
INTRODUÇÃO
A cruz é o mapa da misericórdia, o mapa do Amor. Jesus fez-nos entrar de forma radical na vida de 
Deus, através da sua entrega na Cruz. E convida cada um de nós a seguir esse mapa do Amor quando 
nos diz: “Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me!” Seguir 
Jesus é sempre isto: uma renúncia constante a viver como escravos de nós mesmos, para sermos 
homens feitos livres pela vontade do Pai.

I ESTAÇÃO
Jesus é condenado à morte
V/.   Nós Te adoramos e bendizemos, ó Jesus,
R/.   Que pela Tua santa Cruz remiste o mundo.

Do Evangelho segundo São Marcos (15, 14-15) 
«Pilatos insistiu: “Que fez Ele de mal?” Mas eles gritaram ainda mais: “Crucifica-O!” Pilatos, desejando 
agradar à multidão, soltou-lhes Barrabás; e, depois de mandar flagelar Jesus, entregou-O para ser crucifi-
cado».
 
Jesus fica sozinho. Todos o abandonam ao julgamento dos homens. O Todo-Poderoso, fica sujeito ao 
poder deste mundo. Os amigos fiéis desapareceram… mesmo Pedro, que pouco tempo antes tinha a 
certeza de que daria a vida por Ele… Pilatos escolhe a solução confortável… A multidão, escolhe 
Barrabás… É caso para perguntarmos: e Jesus? Não há ninguém que se decida por Jesus, não há 
ninguém que arrisque escolher Jesus? Não há ninguém pronto a dar a vida por Ele e com Ele? E eu? 
Diante das escolhas que estão diante de mim, por quais opto? Jesus ou Barrabás? A vida e o caminho 
próprios, ou a vida e os caminhos que Jesus propõe? O hoje ou a eternidade? 
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II ESTAÇÃO
Jesus é carregado com a cruz
V/.   Nós Te adoramos e bendizemos, ó Jesus,
R/.   Que pela Tua santa Cruz remiste o mundo.

Do Evangelho segundo São Marcos (15, 20)
«Depois de O terem escarnecido, tiraram-Lhe o manto de púrpura e revestiram-No das suas vestes. Levar-
am-No, então, para O crucificarem». 

O medo venceu! A sentença foi ditada pelo medo… pelo medo dos caminhos novos, nunca trilhados, não 
desvendados… … pelo medo do que não se pode controlar, definir ou limitar… pelo medo da 

VIA SACRA



Verdade! Mas o que é a Verdade? É a pergunta de hoje e de sempre. Que verdade procuramos? Uma 
verdade barata, que não nos incomode, que vá ao encontro das nossas expectativas e interesses? Ou a 
Verdade revelada no rosto desfigurado e sujo de sangue do Cristo fiel, que tudo entrega nas mãos do 
Pai?
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III ESTAÇÃO
Jesus cai pela primeira vez sob a cruz
V/.   Nós Te adoramos e bendizemos, ó Jesus,
R/.   Que pela Tua santa Cruz remiste o mundo.

Do livro do profeta Isaías (53, 4.7)
«Na verdade, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, carregou as nossas dores. Nós o reputávamos 
como um leproso, ferido por Deus e humilhado. (…) Foi maltratado, mas humilhou-se e não abriu a boca, 
como um cordeiro que é levado ao matadouro, ou como uma ovelha emudecida nas mãos do tosquiador».
 
Um Deus que cai! Cai sob o peso das nossas fraquezas, das nossas negações, das nossas mentiras, dos 
nossos pecados… Jesus ama, tomando sobre si as fraquezas daquele a quem ama: as tuas fraquezas! É 
assim que Ele te ama: dando a vida por ti! Esta queda de Jesus, dá sentido às tuas quedas, aos teus sofri-
mentos. Não sofres sozinho: ele sofre contigo… não cais sozinho, ele cai contigo… sofredor entre os 
sofredores… excluído entre os excluídos… escravo entre os escravos… último entre os últimos… Jesus 
cai, como o grão de trigo lançado na terra… 
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IV ESTAÇÃO
Jesus encontra sua Mãe
V/.   Nós Te adoramos e bendizemos, ó Jesus,
R/.   Que pela Tua santa Cruz remiste o mundo.

Do Evangelho segundo São João (19, 25)
«Ao ver ali ao pé da cruz a sua mãe o discípulo que Ele amava, disse à mãe: ‘Mulher, eis o teu filho!’». 
Depois, disse ao discípulo: ‘Eis a tua mãe!’. E desde aquela hora o discípulo acolheu-a como sua.»
 
