
Via-Sacra
Caminhando com Jesus: da Quaresma à Páscoa

“O ungido do Senhor, nosso alento, 
caiu preso na armadilha” 

(Lm 4,20a).
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1ª ESTAÇÃO:

JESUS É CONDENADO À MORTE

D: Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos.

T: Porque, pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo!

L1: “Quando chegou o amanhecer, todos os chefes dos sa-
cerdotes e os anciãos do povo convocaram uma reunião para 
condenar Jesus à morte. E Jesus foi posto diante do governa-
dor, e o governador o interrogou: ‘Tu és o rei dos judeus?’. Ele 
respondeu: ‘Você o está dizendo’. E, ao ser acusado pelos che-
fes dos sacerdotes e pelos anciãos, ele nada respondeu. Então 
Pilatos lhe disse: ‘Não ouves de quantas coisas te acusam?’. Je-
sus, porém, não lhe respondeu uma palavra sequer, de modo 
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que o governador ficou impressionado. De fato, o governador 
sabia que por inveja é que eles haviam entregue Jesus. Mas os 
chefes dos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões 
para pedirem Barrabás e fazerem Jesus morrer. Então Pilatos 
soltou Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser 
crucificado” (Mt 27,1.11-14.18.20.26).

T: Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade 
de nós!

L2: Jesus se depara com as acusações falsas. A maldade 
humana é representada nesse texto por um grupo de pes-
soas sanguinárias, que, por não conhecer verdadeiramente 
a Deus, tramam uma forma de calar o Mestre. O Mestre 
permanece em um silêncio ensurdecedor, tão profundo que 
assusta até mesmo quem o julgava. Jesus sempre foi um ho-
mem de oração e nesse momento fez valer todo o silêncio 
orante que desenvolvera durante toda a sua vida. A Qua-
resma é o tempo oportuno para fazer uma reflexão sobre as 
nossas vidas, sobre o que buscamos: se optamos pela verdade 
que é Jesus ou pela mentira que não vem do Céu.

T: Prova de amor maior não há que doar a vida pelo ir-
mão! (bis)

D: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo!

T: Como era no princípio, agora e sempre. Amém!

Canto

A morrer crucificado, teu Jesus é condenado por teus crimes, 
pecador.

Pela Virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, 
meu Jesus!


