
Via-Sacra 

da Juventude

Salesiana



I ESTAÇÃO

Jesus é condenado a morte

- Nós vos adoramos, Sr. Jesus Cristo e vos bendizemos
- Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo



Pilatos vê a injustiça cometida contra Jesus, mas não
tem coragem de tomar posição em seu favor. Pilatos é
o símbolo perene de todos aqueles que veem sem se
compadecer e sem cuidar, daqueles que preferem
permanecer como observadores distantes, "em cima
do muro", valendo-se de uma diplomacia que corre o
sério risco de se tornar covardia. Não há como escapar;
somos todos responsáveis pelo derramamento do
sangue do Filho do Homem e de tantos homens e
tantas mulheres, nossos irmãos e irmãs.

Senhor Jesus Cristo, cuja condenação nos absolve, não
nos deixeis cair na tentação de ver sem compaixão e
sem cuidado. Abri os nossos olhos e o nosso coração
diante dos sofrimentos da natureza e dos nossos
irmãos e irmãs._______________________________________



Pelos 
hospitalizados em 
tratamento

Pai Nosso 

Ave Maria

Glória...



II ESTAÇÃO

Resus recebe a cruz

- Nós vos adoramos, Sr. Jesus Cristo e vos bendizemos
- Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo



Na verdade, é o próprio Jesus a tomar sobre si a sua
Cruz. Carregar a Cruz é uma decisão sua, em
obediência aos desígnios do Pai. Mesmo sofrendo
interiormente, Jesus aceita cumprir a sua missão e
abraça o seu destino: "Pai, que não seja feito o que
eu quero, mas o que tu queres".

Senhor Jesus, cuja obediência expia a nossa
desobediência, em comunhão convosco, nós
também queremos tomar a nossa cruz de cada dia
e seguir os vossos passos no caminho da dor e da
esperança.

_______________________________________



Pelos idosos 
solitários e 
abandonados

Pai Nosso 

Ave Maria

Glória...



Jesus cai pela primeira vez
III ESTAÇÃO

- Nós vos adoramos, Sr. Jesus Cristo e vos bendizemos
- Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo



O esgotamento de Jesus não é só um esgotamento
físico, mas tambémmoral e espiritual. Na Cruz estão
os pecados e os sofrimentos dos homens e das
mulheres de todas as raças e línguas, de todas as
épocas e lugares. Pesa sobre Jesus o peso da
opressão do mal, que continuamente tenta esmagar
e oprimir a criação.

Senhor Jesus, cujo peso da Cruz nos alivia, como
sobre vós pesam nossos pecados, sofrimentos e
angústias, sobre nós venham a leveza e a suavidade
do vosso jugo.

_______________________________________



Pelos 
hospitalizados em 
tratamento

Pai Nosso 

Ave Maria

Glória...



IV ESTAÇÃO
Jesus se encontra com sua mãe

- Nós vos adoramos, Sr. Jesus Cristo e vos bendizemos
- Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo



O olhar de Maria transborda de compaixão e de
cuidado. Ela possui um olhar místico sobre uma
realidade injusta e cruel. Vê e sente além dos
fatos concretos. Maria vê Deus onde tudo grita o
seu abandono. O olhar da Mãe não pode livrar o
Filho do peso que carrega, mas lhe infunde
ânimo e coragem.

Senhor Jesus, o olhar triste de vossa Mãe nos
infunde esperança e força, ensinai-nos a olhar
com compaixão e com cuidado para todos
aqueles que completam na carne o que faltou à
vossa paixão redentora.

_______________________________________



Pelas Famílias que 
não podem enterrar 
os mortos pelo 
covid-19

Pai Nosso 
Ave Maria
Glória...



