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Percorrer o caminho da cruz com Jesus crucificado é percorrê-lo com 
todos aqueles que estão crucificados no nosso mundo e com a terra que 
estamos a condenar. Vamos fazer esta viagem acompanhados por alguns 
textos da encíclica Laudato si’ (LS) que alertam para a situação do nosso 
mundo, o Calvário a que está sujeito. 
No número 2 da encíclica, observa o Papa Francisco: 
«Esta irmã – a terra – clama contra o mal que lhe provocamos por causa 
do uso irresponsável e do abuso dos bens que Deus nela colocou. 
Crescemos a pensar que éramos seus proprietários e dominadores, 
autorizados a saqueá-la. A violência, que está no coração humano ferido 
pelo pecado, vislumbra-se nos sintomas de doença que notamos no solo, 
na água, no ar e nos seres vivos. Por isso, entre os pobres mais 
abandonados e maltratados, conta-se a nossa terra oprimida e 
devastada, que “geme e sofre as dores do parto” (Rm 8,22). Esquecemo-
nos de que nós mesmos somos terra (cf. Gn 2,7). O nosso corpo é 
constituído pelos elementos do planeta; o seu ar permite-nos respirar e 
a sua água vivifica-nos e restaura-nos.» 
O caminho da cruz leva-nos à Vida. Tenhamos consciência da realidade 
do nosso mundo, para que possamos dar vida a toda a criação em 
plenitude. 
 
 

Esta Via-Sacra pode ser vivida ao longo dos 14 dias que antecedem a 
Sexta-feira Santa: uma estação por dia, a começar no dia 20 de março. 
Claro que se pode fazer todo o caminho da Via-Sacra de uma só vez, 
como é habitual. Esta proposta de oração está ligada à reflexão que a 
CIRP LISBOA e outros grupos estão a fazer sobre a Laudato si’ ao longo 
deste ano, declarado pelo Papa Francisco ANO LAUDATO SI’. 
 

Textos: Óscar Romano, cmf 
Tradução: Ricardo Freire, scj 
Imagens: Marko Ivan Rupnik, sj 
Organização: Manuel Barbosa, scj 
 

Março-Abril 2021 

CIRP REGIONAL LISBOA 
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I ESTAÇÃO 

JESUS É CONDENADO À MORTE 
 

 
 

Nós Vos adoramos e bendizemos, ó Jesus. 

Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. 
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LEITURA BÍBLICA [Lucas 23,1-5] 
«Naquele tempo, levantaram-se os anciãos do povo, os príncipes dos 
sacerdotes e os escribas, levaram Jesus a Pilatos e começaram a acusá-
lo, dizendo: “Encontrámos este homem a sublevar o nosso povo, a 
impedir que se pagasse o tributo a César e dizendo ser o Messias-Rei”. 
Pilatos perguntou a Jesus: “Tu és o Rei dos Judeus?”. Jesus respondeu: 
“Tu o dizes”. Pilatos disse aos príncipes dos sacerdotes e à multidão: “Não 
encontro nada de culpável neste homem”. Mas eles insistiam: “Amotina 
o povo, ensinando por toda a Judeia, desde a Galileia, onde começou, até 
aqui.”» 
 
COMENTÁRIO 
«A contínua aceleração das mudanças na humanidade e no planeta 
junta-se, hoje, à intensificação dos ritmos de vida e trabalho, que alguns, 
em espanhol, designam por “rapidación”. Embora a mudança faça parte 
da dinâmica dos sistemas complexos, a velocidade que hoje lhe impõem 
as ações humanas contrasta com a lentidão natural da evolução 
biológica. A isto vem juntar-se o problema de que os objetivos desta 
mudança rápida e constante não estão necessariamente orientados para 
o bem comum e para um desenvolvimento humano sustentável e 
integral. A mudança é algo desejável, mas torna-se preocupante quando 
se transforma em deterioração do mundo e da qualidade de vida de 
grande parte da humanidade» (LS 18). 
 
