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Animador:
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém.

Animador: Via-Sacra escola de vida evangélica, onde o discípulo, voltando o olhar para o Crucifixo, aprende
como se ama a Deus sobre todas as coisas e se gasta a vida pelos irmãos, como o perdão vence a ofensa e se
paga o mal com o bem, como o coração se abre ao amigo e se alivia a pena do aflito.

Leitor 1: Via-Sacra caminho de dor que Cristo percorre obedecendo ao projeto salvífico do Pai. Caminho d'Ele
e nosso: «Se alguém quiser vir após Mim, renegue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-Me» (Mt 16, 24).

Leitor 2: Via-Sacra súplica pela reconciliação e a paz, para que, na Ásia, em África, no Médio Oriente, cessem
os graves  conflitos em ato, cesse o derramamento de sangue e, pela ação do Espírito, se rompa a dureza do
coração e «os inimigos procurem entender-se, os adversários se deem as mãos e os povos se encontrem na paz e
concórdia» (Lit. Romana).

Oremos (breve pausa de silêncio)
Pai santo e misericordioso, concedei-nos percorrer, com fé e amor, o caminho da cruz, para que, participando
na paixão de Cristo, possamos chegar com Ele à glória do vosso Reino. Por Cristo Senhor Nosso.
Todos: Amém.

1ª Estação: JESUS É CONDENADO À MORTE

Animador: Nós vos adoramos Senhor Jesus Cristo e vos bendizemos.
Todos: Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo

Do Evangelho segundo Mateus 27, 22-23.26
Leitor Pilatos: “E que hei de fazer de Jesus que é chamado Messias? ”. Todos: Seja crucificado!

Leitor Pilatos: “Então, que mal fez Ele? ” Todos: Seja crucificado!

Animador: Soltou-lhes então Barrabás. E a Jesus, depois de ter mandado açoitar, entregou-o para ser
crucificado.

Leitor 1: Esta cena de condenação, conhecemo-la bem: é notícia de todos os dias! Mas uma pergunta nos arde
na alma: porque é possível condenar Deus? Por que Deus, que é Onipotente, se apresenta com a veste da
fragilidade? Por que Deus Se deixa agredir pelo orgulho e a prepotência e pela arrogância humana?
Leitor 2: Por que Deus Se cala? O silêncio de Deus é o nosso tormento, é a nossa prova! Mas é também a
purificação da nossa pressa, é a cura do nosso desejo de vingança. O silêncio de Deus é a terra onde morre o
nosso orgulho e desabrocha a fé verdadeira, a fé humilde,
Todos: O silêncio de Deus é a terra onde morre o nosso orgulho e desabrocha a fé verdadeira, a fé
humilde.
Animador:
Senhor, como é fácil condenar! Como é fácil atirar pedras: as pedras do juízo temerário e da calúnia, as pedras
da indiferença e do abandono! Senhor, Tu escolheste estar da parte dos vencidos, da parte dos humilhados e dos
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condenados. Ajuda-nos para não nos tornarmos jamais algozes dos irmãos indefesos! Ajuda-nos a sermos fieis
ao mandamento do amor fraterno!

Todos: Pai nosso

Canto: A morrer Crucificado, teu Jesus é condenado, por teus crimes pecador! Por teus crimes pecador!

2ª Estação: JESUS CARREGA A CRUZ

Animador: Nós vos adoramos Senhor Jesus Cristo e vos bendizemos.
Todos: Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo

Do Evangelho segundo Mateus 27, 27-31
Leitor 1: Os soldados do governador levaram Jesus para o Pretório e reuniram junto d'Ele toda a companhia.
Depois de o terem despido, envolveram-no em um manto vermelho. Teceram uma coroa de espinhos, que Lhe
puseram na cabeça, e, na mão direita, colocaram-Lhe uma cana. Ajoelharam-se diante d'Ele e escarneceram-n'O
dizendo:
Todos: Salve, ó rei dos Judeus!

