SUGESTÃO PARA SUA ORAÇÃO
VIA SACRA COM MARIA
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém
1ª ESTAÇÃO – Jesus é condenado à morte
Nós vos adoramos Senhor Jesus Cristo e vos bendizemos.
Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo! (Rezar a cada
inicio de estação)
Maria: Quando a sentença se ouviu por toda a praça, perdi o chão, perdi
o céu...O meu filho, para quem olhei encantada na noite mais bela de
todas as noites. Estava ali, já abatido, cheio de dores e de sangue. E
queriam dar-lhe a morte mais cruel, mais vergonhosa, mais temida, ao
meu menino a quem dei o meu colo...
Pai nosso....Ave Maria...Glória ao Pai.
2ª ESTAÇÃO – Jesus toma a cruz aos ombros
Maria: Não me deixaram chegar perto, mas ouvi gargalhadas e sei da
maldade de que tantos são capazes. João veio dizer-me que colocaram
uma coroa de espinhos...espinhos, meu Jesus que te fizeram...
Pequenas e grandes são tantas as cruzes, a mulher que visita dia após
dia o marido no hospital, as famílias que são obrigadas a saírem de
seus lares, por causa das guerras.Meu filho lembra-te de todos.
Pai nosso ....
3ª ESTAÇÃO – Jesus cai pela primeira vez
Maria: Procuro um pequeno espaço, onde possa passar... os meus pés
escorregam nas pedras...mas só consigo pensar no meu filho que já
vacila sob o peso da cruz...Uma cruz enorme, quase sinto a minha pele
rasgar-se por entre as falhas da madeira...Alguém que ajude..suplico em
voz baixa....agora está a cair no chão sob o peso de uma cruz...sem
forças. Filho tu que conheces a falta de forças que nos levam ao chão,
tem piedade de todos que caem. Pai nosso...
4ª ESTAÇÃO – Jesus encontra-se com sua mãe
Maria: E por entre as lágrimas, consegui ver-te, como lhe devem ter
batido.. Está desfigurado. Tento falar, mas não sai nenhum som... Quero
chamá-lo que olhe pra mim...minha voz não se ouve.. mas tu olhas pra
mim e eu olho pra ti. Por entre sangue e lágrimas.. Até no maior
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sofrimento se pode encontrar alegria. Quando uma mãe encontra o olhar
do seu filho. Meu querido Jesus, meu filho, eu te peço por todas as
mães que procuram este encontro com seus filhos. Por que estão
separadas pela guerra ou pela doença, ou por desentendimentos
incompreensíveis..Pai nosso...
5ª ESTAÇÃO – Simão de Sirene ajuda Jesus a levar a cruz
Maria: Alguém o ajude! Supliquei em voz baixa e aconteceu, não sei o
seu nome. Não o conheço, mas gostaria de agradecer o que está a
fazer. Sempre gostasse de olhar a cada pessoa como se fosse única,...
Agora estás tu caído ao chão. Humilhado, chicoteado. Jesus ao longo
da minha vida presenciei tantas mãos prontas a ajudar e peço-te por
todos que aliviam as dores dos outros, as enfermeiras os visitadores das
prisões, os voluntários que partem em missão, os soldados que
defendem os mais fracos... Pai nosso...
6ª ESTAÇÃO – Verônica enxuga o rosto de Jesus
Maria: Os cabelos de verônica brilham ao sol e percebo que consegue
avançar e roubar um pequeno espaço por entre a multidão. Vejo que te
limpa o rosto com um pano branco, a pureza daquele branco lembra-me
o dia em que te encontramos no templo, sentado entre os doutores
tinhas doze anos, uma túnica imaculada e falavas tão bem filho! E todos
te escutavam e olhavam com respeito, hoje todos te viram o rosto e
ouço palavras de escárnio e de condenação. Ajuda todas as mulheres
que vivem de joelhos cultivam a terra, dão de comer aos filhos, acordam
de madrugada,cuidam da família,vestem as roupas mais simples,
sorriem para os filhos, tranqüilizam os maridos, ficam para trás... Pai
nosso...
7ª ESTAÇÃO – Jesus cai pela segunda vez
Maria: Esta segunda queda é mais dolorosa do que a primeira, estás
cada vez mais cansado e eu não posso fazer nada. A multidão parece
uma muralha a tua volta...olho pro horizonte, não posso acreditar que
vais morrer numa cruz. Jesus a tua queda, faz me pensar na fragilidade
e no fracasso de tantos homens e mulheres, ninguém percebe que estas
fragilidades e estes fracassos perdem toda a sua força no encontro com
a eternidade,mas no aqui e no agora custam tanto. Peço-te por todos os
que caem nas misérias do mundo. Pai nosso...

