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VIA SACRA – Sexta Feira Santa 
para caminhar com Jesus pelas vítimas da Pandemia e em família 
 
A Via Sacra é uma tradição antiga que surgiu com as peregrinações que os 
cristãos realizavam à Terra Santa. Reza-se nas sextas feiras, especialmente 
durante a Quaresma. Na Via Sacra colocamos a nossa confiança em Deus, 
no seu amor infinito e misericordioso, derramado na Cruz. 
Após um ano do início da Pandemia da Covid’19 continuamos a enfrentar 
momentos de angústia e de tristeza. Diante desta realidade acompanhemos 
Jesus no seu caminho até ao Calvário, pedindo-lhe que nos acompanhe 
nestes momentos difíceis. Jesus conhece muito bem a dor e n’Ele 
depositamos a nossa confiança na certeza de que Ele caminha connosco  
 
Em nome do Pai e do Filho e Espírito Santo. Ámen 
 
Rezar o Ato de Contrição 
Meu Deus, porque sois infinitamente bom e Vos amo de todo o meu coração, 
pesa-me de Vos ter ofendido e, com o auxílio da Vossa divina graça, 
proponho firmemente emendar-me e nunca mais Vos tornar a ofender. Peço 
e espero o perdão das minhas culpas pela Vossa infinita misericórdia. Ámen. 
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I Estação: Jesus é condenado à morte. 
 
V. Nós Vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus!  
R. Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.  
 
Era o dia da Preparação da Páscoa, por volta da hora sexta. E disse aos 
judeus: “Eis o vosso rei”. Mas eles gritaram: “Fora! Fora! Crucifica-o”. Disse-
lhes Pilatos: “Crucificarei o vosso rei?”. Responderam os chefes dos 
sacerdotes: “Não temos rei senão César”. Então Pilatos entregou-lhes Jesus 
para que fosse crucificado. (Jo 19, 14 16) 
 
Reflexão 
Sentimo-nos condenados à morte. A doença assombra o nosso mundo. Não 
tem cura, é imprevisível. Ninguém sabe quando poderá ser a sua vez. Todos 
somos candidatos, sentimo-nos condenados, como Tu Jesus. 
 
Pai Nosso + Avé Maria e Glória 
 
Escuta a música meditando na dor de Jesus 
https://www.youtube.com/watch?v=WqEs-s_6Gsk 
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II Estação: Jesus toma a sua Cruz 
 
V. Nós Vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus!  
R. Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.  
 
Então os soldados do governador, levando Jesus para o Pretório, reuniram 
junto dele toda a coorte. Depois de o despirem, cobriram-no com um manto 
escarlate. E, entrelaçando uma coroa de espinhos, colocaram-na sobre a 
sua cabeça e uma cana na sua mão direita; ao ajoelhar-se diante dele, 
escarneciam-no dizendo; “Salve, ó rei dos judeus!” E, cuspindo-lhe, 
pegaram na cana e batiam-lhe na cabeça. Depois de o terem escarnecido, 
despiram-lhe o manto, vestiram-lhe as suas vestes e levaram-no para ser 
crucificado. (Mt 27, 27-31) 
 
Reflexão 
Jesus, nós queremos pegar na nossa própria Cruz e seguir-Te, mas como 
tu, temos medo e dizemos ao Teu e nosso Pai: “Salva-nos desta hora”, mas 
também como Tu acrescentamos: “não se faça a nossa vontade, mas a tua”. 
E aqui estamos nós, para carregar a nossa cruz, juntamente contigo, rumo 
ao Calvário. 
 
Pai Nosso + Avé Maria e Glória 
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III Estação: Jesus cai pela primeira vez 
 
V. Nós Vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus!  
R. Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.  
 
Reflexão 
Jesus, Tu cais por terra e nós também caímos, de medo, de tristeza, de 
desespero por causa da situação que vivemos, mas como Tu fostes capazes 
de te levantares, ajuda-nos e dá-nos, também, a força necessária para nos 
levantarmos. 
 
Pai Nosso + Avé Maria e Glória 
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IV Estação: Jesus encontra sua mãe 
 
V. Nós Vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus!  
R. Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.  
 
Então Simão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: “Eis que Ele está aqui 
para a queda e o ressurgir de muitos em Israel e para ser sinal de 
contradição – e uma espada trespassará a tua própria alma - a fim de se 
revelarem os pensamentos de muitos corações”. Sua mãe conservava todas 
estas palavras no seu coração. (Lc 2, 34-35.51b) 
 
Reflexão 
Santa Maria, Senhora da Saúde, cuidadora do povo cristão, intercede por 
nós teus filhos, faz com que as dores deste mundo não nos destruam, porque 
com amor carregais a nossa cruz nos teus afáveis braços. Rogai por nós 
pecadores. Ámen. 
 
Pai Nosso + Avé Maria e Glória 
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V Estação: Jesus é ajudado pelo cireneu a levar a Cruz 
 
V. Nós Vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus!  
R. Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.  
 