Leitor 2: Na paixão de Cristo desencadeou-se o ódio, o nosso ódio, o ódio de toda a humanidade.
Na paixão de Cristo a nossa maldade reagiu contra a bondade, o nosso orgulho explodiu, irritado, à vista da
humildade, a nossa corrupção ressentiu-se frente à esplendorosa pureza de Deus!
Todos: Cura-me, Jesus, com a tua paciência, sara-me com a tua humildade, devolve-me a estatura de
criatura: a minha estatura de pequenino… infinitamente amado por Ti!

Animador: Deus toma a cruz sobre os seus ombros, a nossa cruz, e desafia-nos com a força do seu amor. Deus
toma a cruz! Insondável mistério de bondade! Mistério de humildade que nos faz envergonhar de sermos ainda
orgulhosos!

Todos: Ave Maria
Canto: Com a Cruz é carregada, e do peso, acabrunhado, vai morrer por teu amor! Vai morrer por teu
amor!

3ª Estação: JESUS CAI PELA PRIMEIRA VEZ

Animador: Nós vos adoramos Senhor Jesus Cristo e vos bendizemos.
Todos: Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo

Do livro do profeta Isaías 53, 4-6
Leitor 1: Em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades, e carregou os nossos sofrimentos: e nós o
tratávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi castigado por nossos crimes, e
esmagado por nossas iniqüidades; o castigo que nos salva pesou sobre ele; fomos curados graças às suas
chagas.

Leitor 2: Segundo o modo humano de pensar, Deus não pode cair e, todavia cai. Por quê? Não pode ser um
sinal de debilidade, mas apenas um sinal de amor: uma mensagem de amor para nós.
Todos: Caindo sob o peso da cruz Jesus recorda-nos que o pecado pesa, o pecado rebaixa e destrói, o
pecado pune e faz-nos mal: por isso o pecado é um mal!

Leitor 3: Mas Deus ama-nos e quer o nosso bem; e o amor impele-o a gritar aos surdos, a nós que não
queremos ouvir: “Saí do pecado, porque vos faz mal”.

Animador: Senhor, perdemos o sentido do pecado! Hoje vai-se difundindo, com insidiosa propaganda, uma
insensata apologia do mal, um absurdo culto de Satanás, um louco desejo de transgressão, uma liberdade
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enganadora e inconsistente que exalta o capricho, o vício e o egoísmo apresentando-os como conquistas de
civilização.

Todos: Ave Maria

Canto: Pela cruz tão oprimido, cai Jesus desfalecido, Pela tua salvação! Pela tua salvação.

4ª Estação: JESUS ENCONTRA A SUA MÃE

Animador: Nós vos adoramos Senhor Jesus Cristo e vos bendizemos.
Todos: Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo

Do Evangelho segundo Lucas 2, 34-35.51
Leitor 1: Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: Eis que este menino está destinado a ser uma causa de
queda e de soerguimento para muitos homens em Israel, e a ser um sinal que provocará contradições, a fim de
serem revelados os pensamentos de muitos corações. E uma espada transpassará a tua alma.

Leitor 2: Cada mãe é transparência do amor, é domicílio de ternura, é fidelidade que não abandona, porque
uma verdadeira mãe ama mesmo quando não é amada. Maria é a Mãe! E continua a ser Mãe: para nós, para
sempre!

Todos: Senhor Jesus, todos temos necessidade da Mãe! Temos necessidade de um amor que seja
verdadeiro e fiel. Temos necessidade de um amor que nunca vacile, um amor que seja refúgio seguro no
tempo do medo, do sofrimento e da provação.

Animador: Senhor Jesus, temos necessidade de mulheres, de esposas, de mães que restituam aos homens o
rosto belo da humanidade. Senhor Jesus, temos necessidade de Maria: a mulher, a esposa, a mãe que não
deforma nem renega jamais o amor! Senhor Jesus, nós Te pedimos por todas as mulheres do mundo!

Todos: Ave Maria

Canto: Vê a dor da Mãe amada, que se encontra desolada, Com seu filho em aflição! Com seu filho em
aflição!