ORAÇÃO 
Senhor Jesus, homem inocente, 
Tu foste julgado e não quiseste defender-te.  
Tu, que não vieste para condenar, foste condenado. 
Enche a nossa vida de inocência e paciência. 
Dá-nos um coração compreensivo e compassivo. 
Que não queiramos condenar 
e que sejamos capazes de defender 
aqueles que são condenados injustamente. 
 
PAI NOSSO 
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II ESTAÇÃO 

JESUS É CARREGADO COM A CRUZ 
 

 
 

Nós Vos adoramos e bendizemos, ó Jesus. 

Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. 
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LEITURA BÍBLICA [João 19,16-17] 
«Pilatos entregou-lhes então Jesus, para ser crucificado. E eles 
apoderaram-se de Jesus. Levando a cruz, Jesus saiu para o chamado 
Lugar do Calvário, que em hebraico se diz Gólgota.» 
 
COMENTÁRIO 
«Existem formas de poluição que afetam diariamente as pessoas. A 
exposição aos poluentes atmosféricos produz uma vasta gama de efeitos 
sobre a saúde, particularmente dos mais pobres, e provocam milhões de 
mortes prematuras. Adoecem, por exemplo, por causa da inalação de 
elevadas quantidades de fumo produzido pelos combustíveis utilizados 
para cozinhar ou aquecer-se. A isto vem juntar-se a poluição que afeta a 
todos, causada pelo transporte, pelos fumos da indústria, pelas 
descargas de substâncias que contribuem para a acidificação do solo e 
da água, pelos fertilizantes, inseticidas, fungicidas, pesticidas e 
agrotóxicos em geral. Na realidade a tecnologia, que, ligada à finança, 
pretende ser a única solução dos problemas, é incapaz de ver o mistério 
das múltiplas relações que existem entre as coisas e, por isso, às vezes 
resolve um problema criando outros» (LS 20). 
 
ORAÇÃO 
Senhor, carregaste o peso do mundo. 
Quiseste tomar parte no peso de todos os homens. 
Querias aliviar o peso dos ombros de todos aqueles 
que carregam fardos insuportáveis. 
Dá-nos também forças para levar a nossa cruz. 
Dá-nos força e misericórdia 
para tomar parte nas cruzes dos outros. 
Dá-nos forças para ajudar os outros. 
 
PAI NOSSO 
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III ESTAÇÃO 

JESUS CAI PELA PRIMEIRA VEZ 
 

 
 

Nós Vos adoramos e bendizemos, ó Jesus. 

Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. 
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LEITURA BÍBLICA [Marcos 8,34] 
«Jesus chamou a multidão com os seus discípulos e disse-lhes: “Se alguém 
quiser seguir-Me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-Me.”» 
 
COMENTÁRIO 
«Estes problemas estão intimamente ligados à cultura do descarte, que 
afeta tanto os seres humanos excluídos como as coisas que se convertem 
rapidamente em lixo. Note-se, por exemplo, como a maior parte do 
papel produzido se desperdiça sem ser reciclado. Custa-nos a reconhecer 
que o funcionamento dos ecossistemas naturais é exemplar: as plantas 
sintetizam substâncias nutritivas que alimentam os herbívoros; estes, 
por sua vez, alimentam os carnívoros que fornecem significativas 
quantidades de resíduos orgânicos, que dão origem a uma nova geração 
de vegetais. Ao contrário, o sistema industrial, no final do ciclo de 
produção e consumo, não desenvolveu a capacidade de absorver e 
reutilizar resíduos e escórias. Ainda não se conseguiu adotar um modelo 
circular de produção que assegure recursos para todos e para as 
gerações futuras e que exige limitar, o mais possível, o uso dos recursos 
não-renováveis, moderando o seu consumo, maximizando a eficiência no 
seu aproveitamento, reutilizando e reciclando-os. A resolução desta 
questão seria uma maneira de contrastar a cultura do descarte que acaba 
por danificar o planeta inteiro, mas nota-se que os progressos neste 
sentido são ainda muito escassos» (LS 22). 
 
