VIA-SACRA

ACOLHIDA
Refrão - Eis o tempo de conversão, eis o dia da
salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos. Eis o
tempo de conversão.
- Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
-A paz esteja com vocês!
-Cristo é a nossa paz
Reflexão: Neste tempo quaresmal queremos fazer
memória da caminhada de Jesus, seu sofrimento,
sua dor, sua entrega na cruz, rumo à sua Pascoa da
Ressurreição, trazendo presente neste ano a
Campanha da Fraternidade Ecumênica: Fraternidade
e Diálogo: Compromisso de Amor. Com o Lema: Cristo
é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade.

1ª ESTAÇÃO
JESUS É PRESO E CONDENADO A MORTE
- Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos
bendizemos.
- Porque pela vossa santa cruz, remistes o mundo.
JOÃO-19, 6-7.12-16

Quando o viram, os sumos sacerdotes e seus guardas começaram a gritar:
“Crucifica-o! Crucifica-o!” Pilatos respondeu: “Levai-o, vós mesmos, para o
crucificar, porque eu não encontro nele nenhum motivo de condenação”. Os
judeus responderam-lhe: “Nós temos uma Lei, e segundo esta Lei ele deve
morrer, porque se fez Filho de Deus”. Por causa disso, Pilatos procurava soltar
Jesus. Mas os judeus continuavam gritando: “Se soltas este homem, não és
amigo de César. Todo aquele que se faz rei, declara-se contra César”. Ouvindo
estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no
lugar conhecido como Pavimento (em hebraico: Gábata). Era o dia da
preparação da páscoa, por volta do meio dia. Pilatos disse aos judeus: “Eis o
vosso rei”. Eles, porém, gritavam: “Fora! Fora! Crucifica-o!” Pilatos disse:
“Vou crucificar o vosso rei?” Os sumos sacerdotes responderam: “Não temos
rei senão César”. Pilatos, então, lhes entregou Jesus para ser crucificado.

SILÊNCIO
Senhor Jesus pela vossa paixão queremos rezar pela nossa
conversão, mudando gestos e atitudes.

Pai Nosso
Canto: A morrer crucificado, teu Jesus é condenado, por seus crimes
pecador, por teus crimes pecador. Pela virgem dolorosa, vossa Mãe tão
piedosa, perdoai-me, meus Jesus. Perdoai-me, meu Jesus.

2ª ESTAÇÃO
JESUS CARREGA A CRUZ
- Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos
bendizemos.
- Porque pela vossa santa cruz, remistes o mundo.
MATEUS 27, 27-31

Em seguida, os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram
todo o batalhão em volta dele. Tiraram-lhe a roupa e o vestiram com um manto
vermelho; depois trançaram uma coroa de espinhos, puseram-na em sua
cabeça, e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e
zombavam, dizendo: “Salve, rei dos judeus!” Cuspiram nele e, pegando a vara,
bateram-lhe na cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho
e o vestiram com suas próprias roupas.

SILÊNCIO
Senhor Jesus, livra-nos da cruz das injustiças, da corrupção e da
intolerância, que gera tantas mortes.

Ave Maria
Canto: Com a cruz é carregado e do peso acabrunhado, vai morrer por teu
amor. Vai morrer por teu amor. Pela virgem dolorosa, vossa Mãe tão
piedosa, perdoai-me, meus Jesus. Perdoai-me, meu Jesus.

3ª ESTAÇÃO
JESUS CAI PELA PRIMEIRA VEZ
- Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos
bendizemos.
- Porque pela vossa santa cruz, remistes o mundo.
LUCAS 4, 1 -14

Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do rio Jordão e, no Espírito, era conduzido
pelo deserto. Ali foi posto à prova pelo diabo, durante quarenta dias. Naqueles
dias, ele não comeu nada e, no final, teve fome. O diabo, então, disse-lhe: “Se és
o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão”. Jesus respondeu:
“Está escrito: ‘Não se vive somente de pão’”. O diabo o levou para o alto;
mostrou-lhe, num relance, todos os reinos da terra, e lhe disse: “Eu te darei todo
este poder e a riqueza destes reinos, pois a mim é que foram dados, e eu os posso
dar a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim, tudo será teu”.
Jesus respondeu-lhe: “Está escrito: ‘Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele
prestarás culto’”. Depois, o diabo levou Jesus a Jerusalém e, colocando-o no
ponto mais alto do templo, disse-lhe: “Se és Filho de Deus, lança-te daqui
abaixo. Pois está escrito: ‘Ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito para que
te guardem’, e ainda: ‘Eles te carregarão nas mãos, para que não tropeces em
alguma pedra’”. Jesus, porém, respondeu: “Também foi dito: ‘Não porás à prova
o Senhor, teu Deus’”. Terminadas todas as tentações, o diabo afastou-se dele
até o tempo oportuno.