V ESTAÇÃO
Simão, o Cirineuajuda Jesus

- Nós vos adoramos, Sr. Jesus Cristo e vos bendizemos
- Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo



De improviso e sem compreender o que se passa,
o Cireneu toma parte no drama da salvação. Com
resiliência e atemorizado, ele recebe a Cruz em seu
ombro. O Cireneu representa todos aqueles que,
sem estarem preparados, de um momento para
outro, experimentam um sofrimento, uma perda,
uma injustiça e descobrem a força da aceitação:
"Se alguém quer vir após mim, negue-se a si
mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
Senhor Jesus, cujo cansaço nos descansa, dai-nos
força para carregar a nossa Cruz e, pela fé e pela
paciência, fazei-nos participantes do mistério da
vossa paixão.

_______________________________________



Pelos profissionais 
da saúde e pessoal 
que cuida da 
higienização dos 
hospitais

Pai Nosso 
Ave Maria
Glória...



VI ESTAÇÃO
Verônica enxuga o rosto de Jesus

- Nós vos adoramos, Sr. Jesus Cristo e vos bendizemos
- Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo



A tradição chama essa mulher compassiva e

cuidadosa de Verônica, porque, desde então, ela traz

consigo a verdadeira imagem de Jesus estampada no

sudário. Jesus é a imagem do Deus invisível que se faz

visível no rosto sofrido de cada pessoa humana.

Verónica é a imagem de todo aquele que tem a

coragem apaixonada de se aproximar de quem sofre,

tocar na sua carne ferida e demonstrar afeto.

Senhor Jesus, cujo rosto desfigurado se transfigura 
na beleza do rosto humano, ensinai-nos a ver a vossa 
face e enxugá-la na face de cada irmão sofredor.

_______________________________________



Para que os jovens 
ajudem a combater 
as fake news e se 
empenhem na 
comunicação 
consciente e 
responsável

Pai Nosso
Ave Maria
Glória...



VII ESTAÇÃO
Jesus cai pela segunda vez

- Nós vos adoramos, Sr. Jesus Cristo e vos bendizemos
- Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo



Deus vê, se compadece e cuida de cada homem
caído. A compaixão pelos caídos é tanta que Jesus
se deixa cair esmagado pelo pecado e pelo
abandono de Deus. Ao cair, Jesus ergue o mundo e
o enobrece. Desse modo, Ele mostra que não veio
para condenar, mas para salvar e perdoar.

Senhor Jesus, cuja queda eleva os caídos, tende
piedade de nós prostrados em nossas misérias e
nos recordai sempre que nada pode nos separar do
amor que vós nos manifestais com vossa paixão

_______________________________________



Pelas nossas 
comunidades 
eclesiais e nossas 
Igrejas para que 
continuem sendo 
sinais de esperança

Pai Nosso
Ave Maria
Glória...



VIII ESTAÇÃO
Jesus consola as mulheres

- Nós vos adoramos, Sr. Jesus Cristo e vos bendizemos
- Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo



Jerusalém é a cidade das contradições; condena e, ao mesmo

tempo, chora pelo condenado. Jesus, pouco antes da sua paixão,

já havia desvelado essa realidade complexa: "Jerusalém,

Jerusalém! Tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram

enviados! Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha

reúne os pintinhos debaixo das asas, mas tu não quiseste!". E

naquela hora foi Ele a chorar por Jerusalém e não Jerusalém a

chorar por Ele. O choro contraditório da Cidade Santa representa

o choro da humanidade e da criação inteira que "geme e chora". O

homem destrói irresponsavelmente o Dom da criação e, logo,

chora o Dom que foi destruído: "Chorai por vós mesmas e por

vossos filhos".

Senhor Jesus, cujas lágrimas se misturam às lágrimas das

criaturas e as consolam, ajudai-nos a consolar os sofredores, a

renovar a esperança dos abatidos e a libertar a criação da

opressão do mal._______________________________________



Pelas crianças 
confinadas em 
casa, em condições 
precárias

Pai Nosso 
Ave Maria
Glória...



IX ESTAÇÃO
Jesus cai pela terceira vez

- Nós vos adoramos, Sr. Jesus Cristo e vos bendizemos
- Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo



A terceira queda de Jesus mostra a radicalidade da

sua comunhão com o mundo decaído. “Ele se fez

pecado por nós". A sua queda ao chão o leva além dos

do solo, ao submundo das misérias humanas. Ele não se

apega à sua condição divina e desce até os infernos para

buscar a ovelha perdida e arrebatá-la das mãos do

Maligno.