ORAÇÃO 
Senhor, 
tinhas sido flagelado e tinhas uma coroa de espinhos na cabeça. 
Sobre ti caía o peso do mundo. 
Era algo superior às tuas forças – que eram muitas – 
e caíste por terra. 
Senhor, deixa-me levantar-te. 
Mas tu continuas a cair em muitos irmãos nossos. 
Quero ajudá-los, para que possam levantar-se. 
 
PAI NOSSO 
  



9 

IV ESTAÇÃO 

JESUS ENCONTRA-SE COM A SUA MÃE 
 

 
 

Nós Vos adoramos e bendizemos, ó Jesus. 

Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. 



10 

LEITURA BÍBLICA [Lamentações 1,12.16] 
«Vós todos que passais pelo caminho, olhai e vede se há dor semelhante 
à minha dor, que tanto me atormenta: porque o Senhor me feriu no dia 
da sua cólera. 
Por isso, eu choro e desfazem-se em lágrimas os meus olhos; o inimigo 
triunfou e eu perdi os meus filhos.» 
 
COMENTÁRIO 
«Deus, que nos chama a uma generosa entrega e a oferecer-Lhe tudo, 
também nos dá as forças e a luz de que necessitamos para prosseguir. 
No coração deste mundo, permanece presente o Senhor da vida que 
tanto nos ama. Não nos abandona, não nos deixa sozinhos, porque Se 
uniu definitivamente à nossa terra e o seu amor sempre nos leva a 
encontrar novos caminhos. Que Ele seja louvado!» (LS 245). 
 
ORAÇÃO 
Senhor, a tua mãe não te abandonou. 
Era uma mulher forte e cheia de compaixão,  
sempre unida a ti. 
O Pai pode ter-te “abandonado”, mas a mãe não. 
Sem ela, ias sentir-te sozinho. 
Que a mãe continue a estar próxima 
de todos os que carregam o peso da cruz 
e alivie as suas feridas com o bálsamo da misericórdia. 
 
AVE MARIA 
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V ESTAÇÃO 

SIMÃO DE CIRENE AJUDA JESUS A LEVAR A CRUZ 
 

 
 

Nós Vos adoramos e bendizemos, ó Jesus. 

Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. 
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LEITURA BÍBLICA [Lucas 23,26] 
«Quando O conduziam, lançaram mão de um certo Simão de Cirene, que 
vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para a levar atrás de 
Jesus.» 
 
COMENTÁRIO 
«Lanço um convite urgente a renovar o diálogo sobre a maneira como 
estamos a construir o futuro do planeta. Precisamos de um debate que 
nos una a todos, porque o desafio ambiental que vivemos e as suas raízes 
humanas dizem respeito e têm impacto sobre todos nós. O movimento 
ecológico mundial já percorreu um longo e rico caminho, tendo gerado 
numerosas agregações de cidadãos que ajudaram na consciencialização. 
Infelizmente, muitos esforços na busca de soluções concretas para a crise 
ambiental acabam, com frequência, frustrados não só pela recusa dos 
poderosos, mas também pelo desinteresse dos outros. As atitudes que 
dificultam os caminhos de solução, mesmo entre os crentes, vão da 
negação do problema à indiferença, à resignação acomodada ou à 
confiança cega nas soluções técnicas. Precisamos de nova solidariedade 
universal. Como disseram os bispos da África do Sul, “são necessários os 
talentos e o envolvimento de todos para reparar o dano causado pelos 
humanos sobre a criação de Deus”. Todos podemos colaborar, como 
instrumentos de Deus, no cuidado da criação, cada um a partir da sua 
cultura, experiência, iniciativas e capacidades» (LS 14). 
 
ORAÇÃO 
Senhor, 
Tu quiseste carregar as nossas cruzes pesadas. 
Talvez não tenhas medido bem as forças. 
És um Deus fraco e é por isso que ainda te amamos mais. 
És um Messias humilde e deixas-te ajudar. 
Eu também quero ajudar-te como Simão de Cirene. 
Quero ajudar os meus irmãos a carregar a sua cruz. 
Sê tu, Senhor, para todos nós o nosso melhor Cireneu. 
 
