
 

VIA  SACRA 
A loucura de Deus 

 VOCACIONAL 
 

O “espectáculo” da Cruz… como um Sentido para a Vida. 
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A Cruz é o grande sinal da vida, cristã e não só, que deve abrir os nossos olhos, ao 

longo do inteiro ano litúrgico, que simboliza o inteiro ciclo da nossa vida.  

S. Paulo diz que Cristo crucificado é «Cristo exposto por escrito diante dos (nossos) 

olhos» (Gl 3,1). A Cruz é, portanto, um texto que se pode ler. Embora, para muitos dos nossos 

contemporâneos, aquela letra pareça quase ilegível. 

S. Lucas, por sua vez, fala da Cruz como «espectáculo» que converte, referindo a 

propósito que «todas as multidões, vendo o espectáculo das coisas acontecidas, regressaram 

batendo no peito» (Lc 23,48). Bater no peito significa o reconhecimento das próprias culpas na 

morte violenta daquele inocente. 

Na Cruz, que é, portanto, para ver e para ler, passam dois filmes. Passa, em primeiro 

lugar, o filme do nosso pecado, que se traduz na nossa violência, cobiça, inveja, ódio, 

malvadez… Se, de facto, nos perguntarmos: «Quem crucificou aquele inocente?», teremos 

por força de responder que fomos nós, a malvadez que há em nós. Então, vendo bem aquelas 

chagas do Crucificado, seremos levados a reconhecer nelas a nossa violência. E é, ao 

reconhecer naquelas chagas a violência do nosso pecado, que somos curados (1 Pe 2,24). De 

facto, só podemos ser curados do pecado em nós escondido, quando ele se tornar claro para 

nós. O mesmo se passa com a doença: só quando sabemos que estamos doentes e sabemos 

também qual é a nossa doença, podemos iniciar o processo da cura.  

A Cruz, que é sabedoria de Deus (1 Cor 1,18-25), faz ver que a malvadez existe, e que é 

preciso vê-la, descobri-la, reconhecê-la, denunciá-la, para dela sermos curados. Mas a Cruz 

faz ver ainda – e é o segundo filme que passa na Cruz – que Deus nos ama com um amor tão 

radicalmente subversivo que oferece o perdão à nossa malvadez, quebrando assim a espiral da 

nossa violência, em que à violência apenas tínhamos para oferecer mais violência. 

A Cruz é assim um «espectáculo» que converte. Na sua poderosa impotência, o 

Crucificado é a parábola que faz ver (verbo grego ideîn: não um ver exterior, mas ver por 

dentro, ver a «identidade») até onde a simples vista não alcança: faz-nos ver, por um lado, 

bem dentro de nós, a crueza da nossa violência e malvadez; por outro lado, faz-nos ver n‘Ele, 

no Crucificado, em Deus, a força subversiva e nova do amor e do perdão. 

 

 

 

D. António Couto 

 

 

 

 



 4 

A preparar (se a Via-Sacra for celebrada no exterior, em caminhada): 

 

► Uma cruz com dimensões suficientes para ser visível por todos e um participante para a 

transportar; 

► Quatro placas ou cartolinas rectangulares com as seguintes palavras, respectivamente: 

VOCAÇÃO, DOAÇÃO, DISPONIBILIDADE, VIDA; 

► Flores naturais diversas; 

► Alva e estola para o sacerdote (só alva se não for este a presidir); 

► Leitores – legenda:  

      O = orientador (sacerdote ou outro animador); 

  L1 = Leitor 1 

  L2 = Leitor 2 

  T = Todos 

 

► Cântico inicial: ―Caminhamos para ti, ó cidade do Senhor‖ 

 

O – Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

T – Ámen. 

O – A Graça e a Paz de Nosso Senhor Jesus Cristo que por nós morreu e ressuscitou, 

estejam convosco. 

T – Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. 

 

O –  “Anunciar a morte de Jesus, percorrer os passos que aí O conduzem, não tem 

qualquer sentido fúnebre, não é anunciar o sofrimento dorido ou a coragem do herói, tão-

pouco a resignação! Trata-se aqui, na Cruz de Jesus, como nos ensina São Paulo, da 

soberana novidade da dádiva da vida, por amor a todos, sem excepção. Sim, é «o amor», o 

verdadeiro caminho que vamos percorrer, aquele grande sinal do encontro e de perfeição 

que ultrapassa tudo” (Cf I Cor 12,29). Papa Bento XVI 

 

Irmãos e irmãs: a vida do homem decorre entre aquele primeiro choro da criança que 

sofre para nascer e o último sopro de vida em que dolorosamente este se entrega pela última 

vez. 

O homem é terra que sofre; toda a vida é como um campo a lavrar que se entrega para 

ser rasgado pelo arado. 

O caminho do homem, o nosso caminho, é um mistério de vida que passa pela dor; por 

isso, o caminho do homem é também um mistério de cruz! 

Voltando-nos para Jesus, a Quem conhecemos como homem verdadeiro, descobrimos 

que ELE é Luz que ilumina todo o mistério do homem (cf GS 22). 

Queremos ―voltarmo-nos para Deus de todo coração‖, caminhar com Ele e junto d‘Ele 

descobrir o mistério da nossa própria vida, da nossa dor e do nosso sofrimento e o de todos os 

homens. Por isso, saímos também nós corajosamente das comodidades, facilidades e rotinas 

que nos atraem e enganam e vamos em direcção ao Calvário, ao encontro do mistério do 

sofrimento e da morte que afinal alimenta as nossas raízes, inunda de vigor a nossa vida e 

desconserta a vida de muitos dos nossos irmãos. 

 
[Breve momento de silêncio. Dois leitores fazem esta apresentação da Via-Sacra] 
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L1 – Via-Sacra 

Caminho de dor 

que Cristo percorre obedecendo 

ao projecto 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). 

 

L2 – Via-Sacra 

Espaço da revelação do Amor trinitário: 

do Pai que «amou de tal modo o mundo 

que lhe deu o seu Filho único» (Jo 3, 16); 

do Filho, que amou os amigos até ao ponto de dar a vida por eles (cf. Jo 15, 13); 

do Espírito de paz, de misericórdia e de consolação. 
 

