I ESTAÇÃO
Jesus é condenado à morte

Ministro:
Adoramos você, oh Cristo, e abençoamos você.

Todos:
Porque pela sua Santa Cruz você redimiu o mundo.

Ministro:

Do Evangelho segundo São Lucas 23, 22-25
VIA-SACRA 2020
+ " Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. Amém "
Oração inicial:
Ministro:

Deus de poder e misericórdia, no amor você
enviou seu Filho para que possamos ser
purificados do pecado e viver com você para
sempre.
Abençoe-nos ao nos reunirmos para refletir
sobre seu sofrimento e sua morte, para que
possamos aprender com seu exemplo o
caminho que devemos seguir.
Pedimos isso através desse mesmo Cristo,
nosso Senhor.
Todos:

Amém.
(As orações das quatorze estações do ritual da
Via Crucis deste ano foram escritas por quinze
jovens entre 16 e 27 anos.)

Pilatos disse-lhes pela terceira vez: «Que mal
fez Ele, então? Nada encontrei n’Ele que
mereça a morte. Por isso, vou libertá-Lo,
depois de O castigar». Mas eles insistiam em
altos brados, pedindo que fosse crucificado, e
os seus clamores aumentavam de violência.
Então, Pilatos decidiu que se fizesse o que eles
pediam. Libertou o que fora preso por sedição
e homicídio, que eles reclamavam, e entregoulhes Jesus para o que eles queriam.
Meditação silenciosa
Oración:

Peço-Vos, Senhor: velai pelas nossas decisões,
iluminai-as com a vossa Luz, cultivai em nós o
germe duma dúvida.
As árvores que afundam raízes no terreno,
se regadas pelo Mal, murcham, mas Vós
pusestes as nossas raízes no Céu e a ramagem
na terra, para Vos reconhecer e seguir.
Todos:

Senhor Jesus, ajude-nos a seguir seus passos.
(Pai nosso, Deus te salve, Glória)

II ESTAÇÃO
Jesus é carregado com a Cruz

III ESTAÇÃO
Jesus cai pela primeira vez

Ministro:

Ministro:

Adoramos você, oh Cristo, e abençoamos você.

Adoramos você, oh Cristo, e abençoamos você.

Todos:

Todos:

Porque pela sua Santa Cruz você redimiu o mundo.

Porque pela sua Santa Cruz você redimiu o mundo.

Ministro:

Ministro:

Do Evangelho segundo São Marcos 8, 34-35

Do Livro do profeta Isaías 53, 4-5

Chamando a Si a multidão, juntamente com os
discípulos, [Jesus] disse-lhes: «Se alguém
quiser vir após Mim, negue-se a si mesmo,
tome a sua cruz e siga-Me. Na verdade, quem
quiser salvar a sua vida, há de perdê-la; mas,
quem perder a sua vida por causa de Mim e do
Evangelho, há de salvá-la».

Na verdade, Ele tomou sobre Si as nossas
doenças, carregou as nossas dores. Nós O
reputávamos como um leproso, ferido por
Deus e humilhado.

Meditação silenciosa
Oración:
Peço-Vos, Senhor: fazei que, à luz da Cruz,
símbolo da nossa fé, possamos aceitar os
nossos sofrimentos e, iluminados pelo vosso
amor, abraçar as nossas cruzes tornadas
gloriosas pela vossa morte e ressurreição.
Dai-nos a graça de olhar de frente as nossas
vicissitudes e descobri nelas o vosso amor por
nós.

Meditação silenciosa
Oración:

Peço-Vos, Senhor: despertai em nós, jovens,
a coragem de nos levantarmos depois de cada
queda tal como Vós fizestes no caminho do
Calvário.
Peço-Vos: fazei que saibamos apreciar sempre
o dom imenso e precioso da vida e que os
fracassos e as quedas nunca sejam motivo
para jogá-la fora, cientes de que, se nos
fiarmos de Vós, sempre podemos levantar-nos
e encontrar a força para continuar.

Todos:

Todos:

Senhor Jesus, ajude-nos a seguir seus passos.

Senhor Jesus, ajude-nos a seguir seus passos.

(Pai nosso, Deus te salve, Glória)

(Pai nosso, Deus te salve, Glória)

IV ESTAÇÃO
Jesus encontra sua Mãe

V ESTAÇÃO
Simão de Cirene ajuda Jesus a levar a Cruz

Ministro:

Ministro:

Adoramos você, oh Cristo, e abençoamos você.

Adoramos você, oh Cristo, e abençoamos você.