PAI NOSSO 
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VI ESTAÇÃO 

A VERÓNICA LIMPA O ROSTO DE JESUS 
 

 
 

Nós Vos adoramos e bendizemos, ó Jesus. 

Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. 
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LEITURA BÍBLICA [Isaías 53,1-7] 
«Quem acreditou no que ouvimos dizer? A quem se revelou o braço do Senhor? O 
meu servo cresceu diante do Senhor como um rebento, como raiz numa terra árida, 
sem distinção nem beleza para atrair o nosso olhar, nem aspeto agradável que 
possa cativar-nos. Desprezado e repelido pelos homens, homem de dores, 
acostumado ao sofrimento, era como aquele de quem se desvia o rosto, pessoa 
desprezível e sem valor para nós. Ele suportou as nossas enfermidades e tomou 
sobre si as nossas dores. Mas nós víamos nele um homem castigado, ferido por Deus 
e humilhado. Ele foi trespassado por causa das nossas culpas e esmagado por causa 
das nossas iniquidades. Caiu sobre ele o castigo que nos salva: pelas suas chagas 
fomos curados. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, cada qual seguia o 
seu caminho. E o Senhor fez cair sobre ele as faltas de todos nós. Maltratado, 
humilhou-se voluntariamente e não abriu a boca. Como cordeiro levado ao 
matadouro, como ovelha muda ante aqueles que a tosquiam, ele não abriu a boca.» 
 

COMENTÁRIO 
«Tornou-se urgente e imperioso o desenvolvimento de políticas capazes de fazer 
com que, nos próximos anos, a emissão de dióxido de carbono e outros gases 
altamente poluentes se reduza drasticamente, por exemplo, substituindo os 
combustíveis fósseis e desenvolvendo fontes de energia renovável. No mundo, é 
exíguo o nível de acesso a energias limpas e renováveis. Mas ainda é necessário 
desenvolver adequadas tecnologias de acumulação. Entretanto, nalguns países, 
registaram-se avanços que começam a ser significativos, embora estejam longe de 
atingir uma proporção importante. Houve também alguns investimentos em 
modalidades de produção e transporte que consomem menos energia exigindo 
menor quantidade de matérias-primas, bem como em modalidades de construção 
ou restruturação de edifícios para se melhorar a sua eficiência energética. Mas 
estas práticas promissoras estão longe de se tornar omnipresentes» (LS 26). 
 

Traçamos o SINAL DA CRUZ na nossa fronte e na das pessoas mais próximas, 
com o compromisso de descobrir em cada rosto um irmão ou uma irmã. 
 

ORAÇÃO 
Senhor, ajuda-nos a ser como esta mulher delicada e corajosa, 
capazes de enxugar o teu rosto com o lenço 
da nossa proximidade e da nossa ternura, 
capazes de fazer a nossa opção pelos que mais sofrem,  
ultrapassando preconceitos e barreiras injustas. 
Mas grava também no nosso interior a imagem viva do teu rosto. 
 

PAI NOSSO 
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VII ESTAÇÃO 

JESUS CAI PELA SEGUNDA VEZ 
 

 
 

Nós Vos adoramos e bendizemos, ó Jesus. 

Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. 
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LEITURA BÍBLICA [João 12,24] 
«Naquele tempo, disse Jesus: “Em verdade, em verdade vos digo: Se o 
grão de trigo, lançado à terra, não morrer, fica só; mas se morrer, dará 
muito fruto.”» 
 
COMENTÁRIO 
«Um problema particularmente sério é o da qualidade da água disponível 
para os pobres, que diariamente ceifa muitas vidas. Entre os pobres, são 
frequentes as doenças relacionadas com a água, incluindo as causadas 
por micro-organismos e substâncias químicas. A diarreia e a cólera, 
devidas a serviços de higiene e reservas de água inadequados, 
constituem um fator significativo de sofrimento e mortalidade infantil. 
Em muitos lugares, os lençóis freáticos estão ameaçados pela poluição 
produzida por algumas atividades extrativas, agrícolas e industriais, 
sobretudo em países desprovidos de regulamentação e controles 
suficientes. Não pensamos apenas nas descargas provenientes das 
fábricas; os detergentes e produtos químicos que a população utiliza em 
muitas partes do mundo continuam a ser derramados em rios, lagos e 
mares» (LS 29). 
 