5ª Estação: O CIRINEU AJUDA JESUS A CARREGAR A CRUZ

Animador: Nós vos adoramos Senhor Jesus Cristo e vos bendizemos.
Todos: Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo

Do Evangelho segundo Mateus 27, 32; 16, 24
Leitor 1: Saindo, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, a quem obrigaram a levar a cruz de
Jesus.
Todos: Se alguém quiser vir comigo, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me.

Leitor 2: Simão de Cirene, tu és um pequeno, um pobre, um desconhecido agricultor, de quem não falam os
livros de história. E, todavia, tu fazes a história! Escreveste um dos capítulos mais belos da história da
humanidade: tu levas a cruz de um Outro, tu levantas o patíbulo impedindo que esmague a vítima.
Todos: Tu devolves dignidade a cada um de nós recordando-nos que só seremos nós mesmos
se deixarmos de pensar em nós próprios.

Leitor 3: Senhor Jesus, reacende em nós a centelha da humanidade que Deus nos depositou no coração ao
início da criação. Liberta-nos da decadência do egoísmo e imediatamente acharemos a alegria de viver e o
desejo de cantar.
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Animador: Simão de Cirene, tu nos recordas que Cristo nos espera na estrada, no vão das escadas, no hospital,
na prisão…nas periferias das nossas cidades. Cristo espera-nos…! Será que O reconhecemos? Iremos socorrê-
Lo? Ou morreremos no nosso egoísmo?
Todos: Ave Maria
Canto: No caminho do Calvário, um auxílio é necessário. Não Lhe nega o Cirineu! Não Lhe nega o
Cirineu!

6ª Estação: VERÔNICA ENXUGA O ROSTO DE JESUS

Animador: Nós vos adoramos Senhor Jesus Cristo e vos bendizemos.
Todos: Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo

Do livro do profeta Isaías 53, 2-3
Leitor 1: Cresceu sem distinção nem beleza que atraia o nosso olhar, nem aspecto agradável que possa cativar-
nos. Desprezado e repelido pelos homens, homem de dores, afeito ao sofrimento, é como aquele a quem se
volta a cara.

Leitor 2: O rosto de Jesus está banhado de suor irrigado de sangue coberto de escarros insolentes. Quem terá a
coragem de se aproximar?
Todos: Uma mulher! Uma mulher adianta-se mantendo acesa a lâmpada da humanidade e enxuga o
Rosto: e revê o Rosto!

Leitor 3: Senhor Jesus, bastaria um passo e o mundo poderia mudar! Bastaria um passo e, em família, voltaria
a paz; bastaria um passo e o mendigo deixaria de estar só; bastaria um passo
e o doente sentiria uma mão que lhe aperta a mão para ambas se curarem. Ajuda-nos, Senhor!
Animador: Quantas pessoas há hoje sem rosto! Quantas pessoas são empurradas para a margem da vida, no
exílio do abandono, na indiferença que mata os indiferentes. De fato, só está vivo quem arde de amor e se
inclina sobre Cristo que sofre e espera em quem sofre: hoje! Sim, hoje! Porque amanhã será demasiado tarde!
Todos: Ave Maria

Canto: Eis o rosto ensangüentado, por Verônica enxugado, Que no pano apareceu! Que no pano
apareceu!

7ª Estação: JESUS CAI PELA SEGUNDA VEZ

Animador: Nós vos adoramos Senhor Jesus Cristo e vos bendizemos.
Todos: Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo

Do livro do profeta Jeremias 12,1
Leitor 1: Sois sumamente justo, Senhor, para que eu entre em disputa convosco. Entretanto, em espírito de
justiça, desejaria falar-vos. Por que alcançam bom êxito os maus em tudo quanto empreendem? E por que razão
vivem felizes os pérfidos?

Leitor 2: A nossa arrogância, a nossa violência, as nossas injustiças pesam sobre o corpo de Cristo.
Pesam e Cristo cai de novo para nos mostrar o peso insuportável do nosso pecado.
Todos: Mas o que é que hoje fere, de modo particular, o corpo santo de Cristo?

Leitor 3: Certamente é dolorosa paixão de Deus a agressão contra a família. Hoje parece entrar em cena uma
espécie de anti-Gênesis, um anti-desígnio, um orgulho diabólico que pensa em cancelar a família.