L1 – 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. 
 

L2 – Via-Sacra 

Súplica pela reconciliação e a paz, 

para que, na Ásia, em África, no Médio Oriente, 

cessem os graves conflitos em acto 

cesse o derramamento de sangue 

e, pela acção do Espírito, 

se rompa a dureza do coração 

e «os inimigos procurem entender-se, 

os adversários se dêem as mãos 

e os povos se encontrem na paz e concórdia» (Lit. Romana). 

 

O – Façamos um momento de silêncio e peçamos ao Pai que nos ensine a seguir Cristo até à 

cruz para também estarmos unidos a Ele na ressurreição. 

 

Oremos. 

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 nosso Senhor Nosso Jesus Cristo Vosso Filho, 

Que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. 

T – Amen. 
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O – Primeira estação: 

Da Eucaristia ao Getsémani 
 

 

O – Nós Vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus Cristo. 

T – Que pela Vossa santa cruz remistes o mundo. 

 

 
Personagens: narrador, Jesus, discípulos (Pedro e Judas) 

 

 

Narrador: Jesus, ao cair da noite, sentou-Se à mesa com os Doze.  

 

Jesus: Em verdade vos digo: Um de vós há-de entregar-Me. 

 

Narrador: Profundamente entristecidos, começou cada um a perguntar-Lhe: 

 

Discípulos: Serei eu, Senhor? 

 

Jesus:  Aquele que meteu comigo a mão no prato é que há-de entregar-Me. O Filho do 

homem vai partir, como está escrito acerca d‘Ele. Mas ai daquele por quem o Filho do 

homem vai ser entregue! Melhor seria para esse homem não ter nascido. 

 

Narrador: Judas, que O ia entregar, tomou a palavra e perguntou: 

 

Judas: Serei eu, Mestre? 

 

Jesus: Tu o disseste. 

 

Narrador: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, recitou a bênção, partiu-o e deu-o 

aos discípulos, dizendo: 

 

Jesus: Tomai e comei: Isto é o meu Corpo. 

 

Narrador: Tomou em seguida um cálice, deu graças e entregou-lho, dizendo: 

 

Jesus: Bebei todos dele, porque este é o meu Sangue, o Sangue da aliança, derramado 

pela multidão, para remissão dos pecados. Eu vos digo que não beberei mais deste 

fruto da videira, até ao dia em que beberei convosco 

o vinho novo no reino de meu Pai. 

 

Narrador: Após a Ceia, cantaram os salmos e seguiram para o Monte das Oliveiras.  
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O – Segunda estação: 

No Getsémani Jesus é preso 
 

 

O – Nós Vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus Cristo. 

T – Que pela Vossa santa cruz remistes o mundo. 

 

 

Jesus: Todos vós, esta noite, vos escandalizareis por minha causa, como está escrito: ‗Ferirei 

o pastor e dispersar-se-ão as ovelhas do rebanho‘. Mas, depois de ressuscitar, preceder-vos-ei 

a caminho da Galileia. 

 

Pedro: Ainda que todos se escandalizem por tua causa, eu não me escandalizarei. 

 

Jesus: Em verdade te digo: Esta mesma noite, antes do galo cantar, Me negarás três vezes. 

 

Pedro: Ainda que tenha de morrer contigo, não Te negarei. 

 

Narrador: E o mesmo disseram todos os discípulos. Então, Jesus chegou com eles a uma 

propriedade, chamada Getsémani e disse aos discípulos: 

 

Jesus: Ficai aqui, enquanto Eu vou além orar. 

 

Narrador: E, tomando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-Se e 

a angustiar-Se. Disse-lhes então: 

 

Jesus: A minha alma está numa tristeza de morte. Ficai aqui e vigiai comigo. 

 
(adiantando-Se um pouco mais, caiu com o rosto por terra) 

 

Jesus: Meu Pai, se é possível, passe de Mim este cálice. Todavia, não se faça como Eu quero, 

mas como Tu queres. 

 

Narrador: Depois, foi ter com os discípulos, encontrou-os a dormir e disse a Pedro: 

 

Jesus: Nem sequer pudestes vigiar uma hora comigo! Vigiai e orai, para não cairdes em 

tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. 

 
(Jesus afasta-se, pela segunda vez) 

 

Jesus: Meu Pai, se este cálice não pode passar sem que Eu o beba, faça-se a tua vontade.  

 

Narrador: Voltou novamente e encontrou-os a dormir, pois os seus olhos estavam pesados de 

sono. Deixou-os e foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Veio então ao 

encontro dos discípulos e disse-lhes: 

 

Jesus: Dormi agora e descansai. Chegou a hora em que o Filho do homem vai ser entregue às 

mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Aproxima-se aquele que Me vai entregar. 

 

Narrador: Ainda Jesus estava a falar, quando chegou Judas, um dos Doze, e com ele uma 

grande multidão, com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos 
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anciãos do povo. O traidor Judas tinha-lhes dado este sinal: ―Aquele que eu beijar, é esse 

mesmo. Prendei-O‖. Aproximou-se imediatamente de Jesus e disse-Lhe: 

 

Judas: Salve, Mestre! (beija-O) 

 

Jesus: Amigo, a que vieste? 

 

Narrador: Então avançaram, deitaram as mãos a Jesus e prenderam-n‘O. Um dos que 

estavam com Jesus levou a mão à espada, desembainhou-a e feriu um servo do sumo 

sacerdote, cortando-lhe uma orelha. 

 

Jesus: Mete a tua espada na bainha, pois todos os que puxarem da espada morrerão à espada. 

Pensas que não posso rogar a meu Pai que ponha já ao meu dispor mais de doze legiões de 

Anjos? Mas como se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim tem de acontecer? 

 

(Voltando-Se depois para a multidão) 

 

Jesus: Viestes com espadas e varapaus para Me prender como se fosse um salteador! Eu 

estava todos os dias sentado no templo a ensinar e não Me prendestes... Mas, tudo isto 

aconteceu para se cumprirem as Escrituras dos profetas. 

 

Narrador: Então todos os discípulos O abandonaram e fugiram. 

