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A Cruz
Por Baruk Cruz
A cruz que alicerça nossas vidas
É a mesma que causa e cura as feridas
Ela tanto pesa quanto alivia as subidas
A cruz viva crucifica e salva toda vida
A cruz em cima do monte foi erguida
Para que a ninguém fosse despercebida
Pois a cruz em si somente nada seria
Se em vez do Rei pregado estivesse vazia
A cruz dos pecados carregada em santa via
Pois o cálice não afastou como tal nós todos os dias
Para sofrer nem como Deus nem como messias
Mas como Jesus Rei que na placa se lia
A luz já havia sido crucificada em sua descida
Por nos amar tornou se homem sendo infinita
Para alimentar todo ser dela desprovida
E abriu caminho ao céu a toda alma bendita
Que sintam os corações de toda a geração caída
Não foi só na cruz de Roma que Deus nos deu sua vida
Foi muito antes quando seu filho amado ainda caia
Outro filho amado ele já previu que enviaria
E os pregos do sagrado madeiro
Apenas desalojaram os primeiros
Que faziam o verbo prisioneiro
Para voltar ao céu junto com o homem
Deixando aqui seu santo espirito cavaleiro
Que subam as orações de toda ovelha perdida
A Cruz tem dois sentidos e assim deve ser sentida
Como o sangue no coração pulsando em sua volta e ida
Deus e o homem em Jesus rumo a terra prometida
E as almas agora caminham em romaria
Contemplam o nascimento pela força de Sofia
E aos pés da Cruz sagrada ajoelhada outra Maria
Lhes mostra os segredos da obra divina em poesia
E os anjos lhes apresentam o homem de gloria e luz
E elas choram no monte pelo rei messias sofredor
E no jardim vivem a aliança com Deus em Jesus
Pois a Cruz meus irmãos ,
A Cruz é a obra do amor.
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