Jesus dá um filho a Maria e dá uma mãe ao discípulo… Aquele discípulo que Jesus ama, és tu… É a ti que 
Jesus dá esta Mãe, a sua Mãe, para que dela cuides. E confia-te ao cuidado dela, para que te aponte o 
caminho para Ele. Maria é também a imagem da Igreja e aquele discípulo é a imagem do que tu és chama-
do a ser como discípulo: Filho de Maria, e filho da Igreja. A tê-la como mãe, a cuidar dela e a deixares que 
ela cuide de ti, confiando que te indica sempre o melhor caminho para Jesus. Fiquemos com esta 
afirmação do teólogo Karl Rahner ao ouvir críticas descabidas à Igreja: “A Igreja é uma mulher de idade 
muito avançada, com muitas rugas. Mas é a minha mãe. E numa mãe não se bate!“
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V ESTAÇÃO
Jesus é ajudado por Simão de Cirene a levar a cruz



V/.   Nós Te adoramos e bendizemos, ó Jesus,
R/.   Que pela Tua santa Cruz remiste o mundo.

Do Evangelho segundo São Marcos (15, 21-22)
«Para Lhe levar a cruz, requisitaram um homem que passava por ali ao regressar dos campos, um tal 
Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo. E conduziram-No ao lugar do Gólgota, que quer dizer “lugar 
do Crânio”».
 
Simão de Cirene não se oferece para levar a cruz: é requisitado. É-lhe imposto um peso, uma responsabil-
idade, uma participação no sofrimento de Jesus, que ele não esperava. O sofrimento aparece, quase 
sempre, como algo inesperado. A cruz cai sobre os nossos ombros contra a nossa vontade… No caso de 
Simão, a cruz que ele é chamado a carregar, não é a sua… é a de Jesus. Quantas vezes somos chamados 
a ser Cireneus da vida de alguém que não é capaz de carregar por si só com todo o peso da vida? Quan-
tas vezes precisamos de um Cireneu que nos ajude a levar o peso da nossa cruz, a carregar sobre o seu 
próprio ombro uma cruz que não é a sua e a sofrer um sofrimento que não é o seu?
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VI ESTAÇÃO
A Verónica limpa o rosto de Jesus
V/.   Nós Te adoramos e bendizemos, ó Jesus,
R/.   Que pela Tua santa Cruz remiste o mundo.

Do livro do profeta Isaías (53, 2-3)
«O servo cresceu diante do Senhor como um rebento, como raiz em terra árida, sem figura nem beleza. 
Vimo-lo sem aspecto atraente, desprezado e abandonado pelos homens, como alguém cheio de dores, 
habituado ao sofrimento, diante do qual se tapa o rosto, menosprezado e desconsiderado».
 
No meio do barulho, da ira e da cegueira que tomava conta da multidão, uma mulher ousa um gesto difer-
ente. Passa pela guarda e arrisca um gesto de amor, um gesto que nos deixa sem palavras: limpa o 
sangue e as lágrimas do rosto desfeito daquele homem que passa no caminho. A cegueira dá lugar a uma 
visão límpida: aquele homem desfigurado, humilhado, é o próprio Deus. A Verónica é um desafio a que, 
também nós, não passemos indiferentes e ousemos gestos de amor que nos levem ao encontro de Jesus 
presente naqueles em cujas vidas ninguém se faz presente. ‘O que fizerdes a um destes meus irmãos 
mais pequeninos, a mim o fizestes’, dizia Jesus… 
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VII ESTAÇÃO
Jesus cai pela segunda vez
V/.   Nós Te adoramos e bendizemos, ó Jesus,
R/.   Que pela Tua santa Cruz remiste o mundo.

Do livro do profeta Isaías (53, 5)
«Foi ferido por causa dos nossos crimes, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos 
salva caiu sobre ele, fomos curados pelas suas chagas».



Jesus cai novamente. Experimenta o limite da vergonha diante de quem fazia troça dele e o limite da desil-
usão no rosto dos que esperaram nele: um Deus que cai… Um Deus sem poder. Muitas das crises que 
nós enfrentamos têm a ver com isto de não poder: de não termos o poder de levar a vida para a frente, 
de não sermos capazes de finalizar os nossos projectos ou, até mesmo, de não termos o poder de cortar 
de vez com o pecado… Jesus cai, mas não se deixa esmagar: ele mostra que o poder dos sem-poder 
está na fé. Só Deus nos pode salvar, é Ele quem nos levanta!
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VIII ESTAÇÃO
Jesus encontra as mulheres de Jerusalém
V/.   Nós Te adoramos e bendizemos, ó Jesus,
R/.   Que pela Tua santa Cruz remiste o mundo.

Do Evangelho segundo São Lucas (23, 27-28)
«Seguiam Jesus uma grande multidão de povo e umas mulheres que batiam no peito e se lamentavam por 
Ele. Jesus voltou-se para elas e disse-lhes: “Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por 
vós mesmas e pelos vossos filhos”».
 
