Rasgos peculiares, não exclusivos Mística carmelita 
•   A experiência universal a partir da peculiaridade carmelita: a humanidade de Cristo, 

uma esponsalidade apostólica 



* “Depois de 
Asuchwitz” 
* O mito da 
“analgesia”: 
quando a luta 
contra a dor se 
converte em não 
aceitação. 
* A dor como 
“espectáculo”.  
 * Uma questão 
íntima: recursos – 
apoios – leituras. 
 * Uma questão 
social: a nossa 
responsabilidade. 

PROBLEMÁTICA  
HOJE 

* A crise da “morte 
de Deus” e a 
“pedra do 
ateísmo”. 
* A religião e o 
tema da salvação: 
como nos salva 
Cristo?  
* Uma questão em 
jogo e em crise: a 
vivência da fé.  

PANORAMA 
RELIGIOSO  

* Duas questões 
inseparáveis que 
remetem a um 
problema aberto. 
* Respostas de 
sentido e de praxis 
– compromisso, 
queda [mas fica/
falta/temos ???]a 
busca pessoal e 
comunitária.  
* A questão 
decisiva: a nossa 
imagem de Deus e 
do ser humano.  

 O 
SOFRIMENTO… E 
O MAL 



O MISTÉRIO PASCAL 
 
A cruz, manifestação do 
amor e da misericórdia 
que nos salvam 
 
Deus que sofre e um 
Homem que se entrega 
 
Cruz e ressurreição: 
único mistério na nossa 
vida, caminho de 
esperança 



•  O sofrimento: uma realidade humana transformada no 
itinerário místico 

•  Uma resposta pessoal e existencial  
•  “A cruz” é sempre “cruz de Cristo”: salvação, luz e 

esperança 
•  A cruz sem Cristo é medo, Cristo sem cruz é um mito 
•  O sofrimento com valor humano: sentido e positividade  
•  O sofrimento, lugar de experiência de Deus porque 

Deus se revela na cruz de Seu Filho 
 



 

Esposas do Crucificado 
 
 



Uma disposição para o seguimento: abraçar a cruz de 
Cristo  
Associarmo-nos à paixão salvadora de Cristo: “ajudar 
em algo o Crucificado” 
Sentido eclesial e apostólico de um sofrimento 
solidário: “o mundo sofre” 
Responder ao Crucificado “que tanto amor nos 
mostrou” 
Identificarmo-nos com Ele e compartilhar o Seu 
destino: “não durmais…”   
 
 



Padecer por Cristo: Os verdadeiros amadores 
A purificação activa e passiva: processo dinâmico, humano e, 
sobretudo, teologal 
A centralidade do amor: uma experiencia fundante que dá sentido e 
meta 
A cruz, caminho para submergir-se no  mistério de Cristo  
“Toda a ciência transcendendo":  um novo modo de “conhecer” no 
amor crucificado  
Traduzi-lo experiencialmente e comunitariamente 
 



Um cenário: a experiência sanjuanista da noite 
Uma chamada: amar o sofrimento, amar a Deus 
“Sentada à mesa dos pecadores”: obscuridade da fé, luz do 
amor… Em solidariedade  
A força da vida e a alegria no meio do sofrimento: sofrer 
amando, sofrer por amor  
Sofrimento e fraternidade: ser vida 1 Cor 13 



Contexto sanjuanista (a noite – o nada) e teresiano (esposa do 
Crucificado) 
Cruz: manifestação do Amor e, por isso, um passo mais no 
caminho de identificação na  fé e no amor 
Em união com Cristo: acolher a vontade do Pai na acção de 
graças 
Entrar no plano divino da salvação: sentido eclesial do sofrimento 
Adoração: êxtase do amor, também na cruz 
 



A partir de uma experiência mística –o 
Cristo Total- e uma missão com os que 
sofrem, exorcista  
“Choro com os que choram e sofro com 
os que sofrem”: os últimos, rosto de 
Cristo sofredor 
O amor esponsal que se transforma em 
serviço, fidelidade e entrega  às vítimas 
A cruz, consequência do amor e da 
fidelidade 
 



Descobrir o Crucificado: a esperança, a alegria e a salvação 
A “ciência da cruz”: seguimento na radicalidade, descobrir a Verdade 
da salvação a partir da plenitude pascal 
A cruz de Cristo: a liberdade para o dom - ser oferenda  
A “expiação” partilhando a cruz de Jesus – Corpo Místico – história 
humana  
Padecer e com-padecer 



Onde acaba o discurso, começa 
outra palavra… 
 
Entrar na experiência do 
sofrimento          (inevitável) para 
entrar noutro nível de experiência 
de Deus (gratuito) e de 
transformação pessoal 
 
Descobrir outro rosto de Deus, do 
ser humano… e da salvação 
 
Porque no maior sofrimento pode 
nascer o maior amor: Deus ibi 
est… 


