
UNIÃO APOSTÓLICA DE FAMÍLIAS DE SCHOENSTATT NO BRASIL 

 

6ª-feira Santa - A PAIXÃO DO SENHOR 

 

VIVÊNCIA DA LASCA DA SANTA CRUZ 

 

Queridas Famílias da União de Famílias! 

Estamos enviando uma sugestão de vivência em família, para vivermos este tempo de 

preparação para a Páscoa do Senhor. Apesar das tribulações em que temos vivido nesta 

quarentena, temos a graça de experimentar o conforto oferecido em nossos Santuário-

lares, onde a presença de Cristo e Maria atua perfeitamente em nossos corações. 

Sugerimos fazer uma peregrinação em casa, utilizando os elementos dos nossos 

Santuário-lares, que deverão ser colocados em 3 locais da casa, onde poderemos refletir 

sobre a importância da Cruz de Cristo em nossas vidas. 

Como fazer? 

Tema: Vivência da Cruz. 

Objetivo: Aprender amar a nossa cruz, unida a cruz de cristo. 

Recurso: Papel A4, lápis, caneta, tesoura, velas ou lanternas. 

OBS: As famílias que tem crianças pequenas que ainda não sabem escrever, poderão 

fazer um lindo desenho para ofertar. 

Metodologia: 

Colocar a Cruz de papel no Santuário-Lar, recortada conforme o número de 

participantes. 

Vamos iniciar acompanhando Jesus no seu caminho de Cruz. Jesus mesmo afirmou: 

“Quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me! ” 

Vês em tua frente uma cruz recortada em pedaços, simbolizando pequenas lascas de 

cruz, que representa a tua Cruz e, com ela, acompanhe a caminhada, durante a qual 

haverá algumas paradas junto aos elementos dos nossos Santuário-lares. 

Nas mãos, a lasca da Cruz e a vela apagada são expressão que a cruz, separada de 

Cristo, não pode refletir o brilho redentor. 

Primeira parada - VAMOS PEDIR PERDÃO! (Nesta parada deverá ter a imagem do 

crucifixo) 

Contempla a cruz de Cristo e reflete quantas vezes, tiveste vontade de abandonar a tua 

Cruz, porque a tua vontade não correspondia com a vontade de Deus. Muitas vezes a 

causa de teu sofrimento é porque foges da vontade de Deus, quando ela se apresenta 

dura demais para o teu entender humano. 



Deus te chama! Ele te presenteia esta cruz! Queres ser generoso? Então, carrega tua 

cruz com grande amor e prontidão serviçal...Assim ajudarás e aliviarás o peso da Cruz 

de Jesus.  

Escreva junto a lasca que tens em tuas mãos, o teu pedido de perdão, pelas vezes que 

não foste capaz de aceitar a vontade de Deus em tua caminhada cristã, fugindo do seu 

amor em tua vida. 

Sigamos a caminhada ao som de um fundo musical, levando junto o crucifixo. 

 

Segunda parada – VAMOS DIZER SIM AO PAI! 

 (Nesta parada deverá ter a imagem do Padre Kentenich)  

Reflete mais uma vez. O Pai Celestial te chama pelo nome.... És minha! És meu! Ele te 

vê e te compreende, pois Ele te criou, te ama infinitamente! Tua pequena cruz, diante da 

qual te sentes tão pequeno, tua pequena cruz que te faz chorar, que fere o mais íntimo 

do teu coração, sem que ninguém o veja ou perceba, é também banhada pelo amor do 

Pai. 

Reflita quantas vezes tu não és capaz de dizer o teu sim Pai, diante de tua pequena cruz! 

Teu coração luta para livrar-se da cruz e pergunta ansiosamente: Por que eu? 

Pense o quanto o nosso Pai, padre José Kentenich, foi obediente perante a vontade de 

Deus. Pense em Maria que, aos pés da cruz, vendo seu Divino Filho agonizando, soube 

dar seu Sim. 

Escreva agora na lasca que tens em tuas mãos, a tua resposta de amor a Deus, dando o 

teu Sim ao plano divino, aceitando toda a benção que dimana da cruz, do seguimento 

livre e generoso ao Senhor, na União de Famílias, SIM Pai, por teu amor...!  

