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 Jesus não deixa de alertar que aqueles que seguirem o seu ensino terão que enfrentar dificuldades e 

sofrimento, mas, por isso mesmo, também devem se alegrar. Isso não é uma simples apologia à dor 

nem se defende o sofrimento como por si só purificador. O que ocorre é o reconhecimento dos 

obstáculos que se apresentam em virtude das paixões inferiores que dominam o coração.  

     Seguir Jesus é estabelecer uma hierarquia interior onde o bem e a verdade são os valores 

superiores que devem reger toda a personalidade; é se devotar a algo que está acima de si mesmo. 

Isso, nesse mundo, implica sofrimento, porque entra em conflito com o orgulho e o egoísmo, 

simultaneamente presente em nós e nos outros.  

     Então, há duas atitudes fundamentais para o cristão: carregar a cruz e se alegrar no meio das 

dificuldades. Isso fomenta uma lucidez e firmeza espirituais crescentes.  

     Carregar a cruz representa a adesão consciente e firme ao peso dos deveres morais que precisam 

ser realizados em si e no mundo, é suportar as circunstâncias mais adversas sem abolir as exigências 

da consciência, mas realizá-las apesar da resistência do mal e do sofrimento que isso implica, e não 

fugir da peleja, do combate moral.  

     Mas no meio da luta e das dificuldades deve haver uma alegria, um íntimo contentamento, ou 

seja: o cristão não deve ser absolvido, nulificado pelas circunstâncias dolorosas, ele deve, sem negar 

o mundo, se firmar na esperança da vida plena do Espírito, ter diante de si o infinito da vida 

espiritual e se sentir de todo o coração que todas as tribulações terrenas não passam de um instante 

fugidio na vida livre do Espírito. Essa esperança se revela como uma lembrança superior que é 

incessantemente acolhida pela pessoa e compõe sua coesão e presença espiritual, de modo que ela 

são se dilua no acontecer caótico do mundo. Assim, diz Jesus, quando se sofre pela verdade: 

“...regozijai-vos nesse dia, e exultai de alegria, porque uma grande recompensa vos está reservada no 

céu...” 

     Exultar de alegria significa que essa esperança, na forma de uma lembrança superior, deve ser tão 

viva, animada de tal fé, que a pessoa já pressente as delícias da realização espiritual, que o seu 

coração não se torna amargurado mesmo em meio uma luta constante.  



     Desse modo, Jesus integra toda a existência humana ao mesmo tempo que abre a perspectiva da 

transcendência total do ser no tempo. O mundo não deve ser negado, mas superado, vencido – “eu 

venci o mundo -, isto é, as circunstâncias devem ser integradas no plano de transcendência do ser. A 

vida espiritual não deve ser motivo de fuga, mas de força e lucidez no burburinho do mundo. 

Carregar a cruz e se alegrar, nisso há toda a sabedoria de viver.  
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