VIA-SACRA

Senhor,
Tu és o Caminho, a Verdade e a Vida

VIA-SACRA
Saudação
Cel - Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Todos - Ámen.
(Cada Estação deve iniciar-se assim:)
Cel - Nós te adoramos e te bendizemos, Senhor Jesus Cristo, redentor da
humanidade.
Todos –A Tua entrega na cruz dá-nos a Vida, mostra-nos o Caminho, revelanos a Verdade!

Cântico:
EIS O CAMINHO (CT 111)
Eis o caminho, eis o caminho / Eis o caminho da salvação
1
2
Amai-vos uns aos outros como
Que a vossa vida seja uma oração
irmãos
A vida não é vida sem amor
Tomai com alegria a vossa cruz
Amai-vos pois de todo o coração
Na dor e na ventura daí as mãos
Ireis pelos irmãos até Jesus - bis
Ireis pelos irmãos até Jesus – bis
Leitor – Oração
Ó Pai, enviaste o Teu Filho Eterno para salvar o mundo e escolheste homens
e mulheres para que, por Ele, com Ele e n’Ele, proclamassem a Boa-Nova a
todas as nações.
Concede as graças necessárias para que brilhe no rosto de todos nós a
alegria de sermos, pela força do Espírito, os evangelizadores de que a Igreja
precisa neste Terceiro Milénio.
Por Cristo, Nosso Senhor.
Todos - Ámen.

1ª Estação: Jesus é condenado à morte
Leitor Um inocente foi condenado. Ele trouxe-nos um
projecto de vida. Ele quis libertar os irmãos. E
foi condenado a morrer. O pecado que matou o
Filho de Deus continua a matar os filhos de
Deus. Neste tempo em que vimos tantos
irmãos nossos a sofrer perseguições, cristãos e
não cristãos – ainda há dias mataram mais de
30 cristãos no Egipto – peçamos ao Senhor:
Leitor – Oração
Senhor Jesus, Cristo Redentor, eis-me aqui! Fui atraído pelo teu divino
Coração. No meu dia-a-dia, no meu trabalho e às vezes bem próximo de
mim, encontro muitas crianças e muitos jovens inocentes que todos os dias
são condenados à morte pela pobreza, pela violência e por todo o tipo de
consequências do pecado que nos machuca desde as origens da
humanidade. Quero seguir teus passos na certeza de que tudo posso
n’Aquele que me fortalece e se Deus é por nós, quem será contra nós? (Cf.
Fil 4, 13; Rm 8, 31-32).

CÂNTICO: PELOS CAMINHOS DA ESPERANÇA (CT 34)
Pelos caminhos da Esperança, unidos no amor
Vamos ao encontro do Senhor
Pelos caminhos dos homens, Cristo lançou a semente
Palavra de vida eterna para saciar as gentes
Antes do anoitecer, partilhemos deste Pão
Que é sinal de vida em Cristo, penhor da nossa união
Partilhamos Vida em sangue e em Alegria também
Neste partir em comum dos frutos da terra mãe
O Senhor está connosco como arauto da verdade
Na aventura de criar uma nova humanidade
O Senhor está connosco, fez-se Pão da nossa vida
Transformando em Sua carne o pão da nossa pobreza.

2ª Estação: Jesus carrega a Cruz
Leitor Jesus continua a carregar com a Cruz.
Jesus toma a cruz aos ombros; assumiu uma
cruz que não era dele.
Ele disse que a vida é coragem. Que é preciso
lutar sem cessar. Veio ensinar que é preciso
mudar o que é trevas em luz. E eis que lhe dão
uma cruz. Ele diz-nos que não veio para ser
servido, mas para servir e dar a vida
Leitor – Oração
Senhor Jesus, Cristo Redentor, eis-me aqui! Fui convertido pelo teu divino
Coração. Tomaste sobre os ombros minhas dores e misérias (cf. Is 53, 4). Era
minha a cruz que te feriu. Quero completar o teu sacrifício em minha vida,
deixando-me tocar por tão grande amor e dando testemunho com as
palavras e com o exemplo ali onde o mundo precisa. Levarei para sempre a
tua cruz no meu peito e as tuas palavras no meu coração. Quero ser
instrumento deste amor que nunca se cansa de amar.