Todos:

Todos:

Porque pela sua Santa Cruz você redimiu o mundo.

Porque pela sua Santa Cruz você redimiu o mundo.

Ministro:

Ministro:

Do Evangelho de São Lucas 2, 34-35

Do Evangelho segundo São Lucas 23, 26

Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe:
«Este menino está aqui para queda e
ressurgimento de muitos em Israel e para ser
sinal de contradição; uma espada trespassará
a tua alma. Assim hão de revelar-se os
pensamentos de muitos corações».

Quando O iam conduzindo, lançaram mão de
um certo Simão de Cirene, que voltava do
campo, e carregaram-no com a cruz, para a
levar atrás de Jesus.

Meditação silenciosa
Oración:

Peço-Vos, Senhor: ajudai-nos a ter sempre
presente o exemplo de Maria, que aceitou a
morte de seu Filho como grande mistério de
salvação.
Ajudai-nos a agir com o olhar fixo no bem dos
outros e a morrer na esperança da ressurreição
e com a consciência de nunca estarmos
sozinhos, nem abandonados por Deus, nem
por Maria, boa Mãe que sempre Se preocupa
com os seus filhos.
Todos:
Senhor Jesus, ajude-nos a seguir seus passos.
(Pai nosso, Deus te salve, Glória)

Meditação silenciosa
Oración:

Senhor, peço-Vos que cada um de nós
possa encontrar a coragem de ser como o
Cireneu, que toma a cruz e segue os vossos
passos.
Que cada um de nós seja tão humilde e forte
que carregue a cruz de quem encontramos.
Quando nos sentirmos sozinhos, fazei que
possamos reconhecer na nossa estrada um
Simão de Cirene que para e carrega sobre si o
nosso fardo.
Concedei-nos a graça de saber procurar o
melhor em cada pessoa,
estar abertos a cada encontro, mesmo na
diversidade.
Peço-Vos que cada um de nós
possa descobrir-se improvisamente ao vosso
lado.
Todos:
Senhor Jesus, ajude-nos a seguir seus passos.
(Pai nosso, Deus te salve, Glória)

VI ESTAÇÃO
A Verónica limpa o rosto de Jesus

VII ESTAÇÃO
Jesus cai pela segunda vez

Ministro:

Ministro:

Adoramos você, oh Cristo, e abençoamos você.

Adoramos você, oh Cristo, e abençoamos você.

Todos:

Todos:

Porque pela sua Santa Cruz você redimiu o mundo.

Porque pela sua Santa Cruz você redimiu o mundo.

Ministro:

Ministro:

Do Livro do profeta Isaías 53, 2-3

Do Livro do profeta Isaías 53, 8.10

Sem figura nem beleza, vimo-Lo sem aspeto
atraente, desprezado e abandonado pelos
homens, como alguém cheio de dores,
habituado ao sofrimento, diante do qual se
tapa o rosto, menosprezado e desconsiderado.

Sem defesa nem justiça, levaram-No à força.
Quem é que se preocupou com o seu destino?
Foi suprimido da terra dos vivos, mas por
causa dos pecados do meu povo é que foi
ferido. (…) Mas aprouve ao Senhor esmagá-Lo
com sofrimento.

Meditação silenciosa

Meditação silenciosa

Oración:

Peço-Vos, Jesus: dai-me a força
para me aproximar das outras pessoas, de
cada pessoa, jovem ou idosa, pobre ou rica,
que me é querida ou desconhecida, e para ver
naqueles rostos o vosso rosto.

Oración:

Peço-Vos, Senhor: fazei que estejamos prontos
a erguer-nos de novo depois de ter caído,
que possamos aprender qualquer coisa com os
nossos fracassos.

Ajudai-me a não me atardar no socorro do
próximo, em quem Vós habitais, como
Verónica correu ao vosso encontro no caminho
do Calvário.

Recordai-nos que, quando acontece a nós de
errar e cair, se estivermos convosco e nos
agarrarmos à vossa mão, podemos aprender a
levantar-nos de novo.

Todos:

Fazei que nós, jovens, possamos levar a todos
a vossa mensagem de humildade e que as
gerações futuras abram os olhos para Vós e
saibam compreender o vosso amor.

Senhor Jesus, ajude-nos a seguir seus passos.
(Pai nosso, Deus te salve, Glória)

Ensinai-nos a ajudar quem sofre e cai ao nosso
lado: a limpar o seu suor e estender a mão
para o levantar.
Todos:
Senhor Jesus, ajude-nos a seguir seus passos.
(Pai nosso, Deus te salve, Glória)

VIII ESTAÇÃO
Jesus encontra as mulheres de Jerusalém

IX ESTAÇÃO
Jesus cai pela terceira vez

Ministro:

Ministro:

Adoramos você, oh Cristo, e abençoamos você.