ORAÇÃO 
Senhor, 
caíste de novo, 
porque a tua fraqueza é extrema. 
Mas beijas de novo a terra e levantas-te. 
Tens que continuar até ao fim o caminho marcado. 
Beija também todos os que estão caídos, 
beija a nossa miséria, quando caímos, 
e dá-nos força para nos levantarmos. 
 
PAI NOSSO 
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VIII ESTAÇÃO 

JESUS CONSOLA AS MULHERES DE JERUSALÉM 
 

 
 

Nós Vos adoramos e bendizemos, ó Jesus. 

Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. 
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LEITURA BÍBLICA [Lucas 23,27-31] 
«Seguia Jesus uma grande multidão de povo e mulheres que batiam no 
peito e se lamentavam, chorando por Ele. Mas 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 dias virão em que se dirá: ‘Felizes 
as estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não 
amamentaram’. Começarão a dizer aos montes: ‘Caí sobre nós’; e às 
colinas: ‘Cobri-nos’. Porque, se tratam assim a madeira verde, que 
acontecerá à seca?”.» 
 
COMENTÁRIO 
«Nota-se hoje, por exemplo, o crescimento desmedido e descontrolado 
de muitas cidades que se tornaram pouco saudáveis para viver, devido 
não só à poluição proveniente de emissões tóxicas, mas também ao caos 
urbano, aos problemas de transporte e à poluição visual e acústica. 
Muitas cidades são grandes estruturas que não funcionam, gastando 
energia e água em excesso. Há bairros que, embora construídos 
recentemente, se apresentam congestionados e desordenados, sem 
espaços verdes suficientes. Não é conveniente para os habitantes deste 
planeta viver cada vez mais submersos de cimento, asfalto, vidro e 
metais, privados do contacto físico com a natureza» (LS 44). 
 
ORAÇÃO 
Senhor, tu choraste por Jerusalém; 
agora são as filhas de Jerusalém que choram por ti. 
As suas lágrimas são a melhor oferta 
destas mulheres cheias de compaixão. 
Dá-nos a graça de chorar com os que choram, 
de estar próximos de quem sofre. 
Que não sejamos lenha seca,  
nem deixemos secar o nosso coração. 
 
PAI NOSSO 
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IX ESTAÇÃO 

JESUS CAI PELA TERCEIRA VEZ 
 

 
 

Nós Vos adoramos e bendizemos, ó Jesus. 

Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. 
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LEITURA BÍBLICA [1 Pedro 2,20b-25] 
«Caríssimos: Se vós, fazendo o bem, suportais o sofrimento com paciência, isto 
é uma graça aos olhos de Deus. Para isto é que fostes chamados, porque Cristo 
sofreu também por vós, deixando-vos o exemplo, para que sigais os seus passos. 
Ele não cometeu pecado algum e na sua boca não se encontrou mentira. 
Insultado, não pagava com injúrias; maltratado, não respondia com ameaças; 
mas entregava-Se Àquele que julga com justiça. Ele suportou os nossos pecados 
no seu Corpo, sobre o madeiro da cruz, a fim de que, mortos para o pecado, 
vivamos para a justiça: pelas suas chagas fomos curados. Vós éreis como 
ovelhas desgarradas, mas agora voltastes para o pastor e guarda das vossas 
almas.» 
 