SILÊNCIO
Senhor Jesus, levanta-nos quando não conseguimos carregar a
nossa cruz.

Ave Maria
Canto: Pela cruz, tão oprimido, cai Jesus desfalecido, pela Sua salvação.
Pela tua salvação. Pela virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoaime, meu Jesus. Perdoai-me, meu Jesus.

4ª ESTAÇÃO
JESUS SE ENCONTRA COM SUA MÃE
- Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos
bendizemos.
- Porque pela vossa santa cruz, remistes o mundo.
LUCAS 2,34-35

Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe: “Este menino será causa de
queda e de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de
contradição – uma espada traspassará a tua alma! – e assim serão revelados
os pensamentos de muitos corações”.

SILÊNCIO
Senhor Jesus, olhe por todas as mães que choram por verem seus filhos
assassinados, vítimas da violência e do racismo.

Ave Maria
Canto: Vê a dor da Mãe amada, que se encontra desolada, cm seu filho em
aflição. Pela virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, meus
Jesus. Perdoai-me, meu Jesus.

5ª ESTAÇÃO
SIMÃO CIRINEU AJUDA
JESUS A CARREGAR A CRUZ
- Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos
bendizemos.
- Porque pela vossa santa cruz, remistes o mundo.
LUCAS 23, 26

Enquanto levavam Jesus, pegaram um certo Simão, de Cirene, que voltava do
campo, e mandaram-no carregar a cruz atrás de Jesus.

SILÊNCIO
Senhor Jesus, sustente a todos que não se cansam de ser solidários com
os que sofrem, os pobres, os desempregados, os doentes e as vítimas
desta pandemia.

Ave Maria
Canto: No caminho do calvário, um auxilio é necessário: não lhe nega o
Cirineu. Não lhe nega o Cirineu. Pela virgem dolorosa, vossa Mãe tão
piedosa, perdoai-me, meus Jesus. Perdoai-me, meu Jesus.

6ª ESTAÇÃO
VERÔNICA ENXUGA O ROSTO DE JESUS
- Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos
bendizemos.
- Porque pela vossa santa cruz, remistes o mundo.
ISAIAS 53, 2b-5

Não fazia vista, nem tinha beleza a atrair o olhar, não tinha aparência que
agradasse. Mas estava sendo traspassado por causa de nossas rebeldias,
estava sendo esmagado por nossos pecados. O castigo que teríamos de pagar
caiu sobre ele, com os seus ferimentos veio a cura para nós.

SILÊNCIO
Senhor Jesus, console tantas pessoas com os rostos desfigurados pela
fome, expulsos de suas terras e de milhões de migrantes que atravessam
fronteiras carregando nos ombros a esperança de uma vida melhor.

Ave Maria
Canto: O seu rosto ensanguentado, por Veronica enxugado, eis, no pano
apareceu. Pela virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, meus
Jesus. Perdoai-me, meu Jesus.

7ª ESTAÇÃO
JESUS CAI PELA SEGUNDA VEZ
- Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos
bendizemos.
- Porque pela vossa santa cruz, remistes o mundo.
LUCAS 4, 5- 8

O diabo o levou para o alto; mostrou-lhe, num relance, todos os reinos da
terra, e lhe disse: “Eu te darei todo este poder e a riqueza destes reinos, pois a
mim é que foram dados, e eu os posso dar a quem eu quiser. Portanto, se te
prostrares diante de mim, tudo será teu”. Jesus respondeu-lhe: “Está
escrito: ‘Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele prestarás culto’”.

SILÊNCIO
Senhor Jesus, inspira-nos palavras e ações para buscar sempre viver a
vossa Palavra: Que todos sejam um como eu e o Pai somos um.

Ave Maria
Canto: Novamente desmaiado, sob a cruz que vai levando, cai por terra o
Salvador. Cai por terra o Salvador. Pela virgem dolorosa, vossa Mãe tão
piedosa, perdoai-me, meus Jesus. Perdoai-me, meu Jesus.

8ª ESTAÇÃO
JESUS CONSOLA AS
MULHERES DE JERUSALÉM
- Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos
bendizemos.
- Porque pela vossa santa cruz, remistes o mundo.
LUCAS 23, 27-28

Seguia-o uma grande multidão do povo, bem como de mulheres que batiam no
peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se para elas e disse:
“Mulheres de Jerusalém, não choreis por mim! Chorai por vós mesmas e por
vossos filhos!