Adoramos você, oh Cristo, e abençoamos você.

Todos:

Todos:

Porque pela sua Santa Cruz você redimiu o mundo.

Porque pela sua Santa Cruz você redimiu o mundo.

Ministro:

Ministro:

Do Evangelho segundo São Lucas 23, 27-31

Do Livro do profeta Isaías 53, 5-6

Seguiam Jesus uma grande multidão de povo e
umas mulheres que batiam no peito e se
lamentavam por Ele. Jesus voltou-Se para elas
e disse-lhes: «Filhas de Jerusalém, não choreis
por Mim, chorai antes por vós mesmas e pelos
vossos filhos, pois virão dias em que se dirá:
“Felizes as estéreis, os ventres que não
geraram e os peitos que não amamentaram”.
Hão de, então, dizer aos montes: “Caí sobre
nós!” E às colinas: “Cobri-nos!” Porque, se
tratam assim a árvore verde, o que não
acontecerá à seca?»

Foi ferido por causa dos nossos crimes,
esmagado por causa das nossas iniquidades. O
castigo que nos salva caiu sobre Ele, fomos
curados pelas suas chagas. Todos nós
andávamos desgarrados como ovelhas
perdidas, cada um segundo o seu caminho.
Mas o Senhor carregou sobre Ele todos os
nossos crimes.

Meditação silenciosa

Peço-Vos, Senhor: concedei-nos todos os dias
a coragem de prosseguir no nosso caminho.

Oración:

Peço-Vos, Senhor: fazei que eu,
juntamente com as mulheres e os homens
deste mundo, possamos tornar-nos cada vez
mais caridosos para com os necessitados,
assim como fazíeis Vós.
Dai-nos a força de ir contracorrente
e entrar em contacto autêntico com os outros,
lançando pontes e evitando fechar-nos no
egoísmo que nos leva à solidão do pecado.
Todos:
Senhor Jesus, ajude-nos a seguir seus passos.
(Pai nosso, Deus te salve, Glória)

Meditação silenciosa
Oración:

Fazei que recebamos com todo o nosso ser
a esperança e o amor que nos destes.
Que todos possam enfrentar os desafios da
vida com a força e a fé com que Vós vencestes
os últimos momentos no vosso caminho
rumo à morte na cruz.
Todos:
Senhor Jesus, ajude-nos a seguir seus passos.
(Pai nosso, Deus te salve, Glória)

X ESTAÇÃO
Jesus é despojado das vestes

XI ESTAÇÃO
Jesus é pregado na Cruz

Ministro:

Ministro:

Adoramos você, oh Cristo, e abençoamos você.

Adoramos você, oh Cristo, e abençoamos você.

Todos:

Todos:

Porque pela sua Santa Cruz você redimiu o mundo.

Porque pela sua Santa Cruz você redimiu o mundo.

Ministro:

Ministro:

Do Evangelho de São João 19, 23

Do Evangelho segundo São Lucas 23, 33-34

Os soldados, depois de terem crucificado
Jesus, pegaram na roupa d’Ele e fizeram
quatro partes, uma para cada soldado, exceto
a túnica. A túnica, toda tecida de uma só peça
de alto a baixo, não tinha costuras.

Quando chegaram ao lugar chamado Calvário,
crucificaram-No a Ele e aos malfeitores, um à
direita e outro à esquerda. Jesus dizia:
«Perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que
fazem».

Meditação silenciosa

Meditação silenciosa

Oración:

Oración:

Peço-Vos, Senhor: fazei que todos nós
possamos reconhecer a dignidade própria da
nossa natureza, mesmo quando nos
encontramos nus e sozinhos diante dos outros.
Fazei que possamos sempre ver a dignidade
dos outros, estimá-la e guardá-la.

Peço-Vos, Senhor: fazei que eu, face ao bem,
possa ter a prontidão de o reconhecer; fazei
que diante duma injustiça eu possa ter a
coragem de comandar na minha vida e agir
diversamente; fazei que possa libertar-me de
todos os medos que, como cravos, me
paralisam e mantêm distante da vida que Vós
sonhastes e preparastes para nós.