O olhar das mulheres que choram à beira do caminho, está desfocado pela emoção… Choram por 
Jesus… Esperam o fim… Mas Jesus esclarece-as. Ele vai para o Pai, realiza a sua vontade… faz-se livre 
pela obediência. Mas e elas? E os seus filhos? Jesus convida todos os que, ainda que compadecidos, 
estão como espectadores a olhar esta cena, a que se envolvam… A que deixem que a sua vida seja trans-
formada pelo crucificado, a entrarem na cruz do Senhor. É um apelo forte à conversão, à mudança de 
vida, à transformação do coração.
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IX ESTAÇÃO
Jesus cai pela terceira vez
V/.   Nós Te adoramos e bendizemos, ó Jesus,
R/.   Que pela Tua santa Cruz remiste o mundo.

Do Evangelho segundo S. Mateus (26, 34)
«Declarou-lhe Jesus: Em verdade te digo que esta noite, antes de cantar o galo, três vezes me negarás.».

Jesus cai ainda outra vez. A cada queda entra mais profundamente nas nossas quedas. Mergulha ainda 
mais fundo nos nossos medos, incapacidades e sofrimentos. Jesus fez e faz connosco o mesmo caminho 
do sofrimento, comeu o mesmo pó da estrada, sofreu a injustiça e a violência do irmão sobre o irmão. 
Como Pedro, nós fraquejamos e caímos tantas vezes… envergonhamo-nos de Jesus perante os 
homens… fazemos cair Jesus com a nossa forma de viver, com as nossas negações discretas, com as 
nossas omissões justificadas… E Jesus deixa-se cair e beija o pó de que somos feitos, repetindo suave-
mente: não importa quantas vezes caias, não importa quantas vezes me faças cair: eu amo-te!
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X ESTAÇÃO
Jesus despojado das vestes
V/.   Nós Te adoramos e bendizemos, ó Jesus,
R/.   Que pela Tua santa Cruz remiste o mundo.

Do Evangelho segundo São Marcos (15, 24)
«Depois, crucificaram-No e repartiram entre si as suas vestes, tirando-as à sorte, para ver o que cabia a 
cada um».
 
Os soldados tiram à sorte para ver quem fica com as roupas de Jesus. Para eles, tudo o que está a acon-
tecer é habitual… o mal tornou-se quotidiano, tornou-se banal… perdeu a solenidade. O sofrimento 
daquele homem não lhes diz nada… Aquele homem não lhes diz nada… Permanecem focados nos seus 
interesses, nos seus desejos, voltados sobre si mesmos… Distraem-se com a superficialidade das coisas 
e não reparam em Jesus, na grandeza do que acontece diante dos seus olhos… Vivemos num mundo em 
que acontecem diariamente atrocidades, atentados, violências e injustiças enormes… O nosso coração 
está tão distante disso tudo, como o dos soldados estava de Jesus… A corrupção, os atentados, os des-
pedimentos injustos, a exploração, o bullying, o martírio dos cristãos, tornaram-se diários, habituais, quo-
tidianos… Não podemos deixar que o nosso coração os considere banais… 
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XI ESTAÇÃO
Jesus é crucificado
V/.   Nós Te adoramos e bendizemos, ó Jesus,
R/.   Que pela Tua santa Cruz remiste o mundo.

Do Evangelho segundo São Lucas (23,39-43)
«Um dos malfeitores que tinham sido crucificados insultava-O, dizendo: “Não és Tu o Messias? Salva-Te a 
Ti mesmo e a nós também”. Mas o outro, tomando a palavra, repreendeu-o: “Nem sequer temes a Deus, 
tu que sofres o mesmo suplício? Quanto a nós, fez-se justiça, pois recebemos o castigo que as nossas 
acções mereciam: mas Ele nada praticou de condenável”. E acrescentou: “Jesus, lembra-Te de mim, 
quando estiveres no teu Reino”. Ele respondeu-lhe: “Em verdade te digo: hoje estarás comigo no paraí-
so”».

Jesus é crucificado como os piores malfeitores. De um lado e de outro, são crucificados outros dois crimi-
nosos. Vemos neles, duas formas diferentes de encarar a cruz: o primeiro amaldiçoa a Deus e o segundo 
reconhece-O a seu lado. O primeiro, desesperado, quer escapar da cruz e eliminar o sofrimento… está 
próximo da cultura actual do bem-estar e da felicidade superficial, incompatível com o sofrimento, que se 
procura descartar a qualquer custo. O segundo, olha mais profundamente para o momento que atravessa 
e volta-se para Deus… é capaz de olhar mais longe e ver a vida que se projecta para lá do sofrimento que 
não está ao seu alcance evitar. O medo e o desespero perante o sofrimento, dão lugar à confiança e ao 
perdão.
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XII ESTAÇÃO
Jesus morre na cruz
V/.   Nós Te adoramos e bendizemos, ó Jesus,
R/.   Que pela Tua santa Cruz remiste o mundo.