SILÊNCIO
Senhor Jesus, arranca do egoísmo todos aqueles que só pensam em si,
fechados em seus negócios e afazeres, incapazes de de olhar e consolar
aqueles que sofrem.

Ave Maria
Canto: Das mulheres, de Sião filhas chorosas, é Jesus consolador. É Jesus
consolador. Pela virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-me,
meus Jesus. Perdoai-me, meu Jesus.

9ª ESTAÇÃO
JESUS CAI PELA TERCEIRA VEZ
- Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos
bendizemos.
- Porque pela vossa santa cruz, remistes o mundo.
LUCAS 4,9-13

Depois, o diabo levou Jesus a Jerusalém e, colocando-o no ponto mais alto do
templo, disse-lhe: “Se és Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Pois está
escrito: ‘Ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito para que te guardem’, e
ainda: ‘Eles te carregarão nas mãos, para que não tropeces em alguma
pedra’”. Jesus, porém, respondeu: “Também foi dito: ‘Não porás à prova o
Senhor, teu Deus’”. Terminadas todas as tentações, o diabo afastou-se dele
até o tempo oportuno.

SILÊNCIO
Senhor Jesus, toque o coração todos aqueles que governam para que se
sensibilizem e chorem ao ver a injustiça vencer e o planeta terra sendo
destruído pela ganância.

Ave Maria
Canto: Cai pela terceira vez prostrado, pelo peso redobrado, dos pecados e
da cruz. Dos pecados e da cruz. Pela virgem dolorosa, vossa Mãe tão
piedosa, perdoai-me, meus Jesus. Perdoai-me, meu Jesus.

10ª ESTAÇÃO
JESUS É DESPOJADO DE SUAS VESTES
- Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos
bendizemos.
- Porque pela vossa santa cruz, remistes o mundo.
JOÃO 19, 23-24

Depois que crucificaram Jesus, os soldados pegaram suas vestes e as
dividiram em quatro partes, uma para cada soldado. A túnica era feita sem
costura, uma peça só de cima em baixo. Eles combinaram: “Não vamos rasgar
a túnica. Vamos tirar sorte para ver de quem será”. Assim cumpriu-se a
Escritura: “Repartiram entre si as minhas vestes e tiraram a sorte sobre
minha túnica”. Foi isso que os soldados fizeram.

SILÊNCIO
Senhor Jesus, reveste-nos com a vossa graça e concedei-nos
configurarmos a vós.

Ave Maria
Canto: Das suas vestes despojado, por algo ser maltratado, eu vos vejo,
meu Jesus. Eu vos vejo, meu Jesus. Pela virgem dolorosa, vossa Mãe tão
piedosa, perdoai-me, meus Jesus. Perdoai-me, meu Jesus.

11ª ESTAÇÃO
JESUS É PREGADO NA CRUZ
- Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos
bendizemos.
- Porque pela vossa santa cruz, remistes o mundo.
MARCOS 15, 25-32

Eram nove horas da manhã quando o crucificaram. O letreiro com o motivo da
condenação dizia: “O Rei dos Judeus”! Com ele crucificaram dois ladrões, um
à direita e outro à esquerda. Os que passavam por ali o insultavam,
balançando a cabeça e dizendo: “Ah! Tu que destróis o templo e o reconstróis
em três dias, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz”. Do mesmo modo,
também os sumos sacerdotes zombavam dele entre si e, com os escribas,
diziam: “A outros salvou, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o rei de
Israel desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos!”

SILÊNCIO
Senhor Jesus, que as famílias busquem sempre viver o amor, a paz, o
perdão e o cuidado uns com os outros, seguindo o caminho vosso.

Ave Maria
Canto: Sois por mim à cruz pregado, insultado, blasfemado, com cegueira e
com furor. Com cegueira e com furor. Pela virgem dolorosa, vossa Mãe tão
piedosa, perdoai-me, meus Jesus. Perdoai-me, meu Jesus.

12ª ESTAÇÃO
JESUS MORRE NA CRUZ
- Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos
bendizemos.
- Porque pela vossa santa cruz, remistes o mundo.
MARCOS 15,39

Quando o centurião, que estava em frente dele, viu que Jesus assim tinha
expirado, disse: “Na verdade, este homem era Filho de Deus!”

SILÊNCIO
Senhor Jesus, revigora a todos que se sentem fracassados em sua vida,
em sua família e profissão, fortalece os que sonham com um mundo
novo, buscando em vós a razão da esperança.

Ave Maria
Canto: Por meus crimes padecestes, meu Jesus, por mim morrestes,
quanta angustia e quanta dor. Quanta angustia e quanta dor. Pela virgem
dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, meus Jesus. Perdoai-me,
meu Jesus.

