A Paixão, Morte, Ressurreição e Ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo está vinculada
com a vida do cristão, por isso temos extraído um parágrafo dos Documentos
Pontifícios de São Gregório XVII, Magníssimo, sobre os sofrimentos desta vida:
Não nos esqueçamos que Cristo disse: " Se alguém quiser vir atrás de Mim, negue a sí
mesmo, tome sua cruz e me siga ". É claríssimo e notório que não se pode alcançar a
santidade, sem levar amorosamente a cruz que Deus põe sobre o ombro de cada um.
Não tenhamos medo da cruz pois seu jugo é suave e sua carga é leve. Cada um de nós
levamos uma cruz à imitação do Divino Mestre. Desta forma nos associamos à Obra
Salvífica da Redenção colocando nossa mínima contribuição à Sacrossanta Paixão de
Cristo. Desta forma, todos nós, ao levarmos a cruz amorosamente, nos convertemos
misticamente em outros Cristos. Amadissimos filhos, não vos desesperéis; sofreis com
amor a Cruz que Cristo põe sobre cada um de vós. Caríssimos filhos, não tenhais medo,
não tenhais desolação pois não levais a cruz sozinhos; à imitação do Divino Mestre, vós
tendes também um Cirineo. Este Cirineo que levais, é muitíssimo mais forte e poderoso
que Simão, o Cirineo pois nosso grande e sublime Cirineo, é a Santíssima Virgem
Maria, Mãe de Deus e Mãe Nossa. Ela, a Mãe, segura amorosamente com suas mãos
maternais nossa pesada cruz. Nós, vos garantimos, empenhando Nossa palavra, o
seguinte: Se, dócil e humildemente portarmos a cruz levando à Maria como Cirineo, a
salvação eterna será segura e certa. Amadíssimos filhos, certamente é pesada a cruz que
levais mas não desanimeis; seguís adiante até o Gólgota pois a cruz está fabricada à
medida de cada um de nós. Nosso Senhor Jesus Cristo, infinitamente bondoso e
misericordioso, jamais põe uma cruz mais pesada que nossas forças. Estais seguros:
Quando Cristo põe uma cruz pesada e agonizante, é porque podemos resistir o peso,
pois Ele busca nossa salvação. Amadissimos filhos, o peso de Nossa cruz, por sí mesma,
não tem méritos nem valor, porém, adquire méritos e valores infinitos ao unir-se à
Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ofereçamos ao Eterno Pai nossos sofrimentos
unidos à Sacrossanta Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, como Redentor, às Dores e
Lágrimas da Virgem Maria, como Corredentora, Rainha dos Mártires, ao sangue dos
Mártires e ao amor de todos os Santos.