Animador: Senhor Jesus, a família é um sonho de Deus confiado à humanidade; a família é uma centelha de
Céu partilhada com a humanidade; a família é o berço onde nascemos e onde continuamente renascemos no
amor.
Todos: Senhor Jesus, salva a minha, a nossa família!
Todos: Ave Maria
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Canto: Outra vez desfalecido, pelas dores abatidos, Cai por terra o Salvador! Cai por terra o Salvador!

8ª Estação: JESUS ENCONTRA AS MULHERES E AS CONSOLA

Animador: Nós vos adoramos Senhor Jesus Cristo e vos bendizemos.
Todos: Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo

Do Evangelho segundo Lucas 23, 27-29.31
Leitor 1: Seguia-O grande multidão de povo e mulheres que batiam no peito e se lamentavam por Ele. Mas
Jesus voltou-Se para elas e disse-lhes: «Mulheres de Jerusalém, não choreis por Mim; chorai antes por vós
mesmas e pelos vossos filhos.

Leitor 2: O pranto das mães de Jerusalém inunda de piedade o caminho do Condenado, atenua a atrocidade
duma execução capital e recorda-nos que somos todos filhos: filhos saídos do abraço duma mãe.
Todos: Senhor Jesus, Tu conheces o pranto das mães, Tu vês em cada casa o canto do sofrimento, Tu
ouves o gemido silencioso de muitas mães feridas pelos filhos: feridas de morte, permanecendo vivas!
Leitor 3: Senhor Jesus, enxuga as lágrimas das mães, para que volte o sorriso ao rosto dos filhos,
ao rosto de todos.
Animador: Senhor Jesus, dissolve os coágulos de dureza que impedem a circulação do amor nas artérias das
nossas famílias. Faz-nos sentir uma vez mais filhos para darmos às nossas mães – na terra e no céu – a ufania
de nos terem gerado e a alegria de poderem abençoar o dia do nosso nascimento.
Todos: Ave Maria

Canto: Das mulheres que choravam, que fiéis o acompanhavam, É Jesus consolador! É Jesus consolador!

9ª Estação: JESUS CAI PELA TERCEIRA VEZ

Animador: Nós vos adoramos Senhor Jesus Cristo e vos bendizemos.
Todos: Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo

Do livro do profeta Habacuc 1, 12-13; 2, 2-3
Leitor 1: Não sois Vós, Senhor, desde o princípio o meu Deus, o meu Santo? Os vossos olhos são puros demais
para verem o mal, e não podeis contemplar a opressão. Porque olhais então para os malvados, e ficais em
silêncio quando o ímpio devora o justo?

Leitor 2: Pascal observou: “Jesus estará em agonia até ao fim do mundo; é preciso não dormir durante este
tempo”. Mas, neste tempo, onde agoniza Jesus? A divisão do mundo em zonas de bem-estar e em zonas de
miséria… é, hoje, a agonia de Cristo. Por que é que não abrimos uma porta? Por que não formamos uma única
mesa? De fato, o mundo é formado por dois compartimentos: num compartimento desperdiça-se no outro
definha-se; num morre-se de abundância e no outro morre-se de indigência; num teme-se a obesidade e no
outro invoca-se a caridade.

Todos: Senhor Jesus, o mundo é teu, apenas teu. E Tu deste-o a todos para que a terra fosse uma casa
que a todos alimenta e a todos protege.

Leitor 3: Senhor Jesus, faz com que acabe o escândalo que divide o mundo em palácios e barracos.
Todos: Senhor, ensina-nos de novo a fraternidade!

Canto: Cai terceira vez prostrado, pelo peso redobrado, dos pecados e da cruz! Dos pecados e da cruz!

10ª Estação: JESUS É DESPIDO DE SUAS VESTES

Animador: Nós vos adoramos Senhor Jesus Cristo e vos bendizemos.
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Todos: Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo

Do Evangelho segundo João 19, 23
Todos: Tomaram as suas vestes e fizeram delas quatro partes, uma para cada soldado. A túnica, porém,
toda tecida de alto a baixo, não tinha costura.