Sigamos cantando, levando junto o quadro do Padre Kentenich. 

Terceira Parada – QUEREMOS AGRADECER! (Aqui deverá ter o quadro da Mãe 

Rainha) 

Pense mais uma vez... A cruz carregada por Jesus tornou-se sinal de redenção para 

todos. Se Jesus não a tivesse carregado, tu não estarias aqui agora e não teria sentido a 

tua cruz. Da cruz de Cristo jorram as torrentes de graças da redenção, lavando toda a 

culpa e todo o pecado. Num gesto de pequeno amor, do alto da Cruz, Jesus nos deu seu 

maior Tesouro, sua Mãe! Sem esta Cruz, não terias uma Mãe, que te acompanha 

carinhosamente todos os dias, não poderias experimentar as graças, que emanam deste 

Santuário. Pense um pouco... 

Quantas vezes passaste por um sofrimento tão grande, que teu único consolo foi Deus, o 

Pai !? 

Quantas vezes experimentaste a tua pequenez e as dificuldades da vida te fizeram 

chegar mais perto do Coração do Pai !?... E tua alma, banhada na dor, só encontrou a 

prece muda do amor, junto a face de Jesus, a bradar:  



“Ninguém te ama como Eu! Olha para a Cruz, esta é a minha grande prova, 

ninguém te ama como Eu, pois foi por ti, porque te amo! Ninguém te ama como 

Eu! ” , 

Escreva agora, na lasca da cruz que tens nas mãos, teu agradecimento a Deus que te 

enviou esta cruz, pois através dela podes encontrar o amor infinitamente do Pai! 

Levando junto o quadro da Mãe, podemos entoar o canto: Ninguém te ama como eu. 

(https://www.youtube.com/watch?v=6Pkfgn7DwYY) 

 

Quarta parada – VAMOS NOS ENTREGAR! (Última parada junto ao Santuário-Lar) 

Vivencie, profundamente, esta hora de graças! 

Até aqui caminhaste com tua cruz, por isso, teu caminho foi difícil, escuro. Tu vias 

somente tua cruz, com todo o seu peso! 

Agora, diante da Mãe de Deus, neste Santuário de Graças, comtempla a cruz e 

contempla Maria! Lembra-te que, ao pé da cruz de Cristo, estava em pé, Maria, sua 

Santíssima Mãe. Também, ao pé de tua cruz, está Maria! Deixa-a participar de teu 

sofrimento, de tua dor, de tua cruz e verás que, com Ela, a tua cruz adquire novo 

sentido, novo brilho, nova luz! 

Podes contar sempre com a presença de Maria em teu caminho de cruz! 

Juntos rezemos: Ó minha senhora... (consagração) 

Em profundo silêncio, aqui na presença da Mãe de Deus, neste Santuário de Graças, 

entrega a tua lasca da cruz, que carregaste nesta caminhada. Junto a ela, oferece o que te 

preocupa...o teu sofrimento...a tua alegria...as dificuldades que sentes em aceitar a 

vontade de Deus em tua vida!  

Que Maria seja sempre a Estrela guia a te conduzir, seguramente, ao ideal que Deus tem 

de ti e de tua família, desde toda a eternidade. Peça a Ela que te dê força de aceitar tua 

vida, de transformar toda dor em alegria e, assim, sentirás o quanto é bom o sofrimento 

em tua vida, porque ele purifica e renova a tua alma. 

Em sinal desta renovação, agora, acende a tua vela, colocando-a no Santuário 

juntamente com os elementos que estavam na caminhada. Com Maria, poderás 

transformar as trevas em luz. De hoje em diante, lembra-te sempre que a tua cruz está 

no coração da Mãe Rainha Três Vezes Admirável de Schoenstatt. A tua Cruz é para ti e 

para muitos, principalmente para a tua família, fonte de luz e de renovação, para a 

glorificação da Santíssima Trindade. Amém. (Coloca-se a lasca no capital de graças) 

Canto final: (Fica a escolha de cada família). 

OBS: As famílias que tem crianças pequenas que ainda não sabem escrever, poderão 

fazer um lindo desenho para ofertar. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6Pkfgn7DwYY