CÂNTICO: CRISTO QUER A TUA AJUDA (663 CT):
Cristo quer a tua ajuda para amar, para amar – bis
Refrão: Não te importes da raça nem da cor da pele,
Ama a todos como irmãos e faz o bem.
Ao que sofre e ao triste, dá-lhe amor, dá-lhe amor
Ao humilde e ao pobre, dá-lhe amor
Ao que vive a teu lado, dá-lhe amor, dá-lhe amor
Ao que vem de outra terra, dá-lhe amor.

3ª Estação: Jesus cai pela 1ª vez
Leitor Jesus continua a carregar com a Cruz. Jesus
toma a cruz aos ombros; A cruz foi ficando
pesada. Ele disse que a vida é ternura. Que é
preciso saber perdoar. Veio mostrar que até
mesmo quem erra tem Deus como Pai. E ao
peso da cruz ele cai.

Leitor – Oração
Senhor Jesus, Cristo Redentor, eis-me aqui! Nas quedas sou animado pelo
teu humilde Coração. Tem piedade de todos aqueles que caíem nas
dependências químicas, seja o álcool, sejam as drogas. São vítimas de um
comércio violento e cruel. São desfigurados e correm o risco de permanecer
no chão. Vejo teu rosto na face de cada um deles. Ensina-me a ser como o
bom samaritano que, para além dos discursos, tem coragem de levantar
quem está caído à beira do caminho e cuidar de suas feridas (cf. Lucas 10, 25-37).
Neste gesto de solidariedade salutar, ensina-me que somente em ti
encontraremos a total transfiguração.

Cântico: EU QUERO MISERICÓRDIA (444 NCT)
Refrão
Eu quero misericórdia e não sacrifício, diz o Senhor
Porque não vim chamar os justos, mas os pecadores
A minha alma glorifica o Senhor
E o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador
Porque pôs os olhos na humildade da sua serva
De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações
O Todo-poderoso fez em mim maravilhas
Santo é o Seu nome

4ª Estação: Jesus encontra sua Mãe
Leitor - Jesus encontra a sua aflita mãe.
Dor de filho, dor de mãe!
Ele via o valor das mulheres.
E buscou libertar as mulheres.
Jesus veio mostrar que a mulher traz em si o
mistério do ser. E vê sua mãe a sofrer.
Jesus continua o seu encontro com Maria nos
caminhos do mundo.
Leitor – Oração
Senhor Jesus, Cristo Redentor, eis-me aqui! Contemplo a profunda
comunhão de amor entre o teu Coração e o coração de tua mãe. É uma
comunhão redentora! Aquela troca silenciosa de olhares no caminho da cruz
fala mais do que qualquer discurso ou palavra. A dor do filho é realmente a
dor da mãe. Isto faz-me pensar nas lutas em favor da vida na sua concepção
até ao seu fim natural. Nós as mulheres temos uma vocação muito forte para
defender tudo o que vive. Não podemos aceitar a violência de quem se acha
no direito de interromper uma vida indefesa. Queremos proclamar com tua
mãe: O Senhor fez em mim maravilhas! Santo é o seu Nome. Derruba do
trono os arrogantes e eleva os humildes. Manifesta a força de seu braço e
sustenta-nos nos caminhos da nova evangelização (cf. Lc 1, 46-55).

