Crisma Santo Antonio 2010

VIA SACRA
PRIMEIRA ESTAÇÃO
Jesus é condenado à morte
V/. Nos vos adoramos e vos bendizemos.
R/. Porque pela vossa santa cruz remiste o
mundo
Do evangelho segundo São Mateus 27,2223.26
ORAÇÃO
Senhor, fostes condenado à morte porque o
medo do olhar alheio sufocou a voz da
consciência. E, assim, acontece que, sempre
ao longo de toda a história, inocentes sejam
maltratados, condenados e mortos. Quantas
vezes também nós preferimos o sucesso à
verdade, a nossa reputação à justiça. Dai
força, na nossa vida, à voz sutil da
consciência, à vossa voz. Olhai-me como
olhastes para Pedro depois de Vos ter negado.
Fazei com que o vosso olhar penetre nas
nossas almas e indique a direção à nossa vida.
Àqueles que na Sexta-feira Santa gritaram
contra Vós, no dia de Pentecostes destes a
contrição do coração e a conversão. E assim
destes esperança a todos nós. Não cesseis de
dar também a nós a graça da conversão.
Todos: Pai nosso...

SEGUNDA ESTAÇÃO
Jesus carrega a cruz
V/. Nos vos adoramos e vos bendizemos.
R/. Porque pela vossa santa cruz remiste o
mundo
Do evangelho segundo São Mateus 27, 27-31
ORAÇÃO
Senhor, deixastes que Vos escarnecessem e
ultrajassem. Ajudai-nos a não fazer coro com
aqueles que escarnecem quem sofre e quem é
frágil. Ajudai-nos a reconhecer o vosso rosto
em quem é humilhado e marginalizado.
Ajudai-nos a não desanimar perante as

zombarias do mundo quando a obediência à
vossa vontade é metida a ridículo. Carregastes
a cruz e convidastes-nos a seguir-Vos por este
caminho (Mt 10, 38). Ajudai-nos a aceitar a
cruz, a não fugir dela, a não lamentarmo-nos
nem deixar que os nossos corações se abatam
com as provas da vida. Ajudai-nos a percorrer
o caminho do amor e, obedecendo às suas
exigências, a alcançar a verdadeira alegria.
Todos: Pai nosso....

TERCEIRA ESTAÇÃO
Jesus cai pela primeira vez
V/. Nos vos adoramos e vos bendizemos.
R/. Porque pela vossa santa cruz remiste o
mundo
Do livro do profeta Isaías 53, 4-6
ORAÇÃO
Senhor Jesus, o peso da cruz fez-Vos cair por
terra. O peso do nosso pecado, o peso da
nossa soberba deita-Vos ao chão. Mas, a
vossa queda não é sinal de um destino
adverso, nem é a pura e simples fraqueza de
quem é espezinhado. Quisestes vir até junto
de nós que, pela nossa soberba, jazemos por
terra. A soberba de pensar que somos capazes
de produzir o homem fez com que os homens
se tenham tornado um espécie de mercadoria
para comprar e vender, como que uma reserva
de material para as nossas experiências, pelas
quais esperamos de, por nós mesmos, superar
a morte, quando, na verdade, conseguimos
apenas humilhar cada vez mais
profundamente a dignidade do homem.
Senhor, vinde em nossa ajuda, porque caímos.
Ajudai-nos a abandonar a nossa soberba
devastadora e, aprendendo da vossa
humildade, a pormo-nos novamente de pé.
Todos: Pai nosso..

ORAÇÃO
Santa Maria, Mãe do Senhor, permanecestes
fiel quando os discípulos fugiram. Tal como
acreditastes quando o anjo Vos anunciou o
que era incrível – que haverias de ser Mãe do
Altíssimo – assim também acreditastes na
hora da sua maior humilhação. E foi assim
que, na hora da cruz, na hora da noite mais
escura do mundo, Vos tornastes Mãe dos
crentes, Mãe da Igreja. Nós Vos pedimos:
ensinai-nos a acreditar e ajudai-nos para que a
fé se torne coragem de servir e gesto de um
amor que socorre e sabe partilhar o
sofrimento.
Todos: Pai nosso..

SÉTIMA ESTAÇÃO
QUINTA ESTAÇÃO
V/. Nos vos adoramos e vos bendizemos.
R/. Porque pela vossa santa cruz remiste o
mundo
Do evangelho segundo São Mateus 27, 32;
16, 24
ORAÇÃO
Senhor, abristes a Simão de Cirene os olhos e
o coração, dando-lhe, na partilha da cruz, a
graça da fé. Ajudai-nos a assistir o nosso
próximo que sofre, ainda que este
chamamento resultasse em contradição com
os nossos projetos e as nossas simpatias.
Concedei-nos reconhecer que é uma graça
poder partilhar a cruz dos outros e
experimentar que dessa forma estamos a
caminhar convosco. Fazei-nos reconhecer
com alegria que é precisamente pela partilha
do vosso sofrimento e dos sofrimentos deste
mundo que nos tornamos ministros da
salvação, podendo assim ajudar a construir o
vosso corpo, a Igreja.
Todos: Pai nosso...

