
A Via Sacra - Caridade e Paixão 

(Escrito pela Ir. Therese Mac Kinnon, F.C.) 
 
Esta meditação da via sacra associa a paixão de Jesus como está retratado nas Estações da Cruz e a mensagem de Jesus 
no Evangelho de São Mateus sobre o juízo final. "Em verdade vos digo: todas as vezes que fizestes isto a um dos 
menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes." Mat. 25:40. O significado desta passagem das escrituras é resumida 
nas obras de misericórdia espirituais e corporais. Esta via Sacra correlaciona uma obra de misericórdia com cada Estação 
da Cruz.Em cada estação está incluída uma citação de Santa Luísa de Marillac. Estas meditações sobre a caridade e 
paixão de Jesus são mistérios que estiveram patentes no seu coração 
 
Citação:  Aplicamo-nos, a nós mesmos, os méritos dos sofrimentos de Jesus Cristo. E que faz Deus no céu? Conclui, 
eternamente a morte e padecimentos de seu filho, tornando bem-aventuradas as almas, redimidas por esses 
sofrimentos.(E57, pag 887) 
 

Primeira Estação 

Jesus é Condenado à morte 

 

“Estava na prisão e tu visitaste-me.” Mt. 
25:36 

VISITAR OS PRESOS 
Reflexão: Jesus estava na prisão.  Quantas pessoas inocentes são 
condenadas injustamente ou maltratadas em nome da justiça ou  
oportunismo?  Conheço pessoas que estão presas por, ódio ou 
indiferença? 
Citação: Fome de justiça , que por ser mais premente nos deve fazer 
desejar algo de mais nobre, sera a união com Deus e as disposições e 
meios para alcança-la, um veemente desejo de que reine em nós o efeito 
da Santa vontade e de procurar, tanto quanto dependa de nós e que 
reine também nos outros. (E.35, pag 841) 
Oração: Jesus, abri nossas mentes, nossos corações e o nosso desejo de 
levar o dom da liberdade a todos que encontrarmos. Com os prisioneiros 
e todos que buscam os direitos humanos nós pedimos que o reino de 
Deus venha.  

Segunda  estação 
Jesus Carrega sua cruz 

 

 

“...Amai vossos inimigos, e fazei bem aos 
que vos odeiam desejai bem aos que vos 

amaldiçoam.” Lc. 6:27-28 

SUPORTAR PACIENTEMENTE AS PESSOAS MOLESTAS 
Reflexão:  Jesus,que era  totalmente innocente, foi condenado à 
morte.Quantas vezes somos julgadas , ofendidas?  Será que dou-me 
tempo para compreender a perspectiva dos outros? 
Citação:  Pareceu-me que para sermos fiéis a Deus, deveríamos vive rem 
grande união umas com as outras…que nos impedirá indignar-nos contra 
as acções das outras e nos comunicará um suporte e paciência cordial 
para com nosso próximo. (E.53,pag.879) 
Oração : Jesus concedei-nos o dom do entendimento e a aceitação para 
que possamos sempre actuar na verdadeira humildade.  Com todos os 
que erram injustamente pedimos paciência, gentileza e a coragem de 
abençoar os nossos ofensores. AMEN. 
 
 
 
 
 
 

 



Terceira Estação 
Jesus cai pela primeira vez 

 

 

“Estava com fome e deste-me de comer.” 
Mt. 25:35 

DAR DE COMER OS FAMINTOS 
Reflexão:  Jesus estava com fome. Quantas pessoas hoje estão 
esfomeados! Quantas pessoas têm fome de alimento para a alma! 
Quando dou comida para alimentar o corpo de uma pessoa, poderia  
também dar comida para alimentar a  sua alma? 
Citação: ...Somos chamadas  a honrar a santa cruz através de todo tipo 
de sofrimentos, depois do exemplo de Nosso Senhor que nos ensina 
através da sua morte de cruz como as demais penas e dores que padeceu 
durante a sua vida humana, como ele mesmo no-lo ensina, em diversas 
passagens dos santos Evangelhos. (E. 57, Pag 887) 
Oração:  Jesus, que alimentaste cinco mil pessoas,concedei-nos a graça 
de reconhecer que somos chamadas  a dar o alimento espiritual e 
corporal . Ajudai-nos a olhar com compaixão as necessidades materiais e 
espirituais de todos os que servimos.  AMEN. 