CÂNTICO: AVE, O THEOTOKOS (777 CT)
Refrão
Ave, o Theotokos! Ave, o Mater Dei!
Ave, ave, Maria! Ave, ave, Maria!
Vosso Filho Jesus Cristo, / Verbo de Deus incarnado
Vem criar um mundo novo /sem as manchas do pecado
Nos tempos que hoje vivemos /de guerras e violência
Vós nos pedis, ó Senhora / oração e penitência.
Vossa parição Senhor, / toda vestida de Luz
É revelação ao mundo /do vosso Filho Jesus

5ª Estação: Simão Cireneu ajuda Jesus a carregar a cruz
Leitor - Simão de Cirene converteu-se
enquanto ajudava Jesus. A sua cruz era
demasiado pesada…carregava. Jesus estava
demasiado cansado. Esmagado de tanta
opressão.
E eis que Simão, um trabalhador, que chega
do campo, levou a cruz de Jesus. Ele sofria
também com Jesus. E nós só seremos Reino
de Deus, se nos prestarmos a carregar com a
Cruz que Jesus sofre na vida de milhões de
seres humanos injustiçados.
Leitor – Oração
Senhor Jesus, Cristo Redentor, eis-me aqui! Fui chamado pelo teu divino
Coração. Sinto-me chamado por Ti. O teu apelo ressoa muito forte no meu
interior: quem quiser ser Meu discípulo, tome sua cruz e siga-me! Mas nem
sempre compreendo que a luz passa pela cruz. Ao carregar um pouco do teu
fardo, quero aprender como os teus caminhos me ajudam a crescer.
Que um dia eu possa dizer: eu vivo, mas não sou eu que vivo; é Cristo que
vive em mim (cf. Gal 2, 20). Faz de mim, Senhor, um instrumento da Tua paz.
Livra-me da tentação dos primeiros lugares e ensina-me a ser um bom
cristão, que dá a vida para congregar teu povo na unidade.

CÂNTICO: SE ALGUÉM QUISER SEGUIR-ME (CEC II, p. 109)
Refrão: Se alguém quiser seguir-Me - bis / Tome a sua cruz e siga-Me – bis
1. O Filho do Homem não veio para ser servido;
veio para servir e dar a vida.
2. Se alguém quiser seguir-Me,
renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-Me.
3. Quem quiser salvar a sua vida, há-de perdê-la;
mas quem quiser perder a vida por causa de Mim
há-de encontrá-la.

6ª Estação: Verónica enxuga o rosto de Jesus
Leitor Verónica foi uma mulher que não se calou.
Jesus tinha um rosto de homem do povo, tinha
marcas de luto e de dor. Tanto sofreu que de
escarros e sangue se desfigurou.
Mas alguém enxugou o seu rosto.
Só quando rompemos o círculo de nós mesmos
e limpamos a face" ensanguentada" do irmão é
que seremos como a Verónica.

Leitor – Oração
Senhor Jesus, Cristo Redentor, eis-me aqui! Consagro-me ao teu divino
Coração no serviço ao meu irmão. Não me posso calar quando encontro nas
vias-sacras na vida de tantas vítimas de uma «cultura de morte»: mulheres
prostituídas e famílias na miséria, enfermos sem atendimento e idosos
desprezados, migrantes sem terra e jovens desempregados, pessoas
excluídas, sem tecto, sem abrigo, sem alimento… excluídos também da
cultura digital e minorias tratadas com preconceito... a lista é grande, meu
Senhor. Ao enxugar as lágrimas, o suor e o sangue do rosto destes irmãos e
irmãs vejo maravilhada que a tua face fica estampada no lenço da minha
solidariedade (cf. Mt 25, 31-46). Ensina-me a sempre unir mística e militância, fé
e vida, céu e terra, porque o Pai é nosso e somos irmãos, mas o pão também
é nosso e somos cristãos, ou seja, gente que acredita no milagre de repartir.

CÂNTICO: EIS O CAMINHO DA SALVAÇÃO (111 CT)
Refrão: Eis o caminho, eis o caminho, eis o caminho da salvação
Amai-vos uns aos outros como irmãos 7Tomai com alegria a vossa cruz
Na dor e na ventura dai as mãos / Ireis pelos irmãos até Jesus - bis
Àquele que cair estendei as mãos / Ao inimigo, em Cristo perdoai
Amai-vos uns aos outros como irmãos / ireis como irmãos até ao Pai – bis
Jesus nos ensinou que em cada dia / a cruz está na vida do cristão
Aquele que levar com alegria / encontra nela a paz e a salvação - bis