COMENTÁRIO 
«Gostaria de assinalar que muitas vezes falta uma consciência clara dos 
problemas que afetam particularmente os excluídos. Estes são a maioria do 
planeta, milhares de milhões de pessoas. Hoje são mencionados nos debates 
políticos e económicos internacionais, mas com frequência parece que os seus 
problemas se colocam como um apêndice, como uma questão que se 
acrescenta quase por obrigação ou perifericamente, quando não são 
considerados meros danos colaterais. Com efeito, na hora da implementação 
concreta, permanecem frequentemente no último lugar. Isto deve-se, em 
parte, ao facto de que muitos profissionais, formadores de opinião, meios de 
comunicação e centros de poder estão localizados longe deles, em áreas 
urbanas isoladas, sem ter contacto direto com os seus problemas. […] Mas, 
hoje, não podemos deixar de reconhecer que uma verdadeira abordagem 
ecológica sempre se torna uma abordagem social, que deve integrar a justiça 
nos debates sobre o meio ambiente, para ouvir tanto o clamor da terra como o 
clamor dos pobres» (LS 49). 
 

ORAÇÃO 
Senhor, cais pela terceira vez, sinal da máxima fraqueza. 
És o mais formoso grão de trigo que cai à terra. 
Não nos admiramos de caíres três vezes, 
mas de encontrares forças para te levantares outras tantas. 
Pelas tuas quedas, perdoa, Senhor, as nossas quedas. 
Diz-nos para nos levantarmos e ajuda-nos a levantar-nos,  
para que, deste modo, aprendamos a compreender 
e ajudar aqueles que caem. 
 

PAI NOSSO 
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X ESTAÇÃO 

JESUS É DESPOJADO DAS SUAS VESTES 
 

 
 

Nós Vos adoramos e bendizemos, ó Jesus. 

Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. 
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LEITURA BÍBLICA [João 19,23-24] 
«Quando crucificaram Jesus, os soldados tomaram as suas vestes, das 
quais fizeram quatro lotes, um para cada soldado, e ficaram também 
com a túnica. A túnica não tinha costura: era tecida de alto a baixo como 
um todo. Disseram uns aos outros: “Não a rasguemos, mas lancemos 
sortes, para ver de quem será”. Assim se cumpria a Escritura: 
“Repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sortes sobre a minha 
túnica”. Foi o que fizeram os soldados.» 
 
COMENTÁRIO 
«O aquecimento causado pelo enorme consumo de alguns países ricos 
tem repercussões nos lugares mais pobres da terra, especialmente na 
África, onde o aumento da temperatura, juntamente com a seca, tem 
efeitos desastrosos no rendimento das culturas. A isto acrescentam-se 
os danos causados pela exportação de resíduos sólidos e líquidos tóxicos 
para os países em vias de desenvolvimento e pela atividade poluente de 
empresas que fazem nos países menos desenvolvidos aquilo que não 
podem fazer nos países que lhes dão o capital» (LS 51). 
 
ORAÇÃO 
Senhor, primeiro foste tu que te despojaste. 
Agora foram os soldados que te despojaram 
do pouco que te restava. 
És o pobre do Senhor. 
Que também nós saibamos despojar-nos 
das muitas coisas que nos sobram.  
Que saibamos pedir perdão, 
se, por acaso, despojámos alguém dos seus bens, 
do seu prestígio ou da sua dignidade.  
E que saibamos denunciar os muitos despojos 
de que ainda hoje és vítima. 
 
PAI NOSSO 
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XI ESTAÇÃO 

JESUS É CRAVADO NA CRUZ 
 

 
 

Nós Vos adoramos e bendizemos, ó Jesus. 

Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. 
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LEITURA BÍBLICA [Marcos 15,25-27] 
«Eram nove horas da manhã quando crucificaram Jesus. O letreiro que 
indicava a causa da condenação tinha escrito: “Rei dos Judeus”. 
Crucificaram com Ele dois salteadores, um à direita e outro à esquerda.» 
 