13ª ESTAÇÃO
JESUS É DESCIDO DA CRUZ
- Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos
bendizemos.
- Porque pela vossa santa cruz, remistes o mundo.
JOÃO 19,32-34.38

Os soldados foram e quebraram as pernas, primeiro a um dos crucificados
com ele e depois ao outro. Chegando a Jesus, viram que estava morto. Por
isso, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado golpeou-lhe o lado com
uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. Depois disso, José de
Arimatéia pediu a Pilatos para retirar o corpo de Jesus; ele era discípulo de
Jesus às escondidas, por medo dos judeus. Pilatos o permitiu. José veio e
retirou o corpo.

SILÊNCIO
Senhor Jesus, arranque do nosso coração toda maldade, racismo e
preconceito. Pela vossa graça, fazei que sejamos todos um.

Ave Maria
Canto: Do madeiro vos tiraram, e à Mãe vos entregaram, com que dor e
compaixão. Com que dor e compaixão. Pela virgem dolorosa, vossa Mãe tão
piedosa, perdoai-me, meus Jesus. Perdoai-me, meu Jesus.

14ª ESTAÇÃO
JESUS É SEPULTADO
- Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos
bendizemos.
- Porque pela vossa santa cruz, remistes o mundo.
MATEUS 27, 59-60

José, tomando o corpo, envolveu-o num lençol limpo e o colocou num túmulo
novo, que mandara escavar na rocha. Em seguida, rolou uma grande pedra na
entrada do túmulo e retirou-se.

SILÊNCIO
Senhor Jesus, sepulta o nosso comodismo, a indiferença, o
individualismo e arranca o mundo do tumulo, resgatando a paz entre
todos os povos e nações.

Ave Maria
Canto: No sepulcro vos puseram mas os homens tudo esperam, do mistério
da paixão! Do mistério da paixão! Pela virgem dolorosa, vossa Mãe tão
piedosa, perdoai-me, meus Jesus. Perdoai-me, meu Jesus.

15ª ESTAÇÃO
JESUS RESSUSCITA DOS MORTOS
- Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos
bendizemos.
- Porque pela vossa santa cruz, remistes o mundo.
LUCAS 24, 2–7

Encontraram a pedra do túmulo removida, mas, ao entrarem, não encontraram
o corpo do Senhor Jesus e ficaram sem saber o que estava acontecendo.
Nisso, dois homens com vestes resplandecentes pararam perto delas.
Tomadas de medo, elas olhavam para o chão. Eles, porém, disseram-lhes:
“Por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui.
Ressuscitou! Lembrai-vos do que ele vos falou, quando ainda estava na
Galiléia: ‘É necessário o Filho do Homem ser entregue nas mãos dos
pecadores, ser crucificado e, no terceiro dia, ressuscitar’.

SILÊNCIO
Senhor Jesus, nossa comunidade eclesial missionária abraça a vós, o
Ressuscitado, como centro da missão, sem jamais excluir as pessoas, as
Igrejas e religiões.

Ave Maria
Canto: Vitória tu reinarás. Ó Cruz tu nos salvarás.
Brilhando sobre o mundo, que vive sem tua luz, tu és um sol fecundo, de
amor e de paz, ó Cruz.

Oração da Campanha
da Fraternidade Ecumênica – 2021
Deus da vida, da justiça e do amor,
Nós Te bendizemos pelo dom da fraternidade e por
concederes a graça de vivermos
a comunhão na diversidade.
Através desta Campanha da Fraternidade Ecumênica,
ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo
como compromisso de amor, criando pontes que unem
em vez de muros que separam
e geram indiferença e ódio.
Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir a
toda a humanidade, em especial, aos mais pobres e
fragilizados, a fim de que possamos testemunhar o Teu
amor redentor e partilhar suas dores e angústias, suas
alegrias e esperanças, caminhando
pelas veredas da amorosidade.
Por Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito Santo,
sopro restaurador da vida. Amém.

ENCERRAMENTO
- Jesus sobe o calvário carregando nos seus ombros
nossos sonhos, lutas, gritos e esperanças.
- Tú és a nossa paz, a nossa esperança, o caminho que nos
mostra o caminho.
– Rezemos pela unidade de todos os cristãos\as como
também de todas as religiões e culturas para que
busquemos o que nos une e não o que nos separa.
– Que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim, e eu em
ti. (Jo17,21)
– A nossa proteção está no nome do Senhor.
– Que fez o céu e a terra.
- O Deus que caminha conosco, nos conceda a alegria, a
saúde, e a paz que brota do seu coração.
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Permaneçamos em paz e que o Senhor nos guarde.
– Graças a Deus.
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