Senhor Jesus, cuja queda levanta os caídos, nenhuma
realidade está fora do alcance de vossa misericórdia.
Tomai-nos em vossas mãos e nos transportai sobre os
vossos ombros, como a ovelha perdida recuperada pelo
Bom Pastor.

_______________________________________



Para que as comunidades 
salesianas sejam um ponto 
de apoio a todos os que 
necessitam e ajuda, 
sobretudo, os jovens 
pobres

Pai Nosso 
Ave Maria
Glória...



X ESTAÇÃO
Jesus é despojado de suas vestes

- Nós vos adoramos, Sr. Jesus Cristo e vos bendizemos
- Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo



Ante do pecado original, Adão e Eva não precisam de

vestimentas. Uma vez decaídos, eles precisam cobrir-se e se

esconder. Chegando ao Calvário, Jesus, o Novo Adão, expõe a

Deus e ao mundo o espetáculo da sua nudez desfigurada pelo

pecado. É necessário que o céu e a terra contemplem o quanto

o pecado desfigura o ser humano. Na carne lacerada de Jesus

está resumida a história humana com seus maiores horrores. No

Calvário, tudo se manifesta sem véus; tudo está nu e

descoberto; tudo está revelado.

Senhor Jesus, cuja nudez vergonhosa revestiu de beleza e de
dignidade o homem caído, em vossas chagas reconhecemos
que o pecado é a raiz de todo mal. Ensinai-nos a compreender
que toda obra de justiça começa com o esforço de nossa
conversão pessoal.

_______________________________________



Pelos que não têm 
água suficiente para 
viver... Nem lavar-
se...

Pai Nosso 
Ave Maria
Glória...



XI ESTAÇÃO
Jesus é pregado na cruz

- Nós vos adoramos, Sr. Jesus Cristo e vos bendizemos
- Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo



Doravante, o Cristo e a Cruz são uma só coisa. Do

alto da Cruz, o Crucificado atrai todos os olhares da

história e se torna a salvação de todo homem e do

homem todo. Todavia, a Cruz não é só a salvação dos

homens, mas é a salvação de todas as coisas criadas.

A criação inteira traz, na sua essência, a forma da

Cruz.

Senhor Jesus, vós, que pregado na Cruz nos

reconduzis å liberdade de filhos e filhas, concedei a

nós e à criação inteira a graça de renascermos à

sombra de vossa santa Cruz.
_______________________________________



Pelas comunidades 
carentes que 
enfrentam esta 
situação sem um 
sistema de saúde 
que os socorra 

Pai Nosso 
Ave Maria
Glória...



XII ESTAÇÃO

Jesus morre na cruz

- Nós vos adoramos, Sr. Jesus Cristo e vos bendizemos
- Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo



As três horas de Jesus na Cruz tem a força de resumir a

história do mundo, do princípio ao fim. A Cruz torna-se o

divisor de águas da história. Há um antes e um depois da

Cruz. Com a morte de Jesus, tudo está redimido, tudo está

expiado. A culpa que pesava sobre o mundo está

cancelada. Consuma-se o sentido vertical e horizontal da

Cruz. O homem e a criação inteira estão reconciliados com

o Criador, que agora se torna Pai. A fraternidade é a nova

forma de relação entre as criaturas.

Senhor Jesus, cuja morte nos trouxe a vida em plenitude, 
ensinai-nos a viver como filhos do único Pai e a nos 
sentirmos plenamente irmãos, cuidando com 
responsabilidade do dom da vida uns dos outros e da 
criação._______________________________________



Pelos falecidos vítimas 
do Covid-19

Pai Nosso 

Ave Maria

Glória...



XIII ESTAÇÃO

Jesus é descido da cruz

- Nós vos adoramos, Sr. Jesus Cristo e vos bendizemos
- Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo



Antes de conhecer o ventre da terra, no qual

permanecerá por três dias, Jesus volta ao colo

materno. Maria, Senhora da Piedade, apresenta-se

como a Nova Eva, que tem nos braços o Novo Adão.