COMENTÁRIO 
«É previsível que, perante o esgotamento de alguns recursos, se vá 
criando um cenário favorável para novas guerras, disfarçadas sob nobres 
reivindicações. A guerra causa sempre danos graves ao meio ambiente e 
à riqueza cultural dos povos, e os riscos avolumam-se quando se pensa 
na energia nuclear e nas armas biológicas. Com efeito, “apesar de haver 
acordos internacionais que proíbem a guerra química, bacteriológica e 
biológica, subsiste o facto de continuarem nos laboratórios as pesquisas 
para o desenvolvimento de novas armas ofensivas, capazes de alterar os 
equilíbrios naturais”. Exige-se da política uma maior atenção para 
prevenir e resolver as causas que podem dar origem a novos conflitos. 
Entretanto o poder, ligado à finança, é o que maior resistência põe a tal 
esforço, e os projetos políticos carecem muitas vezes de amplitude de 
horizonte. Para que se quer preservar hoje um poder que será recordado 
pela sua incapacidade de intervir quando era urgente e necessário fazê-
lo?» (LS 57). 
 
Silêncio 
 
ORAÇÃO 
Estás na cruz, ó Cristo amado, 
dor viva, oração em lágrimas, paciência de tremores,  
perdão que sangra, generosidade sem limites. 
Ensina-nos estas dramáticas lições da tua cruz, 
ensina-nos a rezar na noite escura, 
a sofrer perdoando, a esperar mesmo no vazio,  
a entregar-nos até ao sangue. 
E ensina-nos a amar na cruz de cada dia. 
 
PAI NOSSO 
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XII ESTAÇÃO 

JESUS MORRE NA CRUZ 
 

 
 

Nós Vos adoramos e bendizemos, ó Jesus. 

Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. 
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LEITURA BÍBLICA [Lucas 23,44-46] 
«Era já quase meio-dia, quando as trevas cobriram toda a terra, até às 
três horas da tarde, porque o sol se tinha eclipsado. O véu do templo 
rasgou-se ao meio. E Jesus exclamou com voz forte: “Pai, em tuas mãos 
entrego o meu espírito”. Dito isto, expirou.» 
 
COMENTÁRIO 
«O que está a acontecer põe-nos perante a urgência de avançar numa 
corajosa revolução cultural. A ciência e a tecnologia não são neutrais, 
mas podem, desde o início até ao fim dum processo, envolver diferentes 
intenções e possibilidades que se podem configurar de várias maneiras. 
Ninguém quer o regresso à Idade da Pedra, mas é indispensável abrandar 
a marcha para olhar a realidade doutra forma, recolher os avanços 
positivos e sustentáveis e ao mesmo tempo recuperar os valores e os 
grandes objetivos arrasados por um desenfreamento megalómano.» (LS 
114). 
 
ORAÇÃO 
Nessa cruz espantosa, 
tu és, Senhor, uma fogueira acesa, 
um livro aberto, uma bandeira de salvação. 
Salva-nos, pela tua cruz, salva todos os homens. 
Que aqui aprendamos a paciência, 
a generosidade, a confiança, o amor. 
Que aqui aprendamos a amar-nos 
e a entregar-nos até ao fim. 
 
Jesus inclina a cabeça e morre, 
mas não morre o Amor, que é o mais forte: 
a Vida triunfa sobre toda a morte, 
o Amor brilha com toda a sua beleza. 
 
PAI NOSSO 
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XIII ESTAÇÃO 

JESUS É DESCIDO DA CRUZ 
 

 
 

Nós Vos adoramos e bendizemos, ó Jesus. 

Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. 
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LEITURA BÍBLICA [Lucas 23,44-46] 
«Ao cair da tarde – visto ser a Preparação, isto é, a véspera do sábado – 
José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o 
reino de Deus, foi corajosamente à presença de Pilatos e pediu-lhe o 
corpo de Jesus. 
Pilatos ficou admirado de Ele já estar morto e, mandando chamar o 
centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Informado pelo 
centurião, ordenou que o corpo fosse entregue a José. José comprou um 
lençol, desceu o corpo de Jesus e envolveu-O no lençol.» 
 