A quarta estação 
Jesus encontra sua mãe 

 

 

“Vinde a mim todos os que estais 
cansados de carregar o peso do vosso 

fardo e eu vos darei descanso.” Mt. 11:28 

CONSOLAR OS AFLITOS 
Reflexão:  Jesus encontra sua mãe. Os seus olhares exprimem o amor 
incondicional que sara  todas as feridas. Quantas pessoas desejam 
experimentar este amor. Jesus e sua mãe dão esse amor a todos.  O meu 
amor é incondicional? 
Citação: .... Não mais vontade própria, somente  a tua reine  em mim. 
Concede-me esta graça, ó  Jesus! pelo amor que me tens e pela 
intercessão de tua Santíssima Mãe que tão perfeitamente amou todos os 
efeitos de tão amável vontade. Peço-te esta graça, de todo o meu 
coração. (E.21, pag 806) 
Oração:  Jesus, partilhaste um amor incondicional com sua mãe. 
Concedei-nos o dom de amor para consolarmos os aflitos e dar conforto 
aos que choram. AMEN 

Quinta Estação 
O Cireneu  ajuda Jesus a carregar a sua 

cruz 
 

 

“Deixo-vos a paz, dou-vos a minha 
paz…não fiqueis perturbados, nem tenhais 

medo.” Jn. 14:27 

ACONSELHAR OS DUVIDOSOS 
Reflexão: Jesus aceita a ajuda.Quantas vezes outros necessitam de 
ajuda!  Quantas vezes nós necessitamos ajuda! Consigo transmitir a  paz 
àqueles que vem me pedir conselhos.  
Citação: Nosso Senhor quis dar-nos a conhecer sua dignidade dizendo 
que São Paulo, por seu nome, com ele seria honrado e esta crença deve 
estabelecer-se com toda verdade, em nossos corações, pois, que fazemos 
neste mundo quando sofremos? Aplicamo-nos, a nós mesmos, os méritos 
dos sofrimentos de Jesus Cristo (E57, pag 887) 
Oração: Jesus, que veio para trazer a paz. Dá-nos o dom da gentileza 
para ajudar aqueles que estão confusos e feridos. AMEN 



Sexta Estação 
Verónica enxuga as lágrimas 

 

 

“A finalidade desta ordem é o amor que 
procede de um coraçãoo puro, de uma 

boa consciência e de uma fé sem 
hipocrisia …” I Tim. 1:5 

ENSINAR OS IGNORANTES 
Reflexão: Jesus recebe assistência. Um toque gentil, um ato de 
compaixão, estes expressam o amor em ação. Quantas vezes recebí um 
toque terno de alguém? 
 Citação: Sendo esta prática tão ponderosa que nos comunica o 
conhecimento de Deus, não tal qual, mas penetrante nele mesmo e em 
suas grandezas de tal modo que, quem tiver mais caridade, mais 
participará dessa luz divina que a inflamará eternamente no Santo Amor. 
(E19, pag 804) 
Oração:  Jesus, sois a encarnação do amor.  Ajudai-nos a amar com 
ternura e compaixão.  Como nosso amor pelos outros aumenta, assim 
será o nosso amor por vós.  

Sétima estação 
Jesus cai pela segunda vez 

 

“...Estava sedento e deste-me de beber...” 
Mt. 5:35 

DAR DE BEBER A QUEM TEM SEDE 
Reflexão:  Jesus que cai pela segunda, estava fraco e com dor. Quantas 
pessoas sofrem e sedentas de uma água pura para beber?   Estou 
ajudando a preservar um ambiente limpo? 
Citação:Depois de haver constatado que tudo estava cumprido, Jesus na 
cruz, teve sede. Seu corpo dilacerado pede, como o cervo o alívio da 
água. Sua sede era dupla: a saber, do corpo e do espirito: querendo ir 
além do necessário e querendo utilizer todos os instantes de sua vida. 
Escuta, ó minha alma, como ditas unicamente a ti: Tenho sede."De teu 
fiel amor.  (E. 33, pag 838) 
Oração:  Jesus, abrí nossos corações para descobrirmos as necessidades 
da gente próxima de nós e as necessidades daqueles que estão em 
lugares afastados.  Guiai nossas  acções para transmitirmos a igualdade 
na terra para que ninguém fique sedento. AMEN. 
 