Do Evangelho segundo São Marcos (15, 33-39) 
«Ao chegar o meio-dia, fez-se trevas por toda a terra, até às três da tarde. E às três da tarde, Jesus exclam-
ou em alta voz: “Meu Deus, meu Deus, porque me abandonaste?” Ao ouvi-Lo, alguns que estavam ali 
disseram: “Está a chamar por Elias!” Um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, pô-la numa 
cana e deu-lhe de beber, dizendo: “Esperemos, a ver se Elias vem tirá-lo dali”. Mas Jesus, com um grito 
forte, expirou. E o véu do templo rasgou-se em dois, de alto a baixo. O centurião, que estava em frente 
d’Ele, ao vê-Lo expirar daquela maneira, disse: “Verdadeiramente este homem era Filho de Deus”».

Escuridão. Trevas. Silêncio. Deus grita o seu abandono. E naquele grito está o grito de cada homem aban-
donado ao seu sofrimento e à solidão da morte. É o grito do injustiçado, do caluniado, do martirizado, do 
refugiado… É o grito de todo o homem que se encontra perdido na vida, mergulhado no sem-sentido, no 
beco sem saída da existência, incapaz de sair, de mover um músculo, de dar um passo… É o teu grito! 
Mas este grito de Jesus não é um grito desesperado: é um grito de confiança! O salmo 22 é um salmo de 
confiança: confiança de que Deus “não desprezou nem desdenhou a aflição do pobre, nem desviou dele 
a sua face; mas ouviu-o quando lhe pediu socorro.” (Sl 22, 25) E inesperadamente é o soldado quem 
reconhece que aquele homem, assim confiado, é o verdadeiro, é o Filho de Deus!
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XIII ESTAÇÃO
Jesus é descido da cruz
V/.   Nós Te adoramos e bendizemos, ó Jesus,
R/.   Que pela Tua santa Cruz remiste o mundo.

Do Evangelho segundo São Marcos (15,42-43.46a)
«Ao cair da tarde, visto ser a Preparação, isto é, véspera do sábado, José de Arimateia, respeitável 
membro do Conselho que também esperava o Reino de Deus, foi corajosamente procurar Pilatos e 
pediu-lhe o corpo de Jesus. (…) Ele, depois de comprar um lençol, desceu o corpo da cruz».

Este José era um judeu convertido… Membro do Sinédrio… Um homem respeitado que, ao que parece, 
não se revelou como discípulo de Jesus enquanto Ele vivia, mas que, agora, não tem medo de ir pedir o 
corpo a Pilatos… Arrisca muito, seguramente a reputação e, talvez, a vida. E arrisca, não com a ousadia 
dos valentes, mas com a força que lhe vem da fé. Temos esta coragem de José de Arimateia? A 
coragem necessária no momento de reclamar a nossa pertença a Jesus? A coragem necessária de 
afirmar que o crucificado nos diz respeito, que é assunto nosso? 
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XIV ESTAÇÃO
Jesus é depositado no sepulcro
V/.   Nós Te adoramos e bendizemos, ó Jesus,
R/.   Que pela Tua santa Cruz remiste o mundo.

Do Evangelho segundo São Mateus (27, 59-60)
«José tomou o corpo [de Jesus], envolveu-o num lençol limpo e depositou-o num túmulo novo, que tinha 
mandado talhar na rocha. Depois, rolou uma grande pedra contra a porta do túmulo e retirou-se».

Jesus ficou sepultado no escuro e no silêncio do túmulo. Do lado de fora, a ausência e a inactividade 
totais… Para os discípulos, é longo demais aquele dia de sábado… Mas Jesus não permanece morto e 
fechado! Ele realiza uma profunda mudança, ele gera uma vida nova que nunca mais poderá ser aprision-
ada por sepulcro nenhum. Com a sua morte, ele vence a morte, devolve a vida a toda a humanidade e 
restitui a cada coração a chama da eternidade que não se corrompe, a esperança de um amor que não 
tem fim… 
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Conclusão
"A cruz significa dar a vida pelo irmão, para poder salvá-la juntamente com a sua.  A cruz significa que o 
amor é mais forte que o ódio e a vingança, que é melhor dar que receber e que a entrega é mais eficaz 
que a exigência. A cruz significa que não há fracasso sem esperança, sombras sem luz, tormenta sem 
porto de salvação. A cruz significa que o amor não tem fronteiras: sai ao encontro do teu próximo e não 
esqueças quem está afastado! A cruz significa que Deus é sempre maior que nós, os homens. Maior que 
o nosso próprio fracasso. E que a vida, é mais forte que a morte."

 São João Paulo II


