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1ª estação – Condenação à morte
Pilatos, um homem medroso, acaba
entregando Jesus à vontade do Sinédrio
e do povo que ali estava. – Quem vocês
querem livre: Jesus ou Barrabás?
E o povo grita:- Barrabas. E Pilatos lava
as mãos. Não quer saber de mais nada.
Acaba de agradar a César.

O que me leva a julgar e condenar
alguém? Preconceitos? Mágoas?
Inveja? Rancores? Preconceitos
nunca são justos. Minhas mágoas
só me fazem mais amargo.
Perdão, Senhor, perdão porque sou
um pecador.

2ª estação – Colocam a
Cruz em seu ombro.

A cruz devia pesar. Cristo já estava
todo machucado. A dor ficou mais
forte. Mas, ele não se revoltou.
Tomou nos ombros o instrumento
de sua morte. Ele sabia
que iam crucificá-lo.
Olhou para o céu e rezou.
Se Deus me julgasse hoje, como estaria?
Revoltado, arrependido? Ou humildemente
reconheceria minha condição de pecador? Eu
sim, peco. Jesus, não.
Como tenho reconhecido minhas culpas? O que
sei sobre o pecado? O que faço quando me sinto
culpado de algum ato nada bom?
Perdão, Senhor, perdão, porque sou um pecado.

3ª estação – Ele cai sob o
peso da cruz.
Jesus cai, mas se levanta. Ele precisa
ir para frente, pois vai encontrar-se
com o PAI. Há um sentido ainda
muito forte: --“preciso ir até o fim,
pelo meu povo. Por todas as
pessoas.” – “Eis-me aqui, meu Pai.”

Pense um pouco: quem você já ajudou a
sair da amargura, do desespero, da
aflição? Como você fez isso? Lembrase? Está disposto a fazer novamente
quando precisar?

Senhor, a volência destroi. Ajudá-me a
ser terno e carinhoso.

4ª estação – Ele
encontra a sua Mãe
Há encontros na vida que nada é
suficiente para expressá-lo: nem
palavras, nem musica, nenhuma
arte... Maria ao encontrar seu filho
machucado e indo para a morte é
um encontro que só o silêncio
explica. Só o silêncio.

Dor de mãe, só mãe entende. Difícil
descrever. E as mães choram, gritam
e não falam... Um filho que vai morrer
leva consigo metade da vida da mãe.
É quase insuportável. Elas aguentam
porque há uma graça especial do Pai.
Nunca mais a mãe é a mesma.
Senhor, fique do meu lado para eu ter
forças de acolher e abraçar.

5ª estação – Cirineu socorre Jesus
Por ordem dos soldados, um jovem
qualquer deve ajudar o Prisioneiro.
Talvez o jovem nem soubessem quem
era o condenado. Mas, vai e carrega
também ele, um pouco a Cruz de Jesus.
Um ato de obediência, mas sublime.
E calado ele caminha junto de Jesus.

Ser Cirineu para alguém é cumprir o maior de
todos os mandamentos: AMAR. Jesus resumiu os
10 mandamentos da lei em dois que têm o mesmo
significado. Amar ao próximo e amar a Deus é a
mesma coisa.....é a mesma coisa.
Penso assim quando me disponho a ajudar
alguém? ... E é o amor que me impulsiona?
Senhor, ajude-me a não ser violento e agir
sempre no amor.

6ª estação - Veronica
limpa o rosto de Jesus

Uma mulher do povo não aguenta ver
Jesus tão machucado, sangrando por
causa dos espinhos. Vai até Ele e
limpa seu rosto. E Deus lhe
presenteia: na toalha fica impresso o
rosto do Mestre e sua imensa dor.

Cuidar de quem sofre, pensar em aliviar
sua dor é fazer toda a diferença. Somos
dependentes uns dos outros queiramos
ou não. Todos precisamos uns dos todos. E
um gesto de cuidado e carinho é tão
importante quando um remédio.

A luta contra a violência é o cuidado.

7ª estação – Jesus cai
pela segunda vez
Cair com a cruz nos ombros é doído demais.
Já foi flagelado e cai mais uma vez. Cair faz
parte, mas no caminho do Calvário não é só
fraqueza é ser vítima de maus tratos, de
chicotadas, de injustiças...Só mesmo para a
nossa salvação Jesus suporta.

Criança queimada com ponta de
cigarro... E tantas outras violência.
Vejo isso na TV e daí? O que posso
fazer para encher de amor essas
crianças tão maltratadas?
Senhor, abra meu coração !