7ª Estação: Jesus cai pela 2º vez
Leitor Quem caiu subindo, caiu para o alto!
Ele disse que a vida é um presente.
Para quem não parou, nem se cansou.
Leva nos ombros com garra e coragem
a cruz dos irmãos.
E mais uma vez cai ao chão.
É no chão que Jesus nos encontra caídos e é
aí que Ele procura salvar-nos.
Leitor Leitor – Oração
Senhor Jesus, Cristo Redentor, eis-nos aqui! Encontramos em teu Coração a
nossa morada. Desde que começámos a namorar, ensaiámos o modo certo
de construir uma família, que tem o papel fundamental na transmissão da fé
e da vida. Contemplando a tua paixão, entendemos que tudo isso foi por
amor. Aprendemos, porém, que as nossas paixões não são um fundamento
seguro. Só constrói sobre a rocha, quem edifica no amor (cf. Mt 7, 24-27). Dános a sabedoria de começar a construção pelos fundamentos e não pelo
telhado. Ensina-nos que cada escolha exige renúncias. Se cairmos, Senhor,
seja sempre avançando e nunca desistindo. Mesmo nas quedas, não
permitas que nos afastemos de ti.

CÂNTICO: GRANDE, GRANDE É O AMOR (187 CT):
1. Grande, grande é o amor / Que por nós tem o Senhor
Grande, grande é amor, de Jesus sobre a Cruz
Grande como o oceano, fundo como o mar,
Alto como o azul do Céu, assim é o amor.
2. (…) de Jesus no altár (…)
3. (…) de Jesus nosso irmão (…)

8ª Estação: Jesus consola as mulheres de Jerusalém
Leitor - Vocação de mulher: do berço até à
cruz. No caminho por onde Ele ia. a sofrer
quase só sem ninguém. Algumas mulheres
chorando seguiram Jesus sofredor. Eram mães
solidárias na dor. Quem merece ser chorado são
os que pecam e se condenam, quando Jesus
lhes oferece a salvação. Jesus exorta as
mulheres de Jerusalém a serem fortes e a
terem esperança!
Leitor – Oração
Senhor Jesus, Cristo Redentor, eis-me aqui! No teu Coração tão humano
aprendi o valor salvífico do sofrimento e da dor. Completo na minha carne o
que falta aos teus sofrimentos pelo teu Corpo, que é a Igreja (cf. Col 1, 24). Não
posso esquecer que a redenção se realizou pela tua cruz, ou seja, pelo teu
sacrifício. Isto me ensina que a dor faz parte da condição humana e é tocada
inteiramente pelo teu amor que salva. Isto não me leva a uma resignação
alienada, mas faz-me consciente de que algumas dores são oportunidades
para me unir à tua cruz. É um mistério que apenas quem sofre unido a ti
pode discernir na medida certa. Ensina-me que na hora da dor melhor do
que falar sobre Deus é falar com Deus. A prece consola mais que a
explicação.

CÂNTICO: JESUS, NOSSA REDENÇÃO (567 NCT)
Jesus, nossa redenção, / nosso amor, nossa esperança
Deus criador do Universo, / feito homem verdadeiro - bis
Refrão: Tu és a nossa alegria, serás o prémio no céu
Na glória da tua glória, pelos séculos sem fim – bis
Por Tua imensa bondade, / Lavaste nossos pecados
Sofreste morte cruel, /Para nos livrar da morte – bis

9ª Estação: Jesus cai pela terceira vez
Leitor - Depois disso, não mais caiu! Outra queda
e já é a terceira. E Ele cai de cansaço no chão. É
como tantos que sofrem de fome de amor e de
pão. E sucumbem sobre tanta opressão. Jesus ao
cair de novo e a retomar o caminho a todos
confere a certeza da Esperança. Jesus ao cair de
novo e a retomar o caminho a todos confere a
certeza da Esperança.
Leitor – Oração
Senhor Jesus, Cristo Redentor, eis-me aqui! No teu Coração de mestre
encontrei a Verdade. Venho do mundo dos estudos. Eles fazem parte da
minha missão neste momento. O conhecimento e a ciência me encantam,
mas muitas vezes me seduzem e até induzem a imaginar que não preciso de
Ti. Mas o meu coração tem sede de um amor e de uma verdade que
superam os amores e as verdades desta terra. Apenas na tua Verdade
encontro a sabedoria eterna. E neste tesouro encontro as forças para não
mais cair. Apenas quem encontra a Verdade, para além dos limites do corpo,
fica verdadeiramente de pé.