Pedimo-Vos que nos concedais a coragem
necessária a fim de nos compreendermos a
nós mesmos para além daquilo que nos cobre;
e aceitar a nudez que nos pertence e nos
lembra a nossa pobreza, de que Vos
enamorastes até dar a vida por nós.
Todos:
Senhor Jesus, ajude-nos a seguir seus passos.
(Pai nosso, Deus te salve, Glória)

Todos:
Senhor Jesus, ajude-nos a seguir seus passos.
(Pai nosso, Deus te salve, Glória)

XII ESTAÇÃO
Jesus morre na Cruz

XIII ESTAÇÃO
Jesus é descido da Cruz

Ministro:

Ministro:

Adoramos você, oh Cristo, e abençoamos você.

Adoramos você, oh Cristo, e abençoamos você.

Todos:

Todos:

Porque pela sua Santa Cruz você redimiu o mundo.

Porque pela sua Santa Cruz você redimiu o mundo.

Ministro:

Ministro:

Do Evangelho segundo São Lucas 23, 44-47

Do Evangelho segundo São João 19, 38-40

Por volta do meio-dia, as trevas cobriram toda
a região até às três horas da tarde. O sol
tinha-se eclipsado e o véu do templo rasgou-se
ao meio. Dando um forte grito, Jesus
exclamou: «Pai, nas tuas mãos, entrego o meu
espírito». Dito isto expirou. Ao ver o que se
passava, o centurião deu glória a Deus,
dizendo: «Verdadeiramente este homem era
justo!»

Depois disto, José de Arimateia, que era
discípulo de Jesus, mas secretamente por
medo das autoridades judaicas, pediu a Pilatos
que lhe deixasse levar o corpo de Jesus. E
Pilatos permitiu-lho. Veio, pois, e retirou o
corpo. Nicodemos, aquele que antes tinha ido
ter com Jesus de noite, apareceu também
trazendo uma mistura de perto de cem libras
de mirra e aloés. Tomaram, então, o corpo de
Jesus e envolverem-no em panos de linho com
os perfumes, segundo o costume dos judeus.

(De joelhos) Meditação silenciosa
(De pé) Oración:

Meditação silenciosa

Peço-Vos, Senhor: abri os meus olhos,
que eu Vos veja mesmo nos sofrimentos,
na morte, no fim que não é o verdadeiro fim.
Desinquietai a minha indiferença com a vossa
cruz, abanai o meu torpor. Interpelai-me
sempre com o vosso mistério dilacerante,
que supera a morte e dá a vida.

Oración:

Peço-Vos, Senhor: fazei que em nós esteja
sempre viva a esperança, a fé no vosso amor
incondicional.

Todos:

Que possamos manter sempre vivo e aceso
o olhar para a salvação eterna, e que
consigamos encontrar refrigério e paz no nosso
caminho.

Senhor Jesus, ajude-nos a seguir seus passos.

Todos:

(Pai nosso, Deus te salve, Glória)

Senhor Jesus, ajude-nos a seguir seus passos.
(Pai nosso, Deus te salve, Glória)

XIV ESTAÇÃO
Jesus é depositado no sepulcro

Ministro:
Adoramos você, oh Cristo, e abençoamos você.

Todos:
Porque pela sua Santa Cruz você redimiu o mundo.

Ministro:

Do Evangelho segundo São João 19, 41-42
No sítio em que Ele tinha sido crucificado,
havia um horto e, no horto, um túmulonovo,
onde ainda ninguém tinha sido sepultado.
Como, para os judeus, era o dia da Preparação
da Páscoa e o túmulo estava perto, foi ali que
puseram Jesus.
Meditação silenciosa
Oración:

Peço-Vos, Senhor, que não Vos manifestastes
na glória mas no silêncio duma noite escura.
Vós que não Vos fixais na superfície, mas
vedes no segredo e penetrais nas profundezas,
das profundezas ouvi a nossa voz: que
possamos, cansados, repousar em Vós,
reconhecer em Vós a nossa natureza, ver no
amor do vosso rosto a dormir a nossa beleza
perdida.
Todos:
Senhor Jesus, ajude-nos a seguir seus passos.
(Pai nosso, Deus te salve, Glória)

CONCLUSÃO:

Ministro:

Senhor Jesus Cristo, sua paixão e sua morte
são o sacrifício que une a terra e o céu e
reconcilia todas as pessoas com você.
Que nós, que refletimos fielmente sobre esses
mistérios, sigamos seus passos e passemos a
compartilhar sua glória no céu, onde você vive
e reina com o Pai e o Espírito Santo.
Um Deus, para todo o sempre.
Todos:
Amém.