 

 

L1 – ―Deus é amor, e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece 

nele‖ (1 Jo 4, 16). É com esta citação da primeira Carta de S. João que o Papa Bento XVI 

começa a sua encíclica intitulada “Deus é Amor”. Estas palavras exprimem, com singular 

clareza, o centro da fé cristã: a imagem cristã de Deus, a imagem do homem e do seu 

caminho. ―Nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem‖.  Deste modo o cristão 

pode exprimir a opção fundamental da sua vida. Ao início do ser cristão, há o encontro com 

uma Pessoa que dá à vida um novo horizonte, o rumo decisivo. No seu Evangelho, João 

expressa isso pelas palavras seguintes: ―Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu o seu 

Filho único para que todo o que n'Ele crer (...) tenha a vida eterna‖ (3, 16). 

 

O – Oremos: Senhor Jesus, que nos vieste trazer um projecto de vida baseado no Amor 

que vem de Deus, ajuda-nos a contemplar esse Amor na sua verdadeira fonte que é a Tua 

doação na Cruz da Vida. Tu que és Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. 

 

T – Ámen. 
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O – Terceira estação: 

Jesus é condenado à morte e toma a Cruz 
 

O – Nós Vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus Cristo. 

T – Que pela Vossa santa cruz remistes o mundo. 

 
Personagens: narrador, testemunha, sumo sacerdote, Jesus, escribas, criada 1, criada 2, Pedro, 

multidão e soldados.  

 

Narrador: Os príncipes dos sacerdotes e todo o Sinédrio procuravam um testemunho falso 

contra Jesus para O condenarem à morte, mas não o encontravam, embora se tivessem 

apresentado muitas testemunhas falsas. Por fim, apresentaram-se duas que disseram: 

 

Testemunha: Este homem afirmou: ‗Posso destruir o templo de Deus e reconstruí-lo em três 

dias‘. 

 

(o sumo sacerdote levantou-se) 

 

Sumo Sacerdote: Não respondes nada? Que dizes ao que depõem contra Ti? 

 

(Jesus continuava calado) 

 

Sumo Sacerdote: Eu Te conjuro pelo Deus vivo, que nos declares se és Tu o Messias, o Filho 

de Deus. 

 

Jesus: Tu o disseste. E Eu digo-vos: vereis o Filho do homem sentado à direita do Todo-

poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. 

 

Narrador: Então, o rasgou as vestes, dizendo: 

 

Sumo Sacerdote: Blasfemou. Que necessidade temos de mais testemunhas? Acabais de ouvir 

a blasfémia. Que vos parece? 

 

Escribas: É réu de morte. 

 

(uns cuspiam-Lhe no rosto e davam-Lhe punhadas e outros esbofeteavam-n’O) 

 

Escribas: Adivinha, Messias: quem foi que Te bateu? 

 

Narrador: Entretanto, Pedro estava sentado no pátio.  

      Uma criada aproximou-se dele e disse-lhe: 

 

Criada 1: Tu também estavas com Jesus, o galileu. 

 

Pedro: Não sei o que dizes. 

 

Narrador: Dirigindo-se para a porta, foi visto por outra criada que disse aos circunstantes: 

 

Criada 2: Este homem estava com Jesus de Nazaré. 
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Pedro: Não conheço tal homem. 

 

Narrador: Pouco depois, aproximaram-se os que ali estavam e disseram a Pedro: 

 

Outros: Com certeza tu és deles, pois até a fala te denuncia. 

 

Pedro: Não conheço tal homem. 

(um galo canta) 

 

Narrador: Então, Pedro lembrou-se das palavras que Jesus dissera: «Antes do galo cantar, tu 

Me negarás três vezes». E, saindo, chorou amargamente. 

 

Narrador: Ao romper da manhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo se 

reuniram em conselho contra Jesus, para Lhe darem a morte. Depois de Lhe atarem as mãos, 

levaram-n‘O e entregaram-n‘O ao governador Pilatos. Então Judas, que entregara Jesus, 

vendo que Ele tinha sido condenado, tocado pelo remorso, devolveu as trinta moedas de prata 

aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: 

 

Judas: Pequei, entregando sangue inocente. 
 

Príncipes dos sacerdotes: Que nos importa? É lá contigo. 
 

Narrador: Então, Judas arremessou as moedas para o santuário, saiu dali e foi-se enforcar. 

Mas os príncipes dos sacerdotes apanharam as moedas e disseram: 
 

Príncipes dos sacerdotes: Não se podem lançar no tesouro, porque são preço de sangue. 
 

Narrador: E, depois de terem deliberado, compraram com elas o Campo do Oleiro. Por este 

motivo se tem chamado àquele campo, até ao dia de hoje, «Campo de Sangue». Cumpriu-se 

então o que fora dito pelo profeta: «Tomaram trinta moedas de prata, preço em que foi 

avaliado Aquele que os filhos de Israel avaliaram e deram-nas pelo Campo do Oleiro, como o 

Senhor me tinha ordenado». Entretanto, Jesus foi levado à presença do governador, Pilatos, 

que lhe perguntou: 

 

Pilatos: Tu és o Rei dos judeus? 

 

Jesus: É como dizes. 

 

Narrador: Mas, ao ser acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada 

respondeu. Disse-Lhe então Pilatos: 
 

Pilatos: Não ouves quantas acusações levantam contra Ti? 
 

Narrador: Mas Jesus não respondeu coisa alguma, a ponto de o governador Pilatos ficar 

muito admirado. Ora, pela festa da Páscoa, ele costumava soltar um preso, à escolha do povo. 

Nessa altura, havia um preso famoso, chamado Barrabás.  

E, quando eles se reuniram, disse-lhes: 
 

Pilatos: Qual quereis que vos solte? Barrabás, ou Jesus, chamado Cristo? 
 

Narrador: Ele bem sabia que O tinham entregado por inveja. Enquanto estava sentado no 

tribunal, a mulher mandou-lhe dizer para não se prender com a causa desse justo, pois naquele 

dia sofreu muito em sonhos por causa d‘Ele. Entretanto, os príncipes dos sacerdotes e os 

anciãos persuadiram a multidão a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. Pilatos tomou 

a palavra e perguntou-lhes: 
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Pilatos: Qual dos dois quereis que vos solte? 