Quando o levaram, agarraram um certo Simão, de Cirene, que vinha do 
campo, e puseram-lhe a cruz em cima para a levar atrás de Jesus. (Lc 23,26) 
 
Reflexão 
Como tu, também nós encontramos muitos Cireneus no nosso e ao longo 
deste caminho de dor provocado pela Pandemia. Unimo-nos ao aplauso das 
vítimas para agradecer os que cuidam de nós apesar do constante perigo 
de contágio: aos médicos, enfermeiros, bombeiros, cuidadores, forças de 
segurança, militares, meios de comunicação, transportes, comerciantes... 
tantas e tantos cireneus que nos ajudam a transportar esta cruz. 
 
Pai Nosso + Avé Maria e Glória 
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VI Estação: Verónica limpa o rosto de Jesus  
 
V. Nós Vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus!  
R. Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.  
 
Reflexão 
Senhor Jesus, damos-te graças por todas as verónicas do mundo inteiro. Por 
todos os que se preocupam com os outros nesta Pandemia sem se deixarem 
vencer pelas suas próprias preocupações. Por todas as verónicas que 
limpam o rosto dos que mais sofrem, sem esperar qualquer recompensa, 
mas apenas a alegria de poderem contemplar, no rosto dos outros, o Teu 
rosto divino. 
 
Pai Nosso + Avé Maria e Glória 
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VII Estação: Jesus cai pela segunda vez 
 
V. Nós Vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus!  
R. Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.  
 
Reflexão 
Como tu, há muitos que caíram nesta Pandemia, marcados com as dores e 
consequências da vida. Os presos que se preocupam não só com eles 
mesmo, mas também com as suas famílias; os emigrantes que ficaram 
presos entre o paraíso que aspiravam e o inferno, que segundo eles, tinha 
ficado para trás; os que vivem longe da sua pátria e dos seus entes queridos; 
os dependentes do álcool e da droga fonte de preocupação constante para 
os seus familiares, sem se preocuparem com eles próprios e pelos que de 
algum modo se sentem “mortos”, Jesus ajuda-os a levantarem-se de novo. 
 
Pai Nosso + Avé Maria e Glória 
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VIII Estação: Jesus encontra as mulheres de Jerusalém 
 
V. Nós Vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus!  
R. Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.  
 
Seguia-o uma grande multidão do povo e de mulheres que batiam no peito 
e se lamentavam por Ele. Mas Jesus, voltando-se para elas, disse: “Filhas de 
Jerusalém, não choreis por mim; chorai antes por vós mesmas e pelos 
vossos filhos, porque eis que vêm dias em que dirão: “Felizes as estéreis, os 
ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Começaram, 
então, a dizer aos montes: ‘Caí sobre nós”, e ás colinas: “Escondei-nos”: 
Porque se fazem isto com o madeiro verde, o que acontecerá ao seco?” (Lc 
23, 27-31) 
 
Reflexão 
Tu Senhor Deus, Pai de Jesus, criastes com esmero a mulher, colocastes 
nelas muito de Ti, muito de divino. As mulheres sabem amar e, quando se 
ama, vive-se duas vezes. Vivem a sua própria vida e a vida dos seus entes 
queridos. Mas também sofrem duas vezes, por isso elas sofrem pela dor dos 
que mais amam. Jesus, Filho de Maria, conforta-as com o teu olhar protetor. 
 
Pai Nosso + Avé Maria e Glória 
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IX Estação: Jesus cai pela terceira vez 
 
V. Nós Vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus!  
R. Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.  
 
Reflexão 
Ao chegares ao final da tua caminhada, cais pela terceira vez. Tinhas o 
direito a descansar. Chegastes à meta sem que tenhas sido tu a escolher o 
caminho. Todos os dias recebemos notícias do elevado número de vítimas 
por causa desta Pandemia ou de outras doenças. Caminhos que foram 
iniciados e que agora não podem ser mais percorridos. Preenche Senhor, 
com a tua presença amorosa os vazios deixados, dá às suas famílias o amor 
que elas já não podem receber. 
 
Pai Nosso + Avé Maria e Glória 
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X Estação: Jesus é despojado das suas vestes 
 
V. Nós Vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus!  
R. Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.  
 
Então os soldados, depois de crucificarem Jesus, tomaram as sus vestes e 
fizeram quatro partes – uma parte para cada soldado – e tomaram também 
a túnica. A túnica era sem costura, tecida num todo, de alto a baixo. 
Disseram, então, uns aos outros: “Não as rasguemos, mas tiremos à sorte 
quem ficará com ela”; isto para se cumprisse a Escritura, para diz: Dividiram 
as minhas vestes entre si e sobre a minha túnica lançaram sortes. Ora, foi o 
que fizeram os soldados. (Jo 19, 23-24) 
 
Reflexão 
A roupa, Jesus, é o que nos distingue. Sabemos, mais ou menos, quem é e 
o que faz uma pessoa pela sua roupa. A doença despoja-nos do que nos 
distingue, faz-nos a todos iguais. O rico empresário é igual ao empregado 
de servir às mesas, o presidente da autarquia é igual ao último dos seus 
cidadãos, o famoso ou o premiado é igual ao que não tem nenhuma glória. 
A doença torna-nos iguais e a morte não descrimina.  
 