SEXTA ESTAÇÃO
Verônica limpa o rosto de Jesus

V/. Nos vos adoramos e vos bendizemos.
R/. Porque pela vossa santa cruz remiste o
mundo
Do evangelho segundo São Lucas 2, 34-35.51

Jesus cai pela segunda vez

Jesus é ajudado pelo Cireneu a levar a cruz

QUARTA ESTAÇÃO
Jesus encontra sua Mãe

ORAÇÃO
Senhor, dai-nos a inquietação do coração que
procura o vosso rosto. Protegei-nos do
obscurecimento do coração que vê apenas a
superfície das coisas. Concedei-nos aquela
generosidade e pureza de coração que nos
tornam capazes de ver a vossa presença no
mundo. Quando não formos capazes de
realizar grandes coisas, dai-nos a coragem de
uma bondade humilde. Imprimi o vosso rosto
nos nossos corações, para Vos podermos
encontrar e mostrar ao mundo a vossa
imagem.
Todos: Pai nosso...

V/. Nos vos adoramos e vos bendizemos.
R/. Porque pela vossa santa cruz remiste o
mundo
Do livro do profeta Isaías 53, 2-3

V/. Nos vos adoramos e vos bendizemos.
R/. Porque pela vossa santa cruz remiste o
mundo
Do livro das Lamentações 3, 1-2.9.16
ORAÇÃO
Senhor Jesus Cristo, carregastes o nosso peso
e continuais a carregar-nos. É o nosso peso
que Vos faz cair. Mas sois Vós a levantarnos, porque, sozinhos, não conseguimos
levantar-nos do pó. Livrai-nos do poder da
concupiscência. Em vez do coração de pedra,
dai-nos novamente um coração de carne, um
coração capaz de ver. Destruí o poder das
ideologias, para os homens poderem
reconhecer que estão permeadas de mentiras.
Não permitais que o muro do materialismo se
torne intransponível. Fazei que Vos ouçamos
de novo. Tornai-nos sóbrios e vigilantes para
podermos resistir às forças do mal, e ajudainos a reconhecer as necessidades interiores e
exteriores dos outros, e a socorrê-las. Ergueinos, para podermos levantar os outros.
Concedei-nos esperança no meio de toda esta
escuridão, para podermos ser portadores de
esperança no mundo.
Todos: Pai Nosso...

OITAVA ESTAÇÃO
Jesus encontra as mulheres de Jerusalém
V/. Nos vos adoramos e vos bendizemos.
R/. Porque pela vossa santa cruz remiste o
mundo
Do evangelho segundo São Lucas 23, 28-31
ORAÇÃO
Senhor, às mulheres que choravam, falastes
de penitência, do dia do Juízo, quando nos
encontrarmos diante da vossa face, a face do
Juiz do mundo. Chamais-nos a sair da
banalização do mal que nos deixa tranquilos
para podermos continuar a nossa vida de
sempre. Mostrai-nos a seriedade da nossa
responsabilidade, o perigo de sermos
encontrados, no Juízo, culpados e estéreis.
Fazei com que não nos limitemos a caminhar
ao vosso lado, oferecendo apenas palavras de
compaixão. Convertei-nos e dai-nos uma vida
nova; não permitais que acabemos por ficar
como um madeiro seco, mas fazei que nos
tornemos ramos vivos em Vós, a videira
verdadeira, e produzamos fruto para a vida
eterna (cf. Jo 15, 1-10).
Todos: Pai nosso...

NONA ESTAÇÃO
Jesus cai pela terceira vez
V/. Nos vos adoramos e vos bendizemos.
R/. Porque pela vossa santa cruz remiste o
mundo
Do livro das Lamentações 3, 27-32
ORAÇÃO
Senhor, muitas vezes a vossa Igreja parecenos uma barca que está para afundar, uma
barca que mete água por todos os lados. E
mesmo no vosso campo de trigo, vemos mais
cizânia que trigo. O vestido e o rosto tão sujos
da vossa Igreja horrorizam-nos. Mas somos
nós mesmos que os sujamos! Somos nós
mesmos que Vos traímos sempre, depois de
todas as nossas grandes palavras, os nossos
grandes gestos. Tende piedade da vossa
Igreja: também dentro dela, Adão continua a
cair. Com a nossa queda, deitamo-Vos ao
chão, e Satanás a rir-se porque espera que não
mais conseguireis levantar-Vos daquela
queda; espera que Vós, tendo sido arrastado

na queda da vossa Igreja, ficareis por terra
derrotado. Mas, Vós erguer-Vos-eis. Vós
levantastes-Vos, ressuscitastes e podeis
levantar-nos também a nós. Salvai e santificai
a vossa Igreja. Salvai e santificai a todos nós.
Todos: Pai Nosso

liberdade «ligada» e a encontrar nesta estreita
ligação convosco a verdadeira liberdade.
Todos: Pai Nosso