 

Multidão: Barrabás. 

 

Pilatos: E que hei-de fazer de Jesus, chamado Cristo? 

 

Multidão: Seja crucificado. 

 

Pilatos: Que mal fez Ele? 

 

Multidão: Seja crucificado. (gritando cada vez mais) 

 

Pilatos: Que mal fez Ele? 

 

Multidão: Seja crucificado. 

 

Narrador: Pilatos, vendo que não conseguia nada e aumentava o tumulto, mandou vir água e 

lavou as mãos na presença da multidão, dizendo: 

 

Pilatos: Estou inocente do sangue deste homem. Isso é lá convosco. 

 

Multidão: O seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. 

 

Narrador: Soltou-lhes então Barrabás. E, depois de ter mandado açoitar Jesus, entregou-lh‘O 

para ser crucificado. Então os soldados de Pilatos levaram Jesus para o pretório e reuniram à 

volta d‘Ele toda a corte. Tiraram-Lhe a roupa e envolveram-n‘O num manto vermelho. 

Teceram uma coroa de espinhos e puseram-Lha na cabeça e colocaram uma cana na sua mão 

direita. Ajoelhando diante d‘Ele, escarneciam-n‘O, dizendo: 

 

Soldado: Salve, rei dos judeus! 

 
(cuspiam-Lhe o rosto e, com uma cana, batiam-Lhe com ela na cabeça. Depois de O terem 

escarnecido, tiraram-Lhe o manto, vestiram-Lhe as suas roupas e levaram-n’O para ser crucificado) 

 

L2 – “Da alegria de ser chamado à coragem de chamar” é o lema do te todo o 

vocacionado. No contexto temporal em que vivemos, caracterizado por uma crise de cultura e 

de valores, crise de decisão e compromisso, crise de identidade, os jovens têm mais 

dificuldade em escutar a voz verdadeira que os chama a seguir o caminho da santidade nas 

suas vidas. Somos implicados, por isso, numa nova pedagogia vocacional marcada por uma 

animação alegre e corajosa. 

 

O – Oremos: Senhor Jesus, que nos mostraste a coragem manifestada na escolha da 

doação aos irmãos face às adversidades a calúnias, dá-nos a capacidade de encontrar a 

coragem que existe dentro de cada um de nós, para seguir num rumo diferente do 

mundano, um rumo de oblação que pegue na cruz. Tu que és Deus com o Pai na unidade 

do Espírito Santo. 

T – Ámen. 

O – Caminhamos em silêncio até à próxima estação, contemplando a cruz que expressa o 

amor de Jesus. 
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O – Quarta estação: 

Jesus cai pela primeira vez 
 

 

O – Nós Vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus Cristo. 

T – Que pela Vossa santa cruz remistes o mundo. 

 

 

L1 – Ele carregou os nossos sofrimentos, tomou sobre Si as nossas dores como alguém que 

merece castigo, e é ferido por Deus e humilhado. Ele foi trespassado pelos nossos delitos, 

esmagado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos dá a salvação, caiu sobre Ele; por Suas 

feridas nós fomos curados. Todos nós andávamos errantes como um rebanho, seguindo cada 

qual o seu caminho; O Senhor fez cair sobre Ele a nossa iniquidade (Is 53,4-6). 

 

L2 – Quando penetramos no mistério de Jesus Cristo, compreendemos com maior clareza 

que, existe uma única via a seguir: é a via experimentada de há séculos, e é, ao mesmo tempo, 

a via do futuro. Cristo Senhor indicou esta via sobretudo, quando  ―pela sua Encarnação, Ele, 

o Filho de Deus, se uniu de certo modo a cada homem‖. A Igreja reconhece, como sua tarefa 

fundamental fazer com que cada homem possa encontrar Cristo, a fim de que Cristo possa 

percorrer juntamente com cada homem o caminho da vida, com a potência do amor. (J. Paulo 

II, Enc. Redemptor Hominis, 13) 

 

O – Oremos: Senhor Jesus, que nas tuas quedas nos mostraste que assumiste a nossa 

humanidade, revelando-nos totalmente o que nela há de bom e divino; ajuda-nos a imitar, 

como o Apóstolo Paulo, essa tua capacidade de estar como fraco entre os fracos, para 

ganhar a humanidade que chamas à salvação. Tu que és Deus com o Pai na unidade do 

Espírito Santo. 

T – Ámen. 

 

 

Durante o caminho, o orientador convida todos os participantes a dar as mãos. Poder-se-á 

introduzir um cântico, por ex.: A mão na tua mão, RC p. 110. 

 

 

O – Caminhamos de mãos dadas até à próxima estação. (Cantando…) 
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O – Quinta estação: 

Jesus, no caminho, encontra Maria, sua mãe 
 

 

O – Nós Vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus Cristo. 

T – Que pela Vossa santa cruz remistes o mundo. 

 

 

L1 – Simeão disse a Maria, sua mãe: ―Eis que este menino vai ser motivo de queda e 

elevação de muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição, para que se revelem os 

pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada trespassará a tua alma‖. Sua mãe 

conservava todas estas coisas em seu coração (Lc 2,34-35.51). 

 

L2 – Entre os Santos, sobressai Maria, Mãe do Senhor e espelho de toda a santidade. No 

Evangelho de Lucas, encontramo-La empenhada num serviço de caridade à prima Isabel, 

junto da qual permanece ―cerca de três meses‖ (1, 56). A minha alma engrandece o Senhor‖ 

(Lc 1, 46), disse Ela, exprimindo assim todo o programa da sua vida: dar espaço ao Deus que 

encontra tanto na oração como no serviço ao próximo. Maria é grande, precisamente porque 

não quer fazer-Se grande, mas engrandecer a Deus. Ela é humilde: não deseja ser mais nada 

senão a serva do Senhor (cf. Lc 1, 38.48). Contribui para a salvação do mundo, colocando-Se 

à disposição das iniciativas de Deus. É uma mulher de esperança: porque crê nas promessas 

de Deus é que o Anjo pode vir ter com Ela e chamá-La para o serviço decisivo de tais 

promessas. É uma mulher de fé: ―Feliz de Ti, que acreditaste‖, diz-lhe Isabel (cf. Lc 1, 45). 