8ª estação – Jesus e as
mulheres que choram
Jesus percebe várias mulheres que
choravam ao vê-lo num estado
muito humilhante e dolorido. Mas,
para Jesus, que se volta para a vida
delas, é mais importante que elas
percebam o Reino do Pai e se
entreguem à missão do amor.
O nosso mundo está cheio de mães aflitas,
de mulheres feridas na sua dignidade,. E
tantas outras que choram escondidas.
Jesus oferece o bálsamo para suas feridas.
Por outro lado, temos muitas mulheres
engajadas em nossas Igrejas. Ministras de
todos os trabalhos pastorais.
São mulheres do reino de Deus.
Jesus é minha força para ajudar o meus irmãos.

9ª estação – Terceira
queda de Jesus
Nesta queda Jesus mostra que
está exausto. É muito sofrimento.
Porém, ele tem em sua mente e
coração que precisa ir até o fim.
E o amor a nós todos o faz ter
essa coragem.

Somos frágeis, caímos. Todos caímos.
Mas, também há quem nos ajude a
levantar. Muitos porém, não sabem
levar e nem tem quem os ajude. Triste.
Uma das mais graves de nossas quedas é
justamente não dar a mão ao irmão que
precisa mais do que eu. Infelizmente
caímos, e nem percebemos.
Uma violência dos dias de hoje é o egoísmo.

10ª estação – Tiram a
roupa de Jesus.
Tinham que crucificá-Lo como os outros,
totalmente nu, era regra para todos. Os
abutres viriam comer o cadáver pronto.
Muito humilhante, embora naquele
momento Jesus pouco se importava com
isso. Seu coração, sua mente suportava
dores e Ele aguentava por nosso amor.

Hoje, quantos preconceitos deixam a
vida de muitas pessoas expostas.
Deixar-se dominar pelos preconceitos de
raça, sexo, cor é marcar negativamente
outro coração. Por que chegamos a esta
violência? Aonde nos leva o
preconceitos? O que lucro
descriminando e ferindo pessoas?
O que me faz ser preconceituoso?

11ª estação – Jesus é
pregado na cruz
Jesus está fora da cidade, afastado do
seu povo; está suspenso como um
criminoso entre dois criminosos,
como a imagem da mais terrível
miséria, abandono e dor. Alguns
poucos amigos ali por perto. Só isso.
E Ele se entrega ao Pai, por inteiro.

Há muitos irmãos que também são
pregados na cruz, de outros modos. Os
refugiados, os viciados, os excluídos... E até
dentro de nossa própria família pode haver
alguém numa cruz, como um doente
acamado, um desempregado, viúvas com
muitos filhos, crianças abandonadas...
Jesus, com seu sofrimento, ensina-nos a
olhar a dor com misericórdia.

12ª estação – Jesus
morre na cruz.
Jesus se entrega ao Pai e o Pai o
aceita. Aceita a sua humanidade
que resgatou a nossa. O Filho de
Deus leva para o Pai toda a nossa
humanidade com Ele. O céu, a
Trindade será diferente depois
deste sacrifício salvador de Jesus.
Só um Deus poderia amar tanto.
A morte não é o fim de tudo, é o
inicio de uma outra vida sem
limitações. Como diz São Paulo
“Amor tudo sofre,
tudo crê,
tudo espera,
tudo suporta,
o amor jamais acaba.

13ª estação – Jesus é retirado da cruz.

Nos braços de Maria Jesus está morto. Maria entende,
mas seu coração está dilacerado. É dor demais. O
silêncio se faz presente e só lágrimas existem em todos
que o descem da cruz. Poderia ter sido tudo diferente.
Mas, Jesus e o Pai não quiseram.
Tinha que morrer com um bandido da época.

Há sofrimentos tão grandes
que não existem palavras que
possam explicá-los. Nada
traduz o que se passa num
coração com tanta dor.
Pensemos nas mães e pais,
mães especialmente. A dor da
perda de um filho é
inimaginável. Só entende
quem passou pela mesma dor.
São dores dilacerantes e as
pessoas nunca mais são as
mesmas. Só Deus nesta hora.

14ª estação – Jesus é
sepultado

Poucos amigos presentes. José
de Arimateia foi a Pilatos pedir
o corpo de Jesus. Conseguiu. E
juntos os amigos colocaram
Jesus num túmulo enrolado
num lençol, como era costume
dos judeus.
O sol já estava se escondendo e
era sexta feira. Logo começaria
o sabat. Tudo foi feito às
pressas. Passou o sábado e só
no domingo as mulheres foram
até o túmulo para preparar o
corpo. E não o encontraram.

15ª estação – Jesus ressuscita

Esta é a nossa esperança: ressuscitar como Jesus. Ele se fez pessoa
humana em tudo para nos mostrar também a nossa divindade. Se Ele
ressuscitou, nós também teremos o mesmo fim. Não sabemos como e
nem quando, mas sabemos que será assim, porque Ele falou e mostrou
que assim será. Confiemos totalmente num Deus que deu a vida por nós.

“Eu sou a
Ressurreição
e a vida,
quem crer
em mim
viverá.”
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