 

Oitava estação 
Jesus encontra as santas mulheres 

 

“...Corrigi os que não fazem nada, 
encorajai os tímidos, sustentai os fracos e 
sede pacientes com todos..” I Tes. 5:14. 

ADMOESTAR OS PECADORES 
Reflexão:  Jesus, mesmo na agonia, tocaste os corações dos que vieram a 
si. Como posso chegar a ajudar aqueles que encontro com criatividade?  
Citação: Experimentei consolação no meio da grande dor sem perder que 
fora por amor de Deus, o desejo de fazer bom uso da minha limitação e 
lembrei-me do sofrimento de alguma outra pessoa, e assim, unindo a 
minha intenção à sua ofereci ambos os sofrimentos a Deus com o 
pensamento de achar-me na cruz com Nosso Senhor. (E. 27, pag 819) 
Oração:  Jesus, ajudai-nos a assistir a todos que se cruzam connosco 
precisando de encorajamento na vida e com exigências de vida. Orientai-
nos a vermos os dois lados do problema a fim de que o vosso amor 
venha sobre nós. AMEN. 

 



Nona estação 
Jesus cai pela Terceira vez 

 

“Perdoai-nos as nossas dívidas, assim 
como nós perdoamos aos nossos 

devedores” Mt. 6:12 

PERDOAR AS INJÚRIAS 
Reflexão:  Jesus, a sua caída pela Terceira vez, lembra-nos que a vida não 
é fácil. Que tamanha Paz haveria no mundo se as pessoas se perdoassem 
umas às outras! Continuo perdoando uma e outra vez mais?  
Citação: A morte perdeu seu aguilhão: não foi capaz de separar a 
divindade do corpo de Jesus Cristo, nem a própria graça do corpo bem-
aventurado. As zombarias são próprias dos que não crêem e pedem 
milagres a fim de fazer o bem. Jesus ao perdoar, demonstra não haver 
nele nenhum ressentimento, nem desejo de vingança pelos desprezos 
pede perdão, quando desculpa. (E.33, pag 839) 
Oração: Jesus, ajudai-nos a perdoar as injúrias, não somente uma vez 
mas cada momento. Dai-nos humildade de aceitar nossas faltas para 
vermos claramente as faltas dos outros.Amen 
 
 
 
 

Décima estação 

Jesus é despojado 

 

“Estava sem roupa e vestistes-me ...” Mt. 
25:36 

VESTIR OS NÚS 
Reflexão:  Jesus, deste tudo, ajudai-me a partilhar tudo o que tenho.  
How many people need the basics of life?Quantas pessoas precisam de 
satisfazer as necessidades básicas da vida?Estão os meus olhos abertos 
para reconhecer essas necessidades? 
 Citação:O pedido do mau ladrão fez-me pensar que não conhecemos o 
valor dos sofrimentos; enquanto a conduta do bom ladrão ensina-nos o 
mérito que se encontra honrando a justiça, confessando a verdade e a 
oração, (E. 33, pag 838) 
Oração: Jesus, dai-nos o dom da generosidade, com desejo de partilhar 
apartir das nossas necessidades e não do nosso supérfluo. AMEN. 
 
 
 
 
 

Décima primeira estação 
Jesus é crucificado na cruz 

 

“...Estava doente e cuidastes-me...” Mt. 
25:36 

VISITAR OS ENFERMOS 
Reflexão:  Jesus crucificado na cruz. Quantas pessoas doentes são 
crucificadas pelas  suas doenças! Levo eu a luz de Cristo para os 
doentes? 
Citação: Tenho sede! Esta palavra dirige-se ao homem para dar-lhe a 
conhecer que não basta a morte , se os seus méritos não são aplicados…e 
não podem ser aplicados sem o consentimento de cada alma…Não se 
dirige a seu pai, não pede de beber , simplesmente diz tenho sede. (E. 33, 
pag 839) 
Oração:  Jesus, tu sofreste para que possamos viver. Dai-nos a sabedoria 
de assistir os outros para viverem  em plenitude. AMEN. 