CÂNTICO: CRISTO LIBERTADOR (384 CT)
Cristo dará a liberdade /Cristo dará a Salvação
Cristo dará a Esperança / Cristo dará o Amor (bis)
Quando luto pela Paz e a Verdade / Encontrá-la-ei
Quando ajudo a levar a Cruz aos outros / Salvar-me-ei
Dá-me Senhor a Tua palavra / Ouve Senhor, minh'oração
Quando sei perdoar do coração / Terei perdão!
Quando sigo os caminhos do Amor / Verei o Senhor
Dá-me Senhor a Tua palavra / Ouve Senhor, minh'oração
Quando espalho a alegria e amizade/ Virá o Amor
Quando vivo em comunhão com os outros / Serei de Deus
Dá-me Senhor a Tua palavra /Ouve Senhor, minh'oração

10ª Estação: Jesus é despojado das suas vestes
Leitor - Era pobre e mais pobre morreu!
Arrancaram-lhe as vestes que tinha.
Sortearam a que lhe restou. Tão despojado e não
tendo mais nada
a si mesmo se deu. Era pobre e mais pobre
morreu. A violação dos sagrados Direitos do
Homem é uma forma de despojamento que a
Humanidade continuamente faz.
Leitor – Oração
Senhor Jesus, Cristo Redentor, eis-me aqui! Teu Coração me ensina tantas
maneiras de promover a comunhão. Faço parte desta geração que nasceu
conectada por meio da Internet. Sei que as redes sociais são uma
possibilidade para construir relações verdadeiras, mas exigem muita atenção
para não ficar refém das forças de dispersão que nos despojam da nossa
identidade. A manipulação da inteligência é uma delas. Isto pode levar-nos à
alienação dos direitos religiosos, sociais e até políticos. Olhando para o Teu
despojamento total no caminho da cruz, eu Te peço em nome de todos nós:
que a tua graça nos ensine os caminhos para evangelizar o «continente
digital» e nos deixe atentos à possível dependência ou confusão entre o real
e o virtual, correndo o risco de dispensar o encontro com as pessoas por
contactos na rede.

CÂNTICO: É TEMPO DE SER ESPERANÇA (665 CT)
É tempo de ser esperança, é tempo de comunicar
É tempo de ser testemunha de Deus, /neste mundo que não sabe amar - bis
1. Sou apenas mais um cidadão que acredita no Amor,
e quem crê por favor não disfarce a esperança que tem
quem não crê tem a minha amizade e respeito também,
eu porém acredito em Jesus a quem chamo Senhor.
2. Neste mundo que faz da matéria seu deus e seu fim
Quem tem fé, por favor, não se omita fingindo não ter
Quem não tem por favor, nunca deixe a matéria vencer
Eu porém acredito que o Reino de Deus vive em mim.
3. Quando eu vejo que existe no mundo esta falta de paz
os cristãos com vergonha de ser como Cristo pediu
Tanta gente buscando a verdade em caminhos sem Deus
Vou gritando com todas as forças de que sou capaz.

11ª Estação: Jesus é pregado na Cruz
Leitor - Feita de dois riscos foi a sua cruz.
Tendo dois assaltantes ao lado.
Foi pregado na cruz que levou.
Crucificado, agredido insultado, Jesus perdoou
ao algoz que o feriu e matou.
Jesus continua a ser crucificado em cada homem
injustiçado, mas continua a insistir em perdoar e
Amar até ao fim!
Leitor – Oração
Senhor Jesus, Cristo Redentor, eis-me aqui! No teu divino Coração encontrei
a verdadeira liberdade. Estou consciente daquilo que disse João Paulo II: «a
pior das prisões é um coração fechado». Milhões de jovens estão presos,
cumprindo pena por um erro cometido. Teu olhar de perdão no alto da cruz
faz-me pensar que é possível mudar de vida. Ensina-me que a tua cruz uniu a
terra e o céu e os teus braços abertos acolhem a todos, até quem está na
prisão (cf. Mt 25, 43). É bom saber que amas não apenas quem é justo e santo,
mas também o pecador (cf. Rm 5, 8). Obrigado, Senhor, pela tua imensa
compaixão!