 

O – Oremos: Senhor Jesus, que nos deste Maria como nossa mãe, concede-nos a graça de 

imitar-mos as suas virtudes, especialmente a da abertura ao Espírito que nos leva a estar 

disponíveis no serviço aos irmãos. Tu que és Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. 

T – Ámen. 

 

 

Alguém afixa no lugar onde supostamente Jesus teria os pés na cruz a cartolina com a palavra 

DISPONIBILIDADE. Todos serão convidados a contemplar esta palavra no silêncio. 

 

 

O – Caminhamos em silêncio, com o nosso olhar voltado para os pés da cruz, onde Maria 

nos deu a mais bela lição do que é estar disponível para amar. 
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O – Sexta estação: 

Jesus é ajudado por Simão de Cirene 
 

 

O – Nós Vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus Cristo. 

T – Que pela Vossa santa cruz remistes o mundo. 

 

 

L1 – Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, de nome Simão e obrigaram-no a 

carregar a cruz de Jesus (Mt 27,32). 

 

L2 – ―O homem também não pode viver exclusivamente no amor oblativo. Não pode 

limitar-se sempre a dar, deve também receber. Quem quer dar amor, deve recebê-lo em dom. 

Certamente, o homem pode tornar-se uma fonte donde correm rios de água viva (cf. Jo 7, 37-

38); mas, para se tornar semelhante fonte, deve ele mesmo beber incessantemente da fonte 

primeira e originária que é Jesus Cristo, de cujo coração trespassado brota o amor de Deus (cf. 

Jo 19, 34). (Bento XVI, Deus caritas est, 7) 

 

O – Oremos: Senhor Jesus, que aceitaste a ajuda do Cireneu que amavelmente carregou 

a tua cruz, pedimos-Te que nos ajudes a continuar a lutar por uma nova civilização, onde 

reine a cultura do amor recíproco, o ágape que bebemos nesta Fonte que é Tu, Deus com o 

Pai na unidade do Espírito Santo. 

T – Ámen. 

 

 

Alguém afixa num dos braços da cruz a palavra DOAÇÃO. Todos serão convidados a 

contemplar esta palavra no silêncio. 

 

 

O – Caminhamos em silêncio, contemplando o exemplo que nos foi dado de doação, 

recordando situações da nossa vida em que poderíamos ter ajudado mais os nossos irmãos 

mais necessitados. 
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O – Sétima estação: 

Verónica enxuga o rosto de Jesus 
 

 

O – Nós Vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus Cristo. 

T – Que pela Vossa santa cruz remistes o mundo. 

 

 

L1 – Senhor, Deus do universo, escuta a minha oração, 

presta-me ouvidos, ó Deus de Jacob. 

Ó Deus, olha para o nosso escudo, 

põe os olhos no rosto do teu ungido. 

  Um dia em teus átrios vale por mil; 

antes quero ficar no limiar da casa do meu Deus, 

do que habitar nas tendas dos maus. 

Porque o Senhor é sol e é escudo; 

Ele concede a graça e a glória; 

o Senhor não recusa os seus favores 

aos que vivem com rectidão. 

  Ó Senhor do universo, 

feliz o homem que em ti confia! (Sl 84) 

 

L2 – Diz-nos o Papa: ―A fé, a esperança e a caridade caminham juntas. A esperança 

manifesta-se praticamente nas virtudes da paciência, que não esmorece no bem nem sequer 

diante de um aparente insucesso, e da humildade, que aceita o mistério de Deus e confia n'Ele 

mesmo na escuridão. A fé mostra-nos o Deus que entregou o seu Filho por nós e assim gera 

em nós a certeza vitoriosa de que isto é mesmo verdade: Deus é amor! O amor é possível, e 

nós somos capazes de o praticar porque criados à imagem de Deus. Viver o amor e, deste 

modo, fazer entrar a luz de Deus no mundo. 

 

O – Oremos: Senhor Jesus, cujo rosto sofredor ficou marcado no lenço da Verónica, 

grava também nos nossos corações essa tua beleza que nos purifique o coração das 

seduções enganadoras do mundo. Tu que és Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. 

T – Ámen. 

 

 

Todos são convidados a caminhar ou a estar, por algum tempo, de olhos fechados. 

 

 

O – Enquanto caminhamos (ou estando parados!), na medida em que for possível para cada 

um, fechemos os olhos para este mundo. Façamos a experiência de imaginar o rosto de Jesus 

―impresso‖ no rosto de quantos homens e mulheres que conhecemos a sofrer. Na nossa 

memória, e com todos esses rostos, poder-se-á formar um rosto o mais parecido com o de 

Jesus Cristo neste passo da via-sacra. 
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O – Oitava estação: 

Jesus cai pela segunda vez 
 

 

O – Nós Vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus Cristo. 

T – Que pela Vossa santa cruz remistes o mundo. 

 

 

L1 – Uma vez que temos um grande Sumo sacerdote que atravessou os céus, Jesus, o Filho 

de Deus, conservemos firme a fé que professamos. De facto, não temos um Sumo Sacerdote 

que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, pois Ele foi provado em tudo como nós, 

excepto no pecado. Aproximemo-nos, então, com grande confiança, do trono da graça, a fim 

de alcançar misericórdia e encontrar graça para uma ajuda oportuna. (Heb 4,14-16) 

 

L2 – ―Quaresma é o tempo privilegiado da peregrinação interior até Àquele que é a fonte 

da misericórdia. Nesta peregrinação, Ele próprio nos acompanha através do deserto da nossa 

pobreza, amparando-nos no caminho que leva à alegria intensa da Páscoa. Mesmo naqueles 

«vales tenebrosos» de que fala o Salmista (Sl 23, 4), enquanto o tentador sugere que nos 

abandonemos ao desespero ou deponhamos uma esperança ilusória na obra das nossas mãos, 

Deus guarda-nos e ampara-nos.‖ (Mensagem de Bento XVI para a Quaresma de 2006) 

 

O – Oremos: Senhor Jesus, que pela segunda vez na tua caminhada para o calvário nos 

demonstraste o segredo e a força da perseverança; diante da cultura anti-vocacional em 

que vivemos ajuda a perseverar no caminho aqueles que, na tua Igreja, chamaste a exercer 

um ministério, para poderem ser referência da tua presença que dá segurança aos que Te 

procuram. Tu que és Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. 