Pai Nosso + Avé Maria e Glória 



LIBERTA-TE, 
deixa florir o que de bom há em ti 
 

Paróquias de Avões, Ferreiros, Penajóia e Samodães . 2021 

 

XI Estação: Jesus é cravado na cruz 
 
V. Nós Vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus!  
R. Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.  
 
Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, bem como 
aos dois malfeitores, um à direita e outro à esquerda. (Lc 23;33) 
 
Reflexão 
Jesus, nós também carregamos a nossa cruz. Os teus braços estendidos 
abrem-se num abraço fraterno e universal. Hoje, os nossos braços, 
estendidos servem para delimitar a nossa distância de segurança em 
relação aos outros, neste tempo de Pandemia. A Tua Cruz significa Amor. A 
nossa cruz torna-se ainda mais dolorosa pela falta de abraços. Todos nós 
necessitamos de afetos e carinho, eles são essenciais à nossa vida. 
 
Pai Nosso + Avé Maria e Glória 
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XII Estação: Jesus morre na cruz 
 
V. Nós Vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus!  
R. Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.  
 
Era já quase hora sexta e fez-se trevas sobre toda a terra até à hora nona, 
quando o sol se eclipsou; o véu do templo rasgou-se a meio e Jesus, 
clamando com a voz forte, disse: “Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito”. 
Dito isto expirou. (Lc 23, 44-46) 
 
Pai Nosso + Avé Maria e Glória 
 
Escuta a música e contempla na Morte de Jesus. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ym-qzNdwaaY 
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XIII Estação: Jesus é retirado da Cruz 
 
V. Nós Vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus!  
R. Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.  
 
Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus – embora em 
segredo, por medo dos judeus -, pediu a Pilatos para retirar o Corpo de 
Jesus. Pilatos permitiu-lhe. Veio, então, e retirou o seu corpo. (Jo 19, 38) 
 
Reflexão 
Jesus, para ti não houve tréguas nem misericórdia, tu quiseste ir até ao fim, 
apesar de não ser um final feliz. No entanto, a tua história tem sido vivida 
repetidas vezes, todas as vezes que alguém morre agarrado à cruz da sua 
vida. Apesar de tudo, conforta-nos saber que aos pés da nossa cruz 
encontraremos sempre a tua Mãe, de braços abertos, para nos acolher com 
o seu amor maternal e, nesses braços, poderemos finalmente descansar em 
Paz. 
 
Pai Nosso + Avé Maria e Glória 
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XIV Estação: Jesus é depositado no sepulcro 
 
V. Nós Vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus!  
R. Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.  
 
Veio também Nicodemos, o que anteriormente tinha ido ter com Jesus de noite, 
trazendo uma mistura de mirra e aloés, de quase cem libras. Tomaram, então, o corpo 
de Jesus e envolveram-no em ligaduras de linho, juntamente com os aromas, tal como 
entre os judeus é costume sepultar. Ora, no lugar onde tinha sido crucificado, havia 
um jardim, e no jardim um sepulcro novo, no qual ainda ninguém tinha sido posto. Foi 
aí, por causa da Preparação dos judeus, porque o sepulcro ficava perto, que puseram 
Jesus (Jo 19, 39-42). 
 
Reflexão 
Já está! Ao encerrar-se o teu túmulo, aos olhos do mundo, termina a tua história. Na 
verdade, não é assim, apenas dá-se início à tua nova história de Glória. Nesta 
pandemia, todas as vezes que morreu um dos nossos irmãos, fez parte de uma 
estatística e da frieza do seu sepultamento. Estas mortes não podem ficar 
simplesmente numa contabilidade que cresce diariamente, cada uma delas 
representa uma pessoa com dignidade, um filho de Deus, cada uma delas deixa um 
lugar que ninguém o pode ocupar, cada uma delas é um ser que é amado por alguém. 
Sabemos que as suas mortes não terminam num enterro rápido recordado pela 
atualização dos números e acreditamos que a suas mortes são o início de uma vida 
nova, a Vida Eterna. 
 
Pai Nosso + Avé Maria e Glória 
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Oração Final 
Senhor, livra-nos de todos os males  
e dá-nos a tua Paz. 
Livra-nos do medo da morte,  
livra-nos dos perigos  
e incertezas que estão para vir, 
Livra-nos da orfandade.  
E, com a Luz da Tua Ressurreição, 
preenche a nossa vida de Paz e Esperança. 
Jesus, Caminho para nossa Ressurreição,  
Escutai esta nossa oração 
e conduzi-nos pelos caminhos 
que nos levam até Deus. Ámen. 
 
Escuta e agradece a Jesus o amor derramado por nós. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0mOF_oa2Xo0 
 

 