CÂNTICO: TENDE COMPAIXÃO DE MIM, SENHOR, MEU DEUS (443 NCT)
Refrão:
Tende compaixão de mim, Senhor , Meu Deus / e perdoai o meu pecado
Vossos ouvidos atendam com divina compaixão
Minha voz que vos implora: escutai minh’oração
Se todas as nosas faltas tendes em vossa lembrança,
Quem Senhor, há-de salvar-se? Quem pode ter esperança
Mas junto de Vós, Senhor, só encontramos perdão
Para que tdos vos sirvam em perfeita adoração

12ª Estação: Jesus morre na Cruz
Leitor –
O autor da vida aceitou morrer.
Esmagado ferido e vencido.
Derrotado ele nem reagiu.
Agonizou e expirou
como quem nada pode fazer.
É a vida que vemos morrer.
Quem se coloca no Caminho de Cristo,
compromete-se a participar da Sua Vida
e a compartilhar
o seu mistério Redentor
Leitor – Oração
Senhor Jesus, Cristo Redentor, eis-me aqui!
Em teu Coração encontrei a vida e a vida em plenitude.
Conheces bem os limites de minha condição física.
Vivo um tempo difícil de purificação.
A doença é a minha cruz.
Aceita-me unido a ti neste momento.
A certeza de que estás comigo, faz cada minuto valer a pena.
Gostaria de viver muitos anos, mas o que é isso diante da eternidade?
Então, Senhor, fortalece em mim a fé, a esperança e a caridade.
E que eu escute da tua boca
a frase que consolou tantos doentes e sofredores:
«A tua fé te salvou, vai em paz!» (cf. Lc 8, 48).

Meditemos em silêncio

13ª Estação: Jesus é descido da Cruz
Leitor –
Maria e os discípulos retiraram-no da Cruz.
Parecia estar tudo acabado.
Jesus Cristo descia da cruz.
Morto e sem vida Maria recebe-o em seus
braços, sem nada falar.
É o meu povo que eu vejo a chorar.
Mas mesmo morto Jesus continua a pregar o
Reino da Justiça e a Pátria do Amor
Leitor – Oração
Senhor Jesus, Cristo Redentor, eis-me aqui! É maravilhoso escutar as lições
do teu divino Coração. Passo os dias no silêncio de sons e palavras. Não
consigo ouvir com os ouvidos, mas escuto tua voz em meu coração. Ao verte descido da cruz, repousar no colo piedoso de tua querida mãe, sinto que
todos os discursos são insuficientes e uma única palavra já é demais. Existem
momentos em que o silêncio e a contemplação falam muito mais. Ensina-me
a retirar da Cruz os meus irmãos. Que o meu testemunho seja um silencioso
grito de amor e de solidariedade.

CÂNTICO: NADA TEMO (196 CT)
Se me envolve a noite escura / E caminho sobre abismos de amargura
Nada temo, porque a LUZ está comigo - bis
Se me colhe a tempestade / E o mar vai engolir a minha barca
Nada temo, porque a PAZ está comigo - bis
Se me perco no deserto /E de sede me consumo e desfaleço
Nada temo, porque a FONTE está comigo - bis
Se os amigos me deixarem /Em caminhos de miséria e orfandade
Nada temo, porque o PAI está comigo - bis
Se mais nada me restar / E no mundo só achar desilusões
Nada temo, que Jesus está comigo - bis