 

T – Ámen. 

 

 

Todos são convidados a caminhar em silêncio até à próxima estação. 

 

 

O – Caminhemos em silêncio, meditando no amor perseverante de Jesus. 
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O – Nona estação: 

Jesus encontra as mulheres de Jerusalém 
 

 

O – Nós Vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus Cristo. 

T – Que pela Vossa santa cruz remistes o mundo. 

 

 

L1 – Grande multidão O seguia, e as mulheres batiam no peito e lamentavam-se por causa 

d'Ele. Jesus, porém, voltando-Se para as mulheres, disse: ―Filhas de Jerusalém, não choreis 

sobre Mim, mas antes sobre vós mesmas e sobre os vossos filhos. Dias virão em que se dirá: 

Felizes as estéreis cujas entranhas nunca deram à luz e cujos seios nunca amamentaram. Pois 

se tratam assim o lenho verde, o que acontecerá com o seco?‖ (Lc 23,27-29.31). 

 

L2 – ―Todos os ministérios na Igreja são um serviço à alegria do Evangelho enquanto 

notícia alegre da salvação de Deus para os homens. Qualquer ministério é belo e grande 

porque é um serviço à alegria de Deus e à alegria da comunhão. ‗Como são belos os pés dos 

que anunciam a Boa Nova‘ (Rom 10, 15). Por isso, o próprio exercício do ministério é 

chamado a tornar-se uma fonte e uma experiência de alegria. S. Lucas refere esta experiência 

dos 72 discípulos no regresso da missão recebida de Jesus: ‗Os setenta e dois voltaram cheios 

de alegria, dizendo: Senhor, até os demónios se sujeitaram a nós em teu nome. (Lc 10, 17-20). 

Cada um de nós é chamado a viver com alegria, serenidade e simplicidade o próprio 

ministério ou serviço, pequeno ou grande que seja.‖ (D. António Marto, Carta de Abertura do 

Ano Pastoral 2005/2006, n. 5) 

 

O – Oremos: Senhor Jesus, que Te confrontaste com os lamentos inibidores das mulheres 

de Jerusalém, dai-nos a graça de não deixarmos que o desânimo vença a alegria que nos 

chamas a transmitir no caminho do acompanhamento e do testemunho vocacional. Tu que 

és Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. 

 

T – Ámen. 

 

 

Afixam-se na cruz os ramos verdes e flores, que todos são chamados a contemplar. Durante a 

caminhada poder-se-á também cantar o cântico Como são belos os pés que anunciam a paz… 

 

O – Contemplemos, nesta caminhada, estas flores e ramos verdes. São sinais dos passos de 

alegria e felicidade que Jesus deixou marcados, para nós imitarmos e seguirmos.  

 



 18 

O – Décima estação: (Cruzeiro de S. Lourenço) 

Jesus cai pela terceira vez 
 

 

O – Nós Vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus Cristo. 

T – Que pela Vossa santa cruz remistes o mundo. 

 

 

L1 – ―Vinde a Mim, vós todos que estais cansados e oprimidos, e Eu vos aliviarei. Tomai 

sobre vós o Meu jugo e aprendei de Mim que sou manso e humilde de coração‖ (Mt 11,28-

29). 

 

L2 – O coração, na Bíblia, simboliza o centro de todas forças que podem motivar as 

atitudes humanas. É a ―fábrica‖ de todos os sentimentos, o ―genoma‖ que nos pode fazer mais 

parecidos com Deus. ―Se vês a caridade, vês a Trindade‖ — escrevia Santo Agostinho. O 

Espírito é a força interior que harmoniza os nossos corações com o coração de Cristo, leva-

nos a amar os irmãos como Ele nos amou, quando lavou os pés dos discípulos (cf. Jo 13, 1-

13) e sobretudo quando deu a sua vida por todos (cf. Jo 13, 1; 15, 13). 

O Espírito é força que transforma o coração da comunidade eclesial, para ser, no mundo, 

testemunha do amor do Pai, que quer fazer da humanidade uma única família, em seu Filho. 

Toda a actividade da Igreja é manifestação dum amor que procura o bem integral do homem: 

a sua evangelização por meio da Palavra e dos Sacramentos; a sua promoção nos vários 

âmbitos da vida e da actividade humana.  
 

O – Oremos: Senhor Jesus, que vieste para nos dar a vida em abundância e nos fizeste 

contemplar essa Vida desde a Trindade, faz-nos caminhar em comunhão com essa Fonte 

da qual Tu és a humilde “vertente” e aprendamos a ser canais dessa água viva para a sede 

dos nossos irmãos. Tu que és Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. 

 

T – Ámen. 

 

 

Cada um é convidado a caminhar individualmente até à cruz e a inclinar a sua cabeça 

encostando-a ao coração de Jesus (inclina-se a cruz se necessário, no centro do círculo dos 

participantes). Depois deste gesto caminha-se em silêncio até à próxima estação. 

 

 

O – Nesta estação, formamos um círculo à volta da cruz de Jesus. Cada um de nós poderá 

livremente inclinar a cabeça no coração de Jesus, aliviando nesta fonte de vida as suas dores e 

angústias, dúvidas e ansiedades. (No fim deste gesto: Caminhemos em silêncio até à próxima 

estação.) 
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O – Décima primeira estação: 

Jesus é despido para a cruz 
 

 

O – Nós Vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus Cristo. 

T – Que pela Vossa santa cruz remistes o mundo. 

 

 

L1 – Depois de crucificarem Jesus, os soldados dividiram em quatro as suas vestes, ficando 

cada um com a sua parte. Deixaram de lado a túnica. Era uma peça única e sem costura. Por 

isso disseram entre si: ―Não a rasguemos, mas tiremo-la à sorte para ver com quem fica‖. 