 



 

Décima segunda estação 
Jesus more na cruz 

 

“Tudo está consumado. E, inclinando a 
cabeça, entregou o espírito.”João19:30 

ROGAI  A DEUS PELOS VIVOS E DEFUNTOS 
Reflexão:  Jesus mostrou-nos como viver e como morrer.Quantas 
pessoas vagueiam buscando a verdade! Tenho uma vida de  simplicidade 
e integridade? 
Citação: "Meu Deus, meu deus, porque me abandonaste? Jesus não 
disse”meu pai! O que prova o sofrimento do filho de deus, o abandon da 
segunda pessoa da trindade. O pai abandona seu filho, para acolher a 
natureza humana. (E.33, pag 839) 
Oração: Jesus, morreste a fim de que possamos viver.Concedei uma paz 
eterna a todos que morreram. AMEN. 
 
 
 
 

Décima Terceira  estação 
Jesus é despojado da  Cruz 

 

“Eu vos garanto, todas as vezes que 
fizestes isto a um dos meus pequenos dos 

meus irmãos, foi a mim que o fizestes.” 
Mt. 25:40 

ENTERRAR OS MORTOS 
Reflexão:  Jesus Deu tudo. Quantas vezes sou tentado apenas em dar o 
mínimo. Faço uma milha extra para ver os outros com os olhos de 
Cristo?   
Citação: ...Somos chamadas a honrar a Santa Cruz através de todo tipo 
de sofrimento ,depois  do exemplo de Nosso Senhor que nos ensina 
através da sua morte de cruz como as demais penas e dores que padeceu 
durante a sua vida humana, como ele mesmo no lo ensina, em diversas 
passagens do santo Evangelho. (E.57, pag 887) 
Oração:  Jesus, enchei nosso ser com o dom do respeito para que 
possamos ver o bem em cada pessoa que encontramos e tratá-lo com 
dignidade de filho de Deus. AMEN. 

Décima quarta estação 
Jesus é sepultado 

 
 

“...Era forasteiro e me acolheste...” Mt. 
25:35 

DAR POUSADA AO PEREGRINO 
Reflexão: Jesus veio e viveu entre nós. Muitas vezes, alguém se muda 
para um novo lugar ou situação. Acolho eu um estranho ou um 
convidado com cordialidade? 
Citação: Preciso praticar uma humildade muito grande e uma 
desconfiança de mim mesma, abandonando-me continuamente à 
providência e imitar tanto quanto puder, a Nosso Senhor que veio à terra 
para cumprir a Santíssima vontade de Deus seu pai, assistir o próximo em 
tudo que puder,tanto às almas como aos corpos, pelo amor que Deus nos 
tem a todos igualmente. (E. 66, pag.897) 
oração: Jesus, abrí nossos corações e disponde a  nossa vontade para 
criar um espaço  para cada pessoa que entra em nossa  vida. AMEN. 

 

 



 

Décima quinta estação 
Jesus Ressuscita da morte 

 

 
 

“Estarei convosco todos os dias até ao fim 
dos tempos.” Mat. 28:20 

Reflexão: Jesus ressuscitou dos mortos e vive entre nós. Quantas 
pessoas estão sobrecarregadas com os cuidados deste mundo! Será que 
o fato de que Jesus ressuscitou dos mortos marca  a diferença na minha 
vida cotidiana? 
Citação: Como o cervo suspira pelas águas, assim minha alma deseja 
meu Deus. Preparar-me-ei para ter um grande desejo de estar unida a 
Deus para que, assim como o alimento comunica suas qualidades ao 
corpo humano que o consome, assim a união de minha alma com Deus a 
torne semelhante a ele, e a comunhão do preciosíssimo corpo de meu 
Salvador me leve à imitação de sua vida  Santíssima. (E. 59,pag 890) 
Oração: Jesus, dá-nos o dom de valorizar a sua presença na Eucaristia. 
Aumente  em nós a devoção genuína para a sua presença amável e 
eterna . AMEN. 
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