14ª Estação: Jesus é sepultado
Leitor –
Semeado no silêncio fecundo.
Sepultado na rocha mais fria.
Nada mais se podia esperar.
Ia com ele o projeto de vida que veio ensinar.
É meu povo escondido e a rezar
A morte é o passo para a plenitude da Vida que
implica a Ressurreição
Leitor – Oração
Senhor Jesus, Cristo Redentor, aqui estamos, envia-nos! (cf. Is 6, 8).
Queremos ser um só coração e uma só alma. Iremos a todas as nações da
terra para dar testemunho de que encontramos o verdadeiro caminho para a
vida. A semente de tua Palavra caiu em nossos continentes. Não ficará
sepultada na terra. Ensina-nos a cultivá-la, para que nasçam os frutos de
uma nova evangelização.
– Que a Europa supere a agressiva onda de secularização e violência pelo
anúncio corajoso da fé, seja marcada pela paz e pela liberdade religiosa.
– Que a África supere a violência e construa a Igreja como família e a família
como Igreja.
– Que a América do Norte e Latina reconheçam as culturas que afastam do
Evangelho e encontrem caminhos para superar a injustiça e a violência.
– Que a minoria cristã da Ásia seja presente como semente fecunda, mesmo
quando perseguida e que a Oceânia sinta mais fortemente o compromisso
de anunciar o Evangelho

CÂNTICO: O SENHOR ME CHAMOU A TRABALHAR (CT 645)
O Senhor me chamou a trabalhar / a messe é grande a ceifar
A ceifar o senhor me chamou / Senhor , aqui estou
Vai trabalhar pelo mundo fora / Eu estarei até ao fim contigo
Está na hora, o senhor me chamou / Senhor aqui estou
Todo bem que na terra alguém fizer / Jesus no céu vai premiar
Cem por um já na terra Ele vai dar / No céu vai premiar
Teu irmão à tua porta vem bater: / não vais fechar teu coração
Teu irmão a teu lado vem sofrer:/vai logo socorrer.

15ª Estação: Jesus ressucita
Leitor –
Ó Cristo, Redentor da humanidade,
A Tua imagem de braços abertos
acolhe todos os povos.
Na Tua oferta pascal, nos conduziste
pelo Espírito Santo
ao encontro filial com o Pai.
O Senhor ressuscitado continua vivo
dentro da História. Agora o Reino é a
Sua Igreja, que nela actua e a partir
dela penetra a totalidade do Universo

Leitor – Oração
Aqui estamos, Senhor, prostrados a vossos pés.
Todos nós, que nos alimentamos da Eucaristia, que ouvimos a Tua Palavra e
que Te encontramos no irmão, necessitamos da Tua infinita misericórdia
para podermos percorrer os caminhos do mundo como discípulos
missionários da nova evangelização.
Por Cristo, nosso Senhor.
- Ámen.

CÂNTICO: SENHOR, VÓS SOIS O CAMINHO (754 CT)
Senhor, Vós sois o caminho, a Verdade e a Vida do mundo
Eu Sou o Caminho, a Verdade e a Vida, / ninguém vai ao Pai se não por Mim
Em verdade, em verdade vos digo: Eu sou a porta
quem entrar por Mim, tem a vida eterna
Eu vim para dar testemunho da verdade
Quem é da verdade ouve a minha voz
Eu sou a ressurreição e a Vida
Quem acredita em Mim, não morrerá

ORAÇÕES FINAIS:
Cel - Nós te adoramos e te bendizemos, Senhor Jesus Cristo, redentor da
humanidade.
Todos –A Tua entrega na cruz dá-nos a Vida, mostra-nos o Caminho, revelanos a Verdade!
Oração final
Cel - Rezemos, com amor e confiança, a oração que o Senhor Jesus ensinou:
Pai Nosso…..
Avé Maria
Glária ao Pai…..
Cel - Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe
Todos - Graças a Deus

CÂNTICO: CRISTO VENCE, CRISTO REINA (386 NCT):
Cristo vence, Cristo reina, Cristo, Cristo impera!
Louvai-O, Senhor, todas as gentes / Aclamai-O todos os povos
O seu amor por nós é firme / eterna a sua fidelidade