Assim se cumpria a Escritura: ―Repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sortes sobre a 

minha túnica‖ (Jo 19,23-24). 

 

L2 – ―A comunidade cristã normal é por natureza, ―casa e escola vocacional‖ que faz 

despertar e crescer, de modo normal, as vocações normais a partir da fé vivida e testemunhada 

como apelo! A vocação há-de ser apresentada não como um facto extraordinário, mas como o 

desabrochar normal de um caminho de fé: Que procuras? O que te move? Que anseios estão 

no interior do teu coração? Que sentido e que projecto queres dar á tua vida? Que esperas da 

vida? 

A pastoral passa através de uma proposta vocacional comunitária e popular, não elitista. Cada 

um na comunidade (família, catequistas, padres…) tem um talento a fazer frutificar para a 

preparação do terreno e para a sementeira de todas as vocações. Assim todos se sentem e 

mostram responsáveis pelo futuro da Igreja.‖ (D. António Marto, Pastoral vocacional e 

pedagogia vocacional) 

 

O – Oremos: Senhor Jesus, despido da tua túnica, ajuda-nos a não perder os pedaços que 

a compõem na tua Igreja, hoje tão caracterizada pelo pluralismo da fé; ajuda-nos a 

reconstruí-la com os carismas, ministérios e vocações que pões à nossa disposição para a 

grande tarefa da unidade. Tu que és Um com o Pai e o Espírito Santo. 

 

T – Ámen. 

 

 

Caminha-se até à estação seguinte meditando nas perguntas feitas pelo leitor. Poderá 

acrescentar-se um cântico – Salvé, ó Cruz, ó árvore da vida, onde por Cristo a morte foi 

vencida. 

 

 

O – Jesus deixou-Se despir da sua túnica, para que nós a pudéssemos vestir. Túnica rasgada 

e deitada em sortes, constituem-se hoje pedaços a reunir num único ―puzzle‖. Enquanto 

caminhamos, meditemos na nossa condição de baptizados e perguntemos, no nosso íntimo, 

que consequências tem essa condição nesta Igreja concreta. 
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O – Décima segunda estação: 

Jesus é pregado na cruz e morre 
 

 

O – Nós Vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus Cristo. 

T – Que pela Vossa santa cruz remistes o mundo. 

 

 

Personagens: narrador, multidão, príncipes dos sacerdotes, Jesus, soldado, centurião 

 

Narrador: Foram crucificados com Ele dois salteadores, um à direita e outro à esquerda. Os 

que passavam insultavam-n‘O e abanavam a cabeça.  

 

Multidão: Tu, que destruías o templo e o reedificavas em três dias, salva-Te a Ti mesmo; Se 

és Filho de Deus, desce da cruz. 

 

Narrador: Os príncipes dos sacerdotes, juntamente com os escribas e os anciãos, também 

troçavam d‘Ele. 

 

Príncipes dos sacerdotes: Salvou os outros e não pode salvar-Se a Si mesmo! Se é o Rei de 

Israel, desça agora da cruz e acreditaremos n‘Ele. Confiou em Deus: Ele que O livre agora, se 

O ama, porque disse: ‗Eu sou Filho de Deus‘. 

 

Narrador: Até os salteadores crucificados com Ele o insultavam. Desde o meio-dia até às três 

horas da tarde, as trevas envolveram toda a terra. E, pelas três horas da tarde, Jesus clamou 

com voz forte: 

 

Jesus: «Eli, Eli, lema sabachtani! 

 

Narrador: que quer dizer: «Meu Deus, meu Deus, porque Me abandonastes?» Alguns dos 

presentes, ouvindo isto, disseram que Ele estava a chamar por Elias. Um deles correu a tomar 

uma esponja, embebou-a em vinagre, pô-la na ponta duma cana e deu-Lhe a beber. Mas os 

outros disseram: 

 

Soldado: Deixa lá. Vejamos se Elias vem salvá-l‘O. 

 

Narrador: E Jesus, clamando outra vez com voz forte, expirou. 

 
(silêncio) 

 

Narrador: Então, o véu do templo rasgou-se em duas partes, de alto a baixo; a terra tremeu e 

as rochas fenderam-se. Abriram-se os túmulos e muitos dos corpos de santos que tinham 

morrido ressuscitaram; e, saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na 

cidade santa e apareceram a muitos. Entretanto, o centurião e os que com ele guardavam 

Jesus, ao verem o tremor de terra e o que estava a acontecer, ficaram aterrados e disseram: 

 

Centurião e outros: Este era verdadeiramente Filho de Deus. 
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L1 – «Chegou a hora de se revelar a glória do Filho do Homem. Em verdade, em verdade 

vos digo: se o grão de trigo, lançado à terra, não morrer, fica ele só; mas, se morrer, dá muito 

fruto. Quem se ama a si mesmo, perde-se; quem se despreza a si mesmo, neste mundo, 

assegura para si a vida eterna. Se alguém me serve, que me siga, e onde Eu estiver, aí estará 

também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai há-de honrá-lo. Agora a minha alma está 

perturbada. E que hei-de Eu dizer? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente para esta hora 

é que Eu vim! Pai, manifesta a tua glória!» (Jo 12,23-28) 

 

L2 – A hora da decisão vocacional é a hora de aceitar o desafio de fazer um caminho de 

encontro da plenitude de Deus. Grão de trigo semeado na terra é cada cristão a deixar-se 

morrer pelos outros, semente para o pão do Reino. Diz-nos o Papa: ―A história da Igreja é 

caracterizada pelas moções do Espírito Santo, que não só a enriqueceu com os dons da 

sabedoria, da profecia e da santidade, mas também adoptou formas de vida evangélica sempre 

novas, através da obra de fundadores e de fundadoras que transmitiram o seu carisma a uma 

família de filhos e de filhas espirituais. Graças a isto, nos mosteiros e nos centros de 

espiritualidade, os monges, os religiosos e as pessoas consagradas oferecem hoje aos fiéis um 

oásis de contemplação e escolas de oração, de educação para a fé e de acompanhamento 

espiritual. E dão continuidade à obra de evangelização e de testemunho em todos os 

continentes, com a generosidade e muitas vezes com o sacrifício da vida, até ao martírio.‖ 

(Mensagem do Papa Bento XVI à sessão plenária da Congregação para os Institutos de Vida 

Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica) 

 

O – Oremos: Senhor Jesus, grão de trigo caído na terra, do qual brotou para nós a vida 

eterna, faz cair para a tua Igreja sementes de vocação, preparando o terreno coração dos 

jovens deste tempo para que as acolham em projecto de realização na consagração ao 

serviço do mundo. Tu que és Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. 