COMENTÁRIO 
«Maria, a mãe que cuidou de Jesus, agora cuida com carinho e 
preocupação materna deste mundo ferido. Assim como chorou com o 
coração trespassado a morte de Jesus, assim também agora Se 
compadece do sofrimento dos pobres crucificados e das criaturas deste 
mundo exterminadas pelo poder humano. Ela vive, com Jesus, 
completamente transfigurada, e todas as criaturas cantam a sua beleza. 
É a Mulher “vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e com uma coroa 
de doze estrelas na cabeça” (Ap 12,1). Elevada ao céu, é Mãe e Rainha 
de toda a criação. No seu corpo glorificado, juntamente com Cristo 
ressuscitado, parte da criação alcançou toda a plenitude da sua beleza. 
Maria não só conserva no seu coração toda a vida de Jesus, que 
“guardava” cuidadosamente (cf. Lc 2,51), mas agora compreende 
também o sentido de todas as coisas. Por isso, podemos pedir-Lhe que 
nos ajude a contemplar este mundo com um olhar mais sapiente.» (LS 
241). 
 

ORAÇÃO 
Ó Jesus, o teu corpo ferido pode agora descansar. 
A tua mãe, cheia de compaixão, oferece-te ao Pai  
e, banhada em lágrimas, beija as tuas feridas. 
Também eu quero beijá-las. 
Quero chorar os meus pecados. 
Quero oferecer-te toda a dor do mundo. 
E quero agradecer-te a oferta da tua mãe, ó Jesus. 
 

AVE MARIA 
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XIV ESTAÇÃO 

JESUS É DEPOSITADO NO SEPULCRO 
 

 
 

Nós Vos adoramos e bendizemos, ó Jesus. 

Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. 
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LEITURA BÍBLICA [João 19,41-42] 

«No local em que Jesus tinha sido crucificado, havia um jardim e, no 

jardim, um sepulcro novo, no qual ainda ninguém fora sepultado. Foi aí 

que, por causa da Preparação dos judeus, porque o sepulcro ficava perto, 

depositaram Jesus.» 

 

COMENTÁRIO 

«A falta de preocupação por medir os danos à natureza e o impacto 

ambiental das decisões é apenas o reflexo evidente do desinteresse em 

reconhecer a mensagem que a natureza traz inscrita nas suas próprias 

estruturas. Quando, na própria realidade, não se reconhece a 

importância dum pobre, dum embrião humano, duma pessoa com 

deficiência – só para dar alguns exemplos –, dificilmente se saberá 

escutar os gritos da própria natureza. Tudo está interligado. Se o ser 

humano se declara autónomo da realidade e se constitui dominador 

absoluto, desmorona-se a própria base da sua existência, porque, “em 

vez de realizar o seu papel de colaborador de Deus na obra da criação, o 

homem substitui-se a Deus e, deste modo, acaba por provocar a revolta 

da natureza”» (LS 117). 

 

ORAÇÃO 

Queremos permanecer em vigília junto ao teu corpo, ó Jesus. 

Permanecer em vigília, enquanto tu dormes. 

Permanecer em vigília, enquanto tu resgatas Adão, 

enchendo o inferno de luz e de esperança. 

Permanecer em vigília, que são apenas três momentos. 

E o teu corpo há de revestir-se de glória, 

o triunfo do amor sobre a morte. 

Livra-nos, Senhor, de toda a espécie de morte. 

Ressuscita também em nós, Senhor. 
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JESUS É SEPULTADO ENTRE BEIJOS E LÁGRIMAS. 

 

Tudo está consumado, ó Redentor do mundo, 

dorme, entra no teu merecido repouso, 

nós lavaremos o teu corpo tão ferido 

com lágrimas e unguentos de dor. 

Beijamos as tuas feridas, ó meu Senhor, 

os teus pés com um beijo de arrependimento, 

as tuas mãos com um beijo de ternura, 

o teu peito com paixão e amor. 

Parecemos agricultores no horto à espera da primavera; 

leva a boa nova a todos os que morreram, 

devolve a Adão a sua liberdade primordial 

e não tardes, vem de novo ao nosso porto, 

onde te esperamos impacientes. 

 

PAI NOSSO 
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ESTAÇÃO FINAL 
 

 
 

CRISTO RESSUSCITOU! ALELUIA! 