Leitor 1: Os soldados tiram a túnica a Jesus com a violência dos ladrões e tentam roubar-Lhe também o pudor
e a dignidade. Mas Jesus é o pudor, Jesus é a dignidade do homem e do seu corpo.
Leitor 2: Senhor Jesus, sobre a pureza foi astutamente imposto um silêncio geral: um silêncio impuro! Até se
espalhou a convicção – totalmente falsa! – de que a pureza é inimiga do amor. É verdade o contrário, Senhor! A
pureza é a condição indispensável para poder amar: para amar verdadeiramente, para amar fielmente.

Todos: Senhor Jesus, pela força do Teu sangue derramado por amor dá-nos corações puros
para que renasça no mundo o amor, o amor de que todos sentimos tanta saudade.
Todos: Ave Maria

Canto: Das suas vestes despojado, todo chagado e pisado, eu vos vejo meu Jesus! Eu vos vejo meu Jesus!

11ª Estação: JESUS É PREGADO NA CRUZ

Animador: Nós vos adoramos Senhor Jesus Cristo e vos bendizemos.
Todos: Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo

Do Evangelho segundo Mateus 27, 35-42
Leitor 1: Depois de O terem crucificado, repartiram entre si as suas vestes, tirando-as à sorte, e ficaram ali
sentados a guardá-Lo. Puseram por cima da cabeça d'Ele um letreiro escrito com a causa da condenação: “Este
é Jesus, o Rei dos Judeus”.

Leitor 2: Aquelas mãos que abençoaram a todos estão agora pregadas na cruz, aqueles pés que tanto
caminharam para semear esperança e amor estão agora presos ao patíbulo.
Leitor 1: Por que, Senhor? Todos: Por amor!
Leitor 2: Por que a paixão? Todos: Por amor!
Leitor 1: Por que a cruz? Todos: Por amor!

Leitor 3: Jesus Crucificado, todos nos podem enganar, abandonar, desiludir; só Tu não nos desiludirás jamais!
Todos: Jesus Crucificado os nossos olhos vêem as tuas mãos pregadas e, todavia capazes de dar a
verdadeira liberdade; veem os teus pés fixos com os cravos e, contudo ainda capazes de caminhar e de
fazer caminhar.
Todos: Ave Maria

Canto: Sois por mim na cruz pregado, insultado, blasfemado, com cegueira e com furor! Com cegueira e
com furor!

12ª Estação: JESUS MORRE NA CRUZ

Animador: Nós vos adoramos Senhor Jesus Cristo e vos bendizemos.
Todos: Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo

Do Evangelho segundo Mateus 27, 45-46.50
Leitor 1: A partir do meio-dia, houve trevas em toda a região, até às três horas da tarde. E, pelas três horas da
tarde, Jesus bradou com voz forte: “Meu Deus, Meu Deus, porque Me abandonaste? ” E Jesus, dando
novamente um forte brado, expirou.

Leitor 2: O homem pensou insensatamente: Deus morreu! Mas, se morre Deus, quem nos dará ainda a vida? Se
morre Deus, o que é a vida? A vida é Amor! Então, a cruz não é a morte de Deus mas é o momento em que se
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rompe a frágil crosta da humanidade assumida por Deus e começa a inundação de amor que renova a
humanidade.
Todos: Bendita seja a cruz de Cristo!

Leitor 3: No silêncio do coração sente-se a carícia do teu último dom: “Eis a tua Mãe: a minha Mãe!”
Obrigado, Jesus, porque entregaste a Maria a missão de nos recordar cada dia que o sentido de tudo é o Amor: o
Amor de Deus plantado no mundo como uma cruz! Obrigado, Jesus!
Todos: Bendita seja a cruz de Cristo!