 

T – Ámen. 

 

 

Se estiver presente alguma pessoa consagrada, poderá ser convidada a juntar-se ao pé da cruz 

e fixar no outro braço a palavra VIDA. 

 

 

O – Caminhemos, contemplando a Igreja como ―jardim‖ onde Deus planta vários tipos de 

flores, onde nos faz sentir o suave ―perfume‖ do seu Reino de Vida que já está no meio de 

nós. 
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O – Décima terceira estação: 

Jesus é descido da cruz 
 

 

O – Nós Vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus Cristo. 

T – Que pela Vossa santa cruz remistes o mundo. 

 

 

L1 – Estavam ali muitas mulheres, a olhar de longe; elas tinham seguido Jesus desde a 

Galileia para O servir... Ao entardecer, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, 

que também se tornara discípulo de Jesus. Ele dirigiu-se a Pilatos e pediu-lhe o corpo de 

Jesus. Então Pilatos ordenou que lhe fosse entregue (Mt 27,55.57-58). 

 

L2 – Unindo-se a Cristo, o povo da nova aliança torna-se «sacramento» para a humanidade, 

sinal e instrumento da salvação realizada por Cristo, luz do mundo e sal da terra (cf. Mt 5, 13-

16) para a redenção de todos. «Assim como o Pai Me enviou, também Eu vos envio a vós» 

(Jo 20, 21). Por isso, a Igreja tira a força espiritual de que necessita para levar a cabo a sua 

missão da perpetuação do sacrifício da cruz na Eucaristia e da comunhão do corpo e sangue 

de Cristo. A Eucaristia apresenta-se como fonte e vértice de toda a evangelização, porque o 

seu fim é a comunhão dos homens com Cristo e, n'Ele, com o Pai e com o Espírito Santo. Pela 

comunhão eucarística, a Igreja é consolidada igualmente na sua unidade de corpo de Cristo. 

«O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Uma vez que há um só pão, nós, 

embora sendo muitos, formamos um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão» (1 

Cor 10, 16-17).‖ (João Paulo II, Ecclesia De Eucharistia, 22) 

 

O – Oremos: Senhor Jesus, que na tua morte e ressurreição fundaste a Eucaristia, 

memorial perene da tua presença viva; faz crescer nesta Igreja ministros capazes de servir 

a participação plena, consciente e activa do povo de Deus que celebra o Mistério da Fé na 

Liturgia. Tu que és Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. 

 

T – Ámen. 

 

 

O – Um só pão repartido faz de nós um só Corpo em Cristo, diz-nos o Apóstolo Paulo. 

Depois desta partilha de pão, caminhemos e saboreemos como é bom viver a comunhão com 

Deus e com os irmãos. 
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O – Décima quarta estação: 

Jesus é sepultado 
 

O – Nós Vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus Cristo. 

T – Que pela Vossa santa cruz remistes o mundo. 

 

L1 – Não fiqueis a dever nada a ninguém, a não ser isto: amar-vos uns aos outros. Pois 

quem ama o próximo cumpre plenamente a lei. Sabeis em que tempo vivemos: já é hora de 

acordardes do sono, pois a salvação está agora mais perto de nós do que quando começámos a 

acreditar. A noite adiantou-se e o dia está próximo. Despojemo-nos, por isso, das obras das 

trevas e revistamo-nos das armas da luz. Como quem vive em pleno dia, revesti-vos do 

Senhor Jesus Cristo. (Rom 8,13 ss) 

 

L2 – ―O problema vocacional põe-se a cada um: a exigência de discernir a vocação 

específica que Deus nos reserva na nossa tarefa de anunciar o Evangelho e edificar a Igreja de 

Jesus Cristo. Isto significa não só saber o que Deus quer de nós, mas também o compromisso 

de fazer o que Ele nos pede. É uma responsabilidade pessoal que recebe aquele que é 

chamado: manter sempre viva, grata e alegre a consciência da própria vocação e dar uma 

resposta livre, generosa e cheia de amor a Deus que chama: ‗E eu respondi: eis-me aqui, 

envia-me‘ (Is 6,8)‖. (D. António Marto, Carta de Abertura do Ano Pastoral 2005/2006) 

 

O – Oremos: Senhor Jesus, que vives no coração da Igreja e a conduzes ao Pai com a 

força do Teu Espírito, ajuda a nossa Diocese a promover a nova cultura vocacional, onde, 

os que sentem a alegria do chamamento tenham a coragem de chamar e acompanhar cada 

homem e mulher em crescimento, para que não falte nenhum dom à tua Igreja que 

peregrina para o Reino de Deus, com quem vives e reinas na unidade do Espírito Santo. 

 

T – Ámen. 

 

O (se for presbítero ou diácono) – O Senhor esteja convosco. 

T – Ele está no meio de nós. 

O – Abençoe-vos Deus todo-poderoso Pai, Filho  e Espírito Santo. 

T – Ámen. 

 

Permanecendo todos ainda à volta da cruz, afixa-se no topo a cartolina com a palavra 

VOCAÇÃO.  

 

O – Depois do cântico, vamos partir, pois a Via-Sacra não termina aqui, mas continua. 

Jesus, que nos amou até ao fim, permaneça vivo nos nossos corações nos possa levar a 

caminhos de conversão, de vida e de partilha. É a missão a que somos chamados e enviados!  

 

Cantemos: ―Hossana, Tu reinarás, na Cruz Tu nos salvarás‖ 

 

 SUGESTÃO FINAL: Poder-se-á deixar exposta num 

local abrigado da comunidade, fora ou dentro da 

igreja, a cruz “vivenciada” e transportada nesta Via-

Sacra – símbolo de salvação e de vida para o mundo. 