O homem velho e a mulher velha passaram. Na Cruz

uma nova humanidade é gerada e se manifesta ao

mundo.

Senhor Jesus, cujo corpo morto é plenitude de

vida e de fecundidade, dai-nos a graça de viver a vida

nova e manifestá-la ao mundo.

_______________________________________



Pelos vendedores 
informais e 
desempregados que 
sofrem ainda mais 
com a pandemia

Pai Nosso 
Ave Maria
Glória...



XIV ESTAÇÃO
Jesus é sepultado

- Nós vos adoramos, Sr. Jesus Cristo e vos bendizemos
- Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo



José de Arimateia é modelo de compaixão e de cuidado.

O amor pelo Mestre o leva a cuidar afetuosamente do seu

corpo sem vida. Por mais que esteja desiludido pelo fim

trágico do Mestre, ele sabe o quanto é grande Aquele a

quem dá sepultura. A compaixão presente em José de

Arimateia nos recorda que "o amor é mais forte do que a

morte”. A vida é um dom que precisa de cuidado afetuoso,

desde o seu início, no ventre materno, até o seu término

natural e, mesmo após a morte, o corpo merece respeito e

cuidado, até chegar ao seu repouso no ventre da terra.

Senhor Jesus, vós que encerrado no sepulcro nos abristes 
a porta do paraíso, ensinai-nos a abrir o nosso coração a 
todos os que se encontram necessitados de compaixão e 
cuidado e a plantar um jardim onde o deserto avança._______________________________________



Pelos donos de 
farmácia e fabricantes 
de artigos de saúde 
para que se 
compadeçam dos 
pobres

Pai Nosso 
Ave Maria
Glória...



XV ESTAÇÃO
A Ressurreição de Jesus

- Nós vos adoramos, Sr. Jesus Cristo e vos bendizemos
- Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo



O sepulcro de Jesus está vazio. A morte não pode
conter o Senhor da vida. O grão de trigo caído na terra,
morto, germina e produz frutos de vida nova. O deserto
recua e tudo floresce. Até o sepulcro se faz jardim.
Passou o que era velho. Tudo canta de alegria. Há uma
explosão de vida e de sentido. Já se anuncia um novo
céu e uma nova terra, um novo homem e uma nova
criação.
Senhor Jesus, cuja vida destrói a morte, ensinai-nos a
viver a vida nova de filhos do Pai e de irmãos vossos, a
jardinar o mundo ameaçado pela desertificação física e
espiritual e anunciar, com entusiasmo, que o bem
triunfa sobre o mal.

_______________________________________



Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai todo-poderoso, para 
que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e 
afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele 
pela segurança e transeuntes, repatrie os exilados, dê 
saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam.
Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos 
aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as 
preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais 
forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas 
provações com o socorro da vossa misericórdia. Por 
Cristo, nosso Senhor.



Deus, nosso Pai, fonte da vida e princípio do 
bem viver,
criastes o ser humano e lhe confiastes o mundo 
como um jardim a ser cultivado com amor.
Dai-nos um coração acolhedor para assumir a 
vida como dom e compromisso.
Abri nossos olhos para ver as necessidades dos 
nossos irmãos e irmãs,
sobretudo dos mais pobres e marginalizados.
Ensinai-nos a sentir verdadeira compaixão 
expressa no cuidado fraterno,
próprio de quem reconhece no próximo o rosto 
do vosso Filho.
Inspirai-nos palavras e ações para sermos 
construtores de uma nova sociedade,
reconciliada no amor.
Dai-nos a graça de vivermos em comunidades 
eclesiais missionárias,
que, compadecidas, vejam, se aproximem e 
cuidem daqueles que sofrem,
a exemplo de Maria, a Senhora da Conceição 
Aparecida e de Santa Dulce dos Pobres, Anjo 
Bom do Brasil.
Por Jesus, o Filho amado, no Espírito, Senhor 
que dá a vida. Amém!

ORAÇÃO

CF 2020