DÉCIMA SEGUNDA ESTAÇÃO
Jesus morre na Cruz

DÉCIMA ESTAÇÃO
Jesus é despojado das suas vestes
V/. Nos vos adoramos e vos bendizemos.
R/. Porque pela vossa santa cruz remiste o
mundo
Do evangelho segundo São Mateus 27, 33-36
ORAÇÃO
Senhor Jesus, fostes despojado das vossas
vestes, exposto à desonra, expulso da
sociedade. Assumistes sobre Vós a desonra de
Adão, sanando-a. Assumistes os sofrimentos
e as necessidades dos pobres, daqueles que
são expulsos do mundo. Deste modo é que
realizais a palavra dos profetas. É
precisamente assim que dais significado
àquilo que não tem significado. Assim mesmo
nos dais a conhecer que nas mãos do vosso
Pai estais Vós, nós e o mundo. Concedei-nos
um respeito profundo pelo homem em todas
as fases da sua existência e em todas as
situações onde o encontrarmos. Dai-nos a
veste luminosa da vossa graça.
Todos: Pai nosso...

DÉCIMA PRIMEIRA ESTAÇÃO

V/. Nos vos adoramos e vos bendizemos.
R/. Porque pela vossa santa cruz remiste o
mundo
Do evangelho segundo São Mateus 27, 4550.54
ORAÇÃO
Senhor Jesus Cristo, na hora da vossa morte,
o sol escureceu. Sois pregado na cruz sem
cessar. Precisamente nesta hora da história,
vivemos na escuridão de Deus. Pelo
sofrimento sem medida e pela maldade dos
homens o rosto de Deus, o vosso rosto,
aparece obscurecido, irreconhecível. Mas foi
precisamente na cruz que Vos fizestes
reconhecer. Precisamente enquanto sois
Aquele que sofre e que ama, sois aquele que é
elevado. Foi precisamente lá que triunfastes.
Ajudai-nos a reconhecer, nesta hora de
escuridão e confusão, o vosso rosto. Ajudainos a crer em Vós e a seguir-Vos
precisamente na hora da escuridão e da
privação. Mostrai-Vos novamente ao mundo
nesta hora. Fazei com que a vossa salvação se
manifeste.
Todos: Pai nosso...

Jesus é pregado na Cruz

DÉCIMA TERCEIRA ESTAÇÃO
V/. Nos vos adoramos e vos bendizemos.
R/. Porque pela vossa santa cruz remiste o
mundo
Do evangelho segundo São Mateus 27, 37-42
ORAÇÃO
Senhor Jesus Cristo, fizestes-Vos pregar na
cruz, aceitando a crueldade terrível deste
tormento, a destruição do vosso corpo e da
vossa dignidade. Fizestes-Vos pregar,
sofrestes sem evasões nem descontos. Ajudainos a não fugir perante o que somos
chamados a realizar. Ajudai-nos a fazermonos ligar estreitamente a Vós. Ajudai-nos a
desmascarar a falsa liberdade que nos quer
afastar de Vós. Ajudai-nos a aceitar a vossa

Jesus é descido da Cruz
V/. Nos vos adoramos e vos bendizemos.
R/. Porque pela vossa santa cruz remiste o
mundo
Do evangelho segundo São Mateus 27, 54-55
ORAÇÃO
Senhor, descestes à escuridão da morte. Mas
o vosso corpo é recolhido por mãos bondosas
e envolvido num cândido lençol (Mt 27, 59).
A fé não está completamente morta, não se
pôs totalmente o sol. Quantas vezes parece
que Vós estais a dormir. Como é fácil a nós,
homens, afastar-nos dizendo para nós
mesmos: Deus morreu. Fazei com que, na

hora da escuridão, reconheçamos que em todo
o caso Vós estais lá. Não nos deixeis sozinhos
quando tendemos a desanimar. Ajudai-nos a
não deixar-Vos sozinho. Dai-nos uma
fidelidade que resista no desânimo e um amor
que Vos acolha no momento mais extremo da
vossa necessidade, como a vossa Mãe, que
Vos abraçou de novo no seu regaço. Ajudainos, ajudai os pobres e os ricos, os simples e
os sábios, a ver através dos seus medos e
preconceitos e a oferecer-Vos a nossa
capacidade, o nosso coração, o nosso tempo,
preparando assim o jardim no qual possa darse a ressurreição.
Todos: Pai Nosso...

DÉCIMA QUARTA ESTAÇÃO
Jesus é depositado no sepulcro
V/. Nos vos adoramos e vos bendizemos.
R/. Porque pela vossa santa cruz remiste o
mundo
Do evangelho segundo São Mateus 27, 59-61
ORAÇÃO
Senhor Jesus Cristo, na sepultura fizestes
vossa a morte do grão de trigo, tornastes-Vos
o grão de trigo morto que produz fruto ao
longo de todos os tempos até à eternidade. Do
sepulcro brilha em cada tempo a promessa do
grão de trigo, do qual provém o verdadeiro
maná, o pão de vida em que Vós mesmo Vos
ofereceis a nós.. Fazei com que possamos
alegrar-nos com esta esperança e possamos
levá-la jubilosamente pelo mundo; fazei que
nos tornemos testemunhas da vossa
ressurreição.
Todos: Pai nosso...