2

8ª ESTAÇÃO – Jesus encontra as mulheres de Jerusalém
Maria: A frente está um grupo de mulheres... não as conheço... Paraste,
falas com elas, não consigo ouvir, por onde andarão teus amigos, só
vejo João. E eu tua mãe, não consigo estar perto de ti..não consigo
evitar a tua morte! Perdoa tanto pecado meu filho...Pai nosso...
9ª ESTAÇÃO – Jesus cai pela terceira vez
Maria: Parece não ter fim este caminho. Vejo te cair mais uma vez na
verdade não vejo ouço... Ouço o estrondo da madeira nas pedras, a
multidão que sustenta um grito... será que ninguém sabe que sou a sua
mãe, será que ninguém vê, que ninguém se compadece!!! Ninguém faz
nada para impedir tua subida ao calvário. A momentos em que parece
que não é possível continuar a acreditar perdem se a confiança e a
esperança... Jesus ajuda todos aqueles que caem, e também a todos os
que assistem as quedas de quem amam, para que não percam a
esperança e a confiança em Ti. Pai nosso...
10ª ESTAÇÃO – Jesus é despojado de suas vestes
Maria: Já estamos no calvário o sitio das cruzes e das mortes... Dois
pobres homens já estão pendurados, as tuas vestes tiradas a sorte... Sei
que devo estar aqui, mas como queria que tudo não passasse de um
pesadelo.. lembro-me de ti sentado ao colo lembro-me de te ver a correr
pelos caminhos de Nazaré, a roupa suja das brincadeiras. Vejo que
embebem uma esponja em vinagre. Não pode haver maior dor do que
esta. Sinto que uma espada me três passa a alma. Peço-te por todos os
abandonados pelo mundo... Pai nosso...
11ª ESTAÇÃO – Jesus é pregado na cruz
Maria: O barulho da multidão quase desapareceu, a um silencio
estranho, apenas marcado pelas pancadas secas dos martelos...perdi
as forças ... Jesus...meu filho, vi-te preso naquela cruz e vejo aquela
mãe e pai que tem seu filho sofrendo, vejo o pai que vive angustiado
com a filha desaparecida sem deixar rastro, tantas cruzes onde estão
pregadas as vidas dos filhos de alguém, tem compaixão de todos... Pai
nosso...
12ª ESTAÇÃO – Jesus morre na cruz
Maria: Acabaram as injurias, sinto-me trespassada por teus pregos,
ferida com as tua feridas... meu sangue gelou... A pouco João escutou a
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tua voz e aproximou-me de ti, e conseguimos ouvir o que nos dissestes
João é meu filho, eu sua mãe. E eu te peço meu filho que tenhas
compaixão de todos que estão a viver a dor de uma morte. Que possam
ser tocados por esta esperança, a esperança do encontro com a
eternidade. Pai nosso...
13ª ESTAÇÃO – Jesus é descido da cruz
Maria: Queria ter morrido contigo...queria ter limpado as tuas
feridas...secado as tuas lágrimas... vão tirar te da cruz,...quero pegar te
ao colo,,,quero amparar a tua cabeça no meu peito...beijar a tua pele
rasgada... meu Jesus...meu filho...meu menino.. Antes de ter começado
todo este pesadelo, partiste o pão, e deste o vinho a beber. Falaste do
teu corpo e do teu sangue e que ficarias conosco sempre e para
sempre. E eu quero ficar contigo meu filho... Ao longo dos tempos
alguns homens conseguiram perceber o que senti, entrego te todos
aqueles que te trazem para a vida. Na beleza da pedra, da cor, da
palavra e da musica o céu toca a terra. Pai nosso...
14ª ESTAÇÃO – Jesus é depositado no sepulcro
Maria: Foi com suavidade, mas levaram-te do meu colo, vou pedir a
João que me leve para casa. Quero chorar sozinha, quero fugir destas
pedras onde ainda correm sangue e água... as lembranças inundam
meu coração, uma mãe tem sempre o coração cheio de memórias...
lembro-me do teu batismo no rio, o céu rasgado, a voz vinda do céu. E o
que contaram Pedro Thiago e João quando estiveram sozinhos contigo
diziam que as tuas vestes tornaram-se resplandecentes, E que a voz se
ouviu de novo, este é o meu filho muito amado, que amor é este maior
do que o meu... que amor é este que me enche o coração depois de
tanta dor... Pai nosso...
15ª ESTAÇÃO – A ressurreição de Jesus
Maria: Meu filho, sempre gostei do amanhecer, da luminosidade do dia
que começa... do silencio do céu. Lembro-me daquela manhã e da paz
que senti. Era o despontar da vida nova que a tua ressurreição trouxe
para todos... E é esta vida nova que aqui te peço para cada um. Para
cada homem e mulher deste tempo, para cada criança e cada jovem,
mesmo quem te nega mesmo quem te desconhece. Permita que possa
conhecer o amanhecer de um novo dia e vivam a alegria da
ressurreição. Pai nosso...
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