Animador: Da cruz nasce a vida nova de Saulo, da cruz nasce a conversão de Agostinho, da cruz nasce a
pobreza feliz de Francisco de Assis, da cruz nasce a bondade irradiante de Vicente de Paulo; da cruz nasce o
heroísmo de Maximiliano Kolbe, da cruz nasce a maravilhosa caridade de Madre Teresa de Calcutá, da cruz
nasce a coragem de São João Paulo II, da cruz nasce o ardente zelo apostólico de São Vicente Pallotti, da cruz
nasce a revolução do amor: por isso a cruz não é a morte de Deus, mas é o nascimento do seu Amor no mundo.
Todos: Bendita seja a cruz de Cristo!
Todos: Ave Maria

Canto: meu Jesus, por nós morrestes! Por nós todos padecestes. Oh! Que grande é nossa dor! Oh! Que
grande nossa dor!

13ª Estação: JESUS É DESCIDO DA CRUZ

Animador: Nós vos adoramos Senhor Jesus Cristo e vos bendizemos.
Todos: Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo

Do Evangelho segundo Mateus 27, 55.57-58;
Leitor 1: Estavam ali, a observar de longe, muitas mulheres, que tinham seguido Jesus desde a Galileia, para O
servirem. Ao cair da tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, o qual se tinha tornado também
discípulo de Jesus. Foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo d’Ele. Então Pilatos mandou-lho entregar.
Todos: O delito está consumado: matamos Jesus! E as chagas de Cristo refletem no coração de Maria,
visto que uma única dor abraça a Mãe com o Filho.

Leitor 2: A Piedade! Sim, a Senhora da Piedade grita, comove e fere mesmo quem já está habituado a ferir. A
Senhora da Piedade! A nós parece-nos ter compaixão de Deus, mas ao contrário – e uma vez mais – é Deus que
tem compaixão de nós.
Todos: Ó Maria, rogai por nós! Rogai para que chegue também a nós o contágio da verdadeira
esperança.
Todos: Ave Maria

Canto: Do madeiro vos tiraram, e à mãe vos entregaram, com que dor e compaixão! Com que dor e
compaixão!

14ª Estação JESUS É SEPULTADO

Animador: Nós vos adoramos Senhor Jesus Cristo e vos bendizemos.
Todos: Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo

Do Evangelho segundo Mateus 27, 59-61
Leitor 1: José pegou no corpo de Jesus, envolveu-o num lençol limpo e depositou-o no seu túmulo novo, que
tinha mandado escavar na rocha. Depois, rolou uma grande pedra para a porta do túmulo e retirou-se.
Entretanto, estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, sentadas em frente do sepulcro.

Leitor 2: Às vezes a vida parece-se com um longo e triste Sábado Santo. Tudo parece ter acabado, parece que
triunfa o malvado, parece que o mal é mais forte que o bem.
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Todos: Mas a fé faz-nos ver mais longe, faz-nos vislumbrar as luzes dum novo dia para além deste dia.

Leitor 3: A fé garante-nos que a última palavra cabe a Deus: somente a Deus! A fé é, na verdade, uma pequena
lâmpada, mas é a única lâmpada que ilumina a noite do mundo: e a sua luz humilde funde-se com as primeiras
luzes do dia: o dia de Cristo Ressuscitado.

Leitor 4: Senhor Jesus, a Sexta-feira Santa é o dia da escuridão, o dia do ódio sem razão, o dia da morte do
Justo! Mas a Sexta-feira Santa não é a última palavra: a última palavra é a Páscoa, o triunfo da Vida, a vitória
do Bem sobre o mal.
Todos: Senhor Jesus, dá-nos a fé tenaz de Maria para crer na verdade da Páscoa;

Leitor 5: Dá-nos o seu olhar cândido para ver os clarões que anunciam o último dia da história: “um novo céu e
uma nova terra” já iniciados em Ti, Jesus Crucificado e Ressuscitado. Amém!
Todos: Ave Maria

Canto: No sepulcro vos puseram, mas os homens tudo esperam, do mistério da Paixão! Do mistério da
Paixão!

BÊNÇÃO
Animador: O Senhor esteja convosco
Todos: Ele está no meio de nós
Animador: O nome do Senhor seja Bendito
Todos: Agora e para sempre
Animador: O nosso auxílio está no nome do Senhor
Todos: Que fez o céu e a terra
Animador: Abençoe-vos (nos) Deus Todo Poderoso Pai + Filho e Espírito Santo
Todos: Amém.


