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UM GUIA
PARA OS ADULTOS
A fé cristã nos mostra que a chave para compreender o sentido da cruz se encontra no dia glorioso da
ressurreição: a páscoa de Jesus! Somente a vitória de
Cristo sobre a morte pode levar-nos a compreender a
oferta na cruz como sinal de redenção, no qual o sacrifício do Filho é acolhido no amor do Pai, que o ressuscita
para a vida eterna. Esse se torna também o caminho e
destino de cada filho e filha de Deus, pois, “se morremos
com Cristo, com ele viveremos” (cf. 2Tm 2,11).
A via-sacra, também chamada de via crucis (ou caminho da cruz), é um ato de piedade cristã muito antigo da Igreja católica. Surgida na Idade Média (entre
os séculos XI e XIII), é uma forma de oração baseada
no trajeto que Nosso Senhor Jesus Cristo percorreu

desde seu julgamento e condenação até a entrega de
sua vida na cruz, sobre o monte Calvário. Tradicionalmente composta de quatorze estações, que meditam os
passos dramáticos de Jesus rumo à morte, ela nos convida a olhar para a oferta redentora do Filho de Deus,
sinal mais radical do amor divino pela humanidade.
Embora possa ser rezada em qualquer tempo, a celebração da via-sacra ocorre tradicionalmente na Quaresma e Semana Santa. Nesse tempo forte de nossa fé,
recordamos os mistérios da paixão do Senhor e somos
chamados a viver, pela liturgia, a caminhada pessoal de
penitência e de preparação para a solenidade da ressurreição. Normalmente, os roteiros de celebração propõem quatorze estações, deixando reservada a última
(ressurreição) para a solenidade litúrgica da Páscoa.
Outros roteiros, porém, incluem, na própria celebração
da via crucis, a 15ª estação, completando o percurso doloroso com a glória da ressurreição. A vida de oração é
uma perfeita catequese, pois nos faz crescer na intimidade e na amizade com Jesus. Por isso, é fundamental
que as crianças sejam introduzidas, progressivamente,
nesta prática, respeitando os limites e as características
próprias de sua fase de desenvolvimento. A via-sacra,

enquanto fonte de riqueza espiritual e catequética, toca
profundamente o coração humano e o leva a experimentar o mistério divino revelado em Jesus Cristo. Contudo,
quando rezada com e pelas crianças, é preciso ter o cuidado de não cair no sofrimento exagerado, nem teatralizar demasiadamente, sob o risco de perder o sentido
sublime do sagrado que esta prática devocional evoca.
Justamente por isso, o percurso aqui apresentado é
uma proposta catequética e espiritual lúdica. Sua composição gráfica preserva a sacralidade da oração e da
meditação dos passos da paixão, morte e ressurreição
de Jesus, mas, ao mesmo tempo, dialoga profundamente com as crianças, em sua criatividade, com formas e
traços adequados à sua fase de desenvolvimento.
Embora este material seja destinado às próprias
crianças, é muito importante que, sempre que possível,
sua utilização seja acompanhada por um adulto, para
ajudá-las a rezar e a viver, segundo sua própria maturidade cristã, o mistério que esta devoção aponta. A
oração cultivada desde os primeiros suspiros de vida,
em suas várias formas, contribui para que as crianças
cresçam amadurecendo sua fé num verdadeiro caminho
de discipulado cristão, e é nosso compromisso de adultos ajudá-las nessa caminhada. Boa missão a todos!

OLÁ, AMIGUINHOS!
Tenho um convite para fazer a vocês. Vamos conhecer e
rezar juntos a via-sacra?
A via-sacra é o caminho de entrega de Jesus por nós, que
se oferece na cruz para nos mostrar o grande amor de Deus por
cada um de seus filhos e filhas, convidando-nos a também abrir
nosso coração para amar cada irmão e irmã.
Com a via-sacra, nós lembramos os acontecimentos da
vida de Jesus, conforme os encontramos nos Evangelhos e na
Tradição da Igreja. As estações são cenas do caminho doloroso
de Jesus, desde a sua condenação injusta, passando pelo percurso em que ele carrega a própria cruz (muito pesada), até
ser pregado nela, onde morre. Mas, no final, existe a grande
surpresa que faz com que todo o sofrimento que Jesus passou
seja transformado na maior alegria de todas!
Quer descobrir qual é essa surpresa? Então vamos fazer
juntos este caminho, rezando cada estação da via-sacra. Tenha a certeza de que, se rezarmos com fé, essa oração nos
ajudará a crescer no amor a Jesus Cristo e a abrir o coração
para amar todas as pessoas, assim
como Jesus ama cada um de nós.

REZANDO A VIA-SACRA
Preparar uma cruz, em tamanho adequado ao número dos
participantes, para acompanhar a via-sacra. Pode-se fazer uma
breve procissão cantando, enquanto se dirigem a cada estação,
devidamente preparada, com as imagens coloridas segundo a
criatividade das crianças.

ORAÇÃO INICIAL
Dirigente: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém!
D: Amiguinhos e amiguinhas, que a paz de Deus, nosso Pai, e de
Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja conosco!
T: Bendito seja o Senhor que nos reuniu na sua paz e no seu
amor!
Leitor: Vamos percorrer com Jesus o caminho do seu sofrimento
e entrega na cruz, rezando por todas as nossas dificuldades e confiando, com esperança, em seu
grande amor por nós.
T: Querido Jesus, lembra-te de nós, em todas as situações de nossa vida, e ajuda-nos a experimentar o teu amor a cada momento. Que por esta
celebração, rezando os passos de tua paixão e
morte, possamos chegar contigo à glória da ressurreição. Amém!

«

1a ESTAÇÃO

«

JESUS É CONDENADO À MORTE
“Pilatos lhes disse:
‘O que farei então
com Jesus, a quem
chamam de Messias?’
Todos responderam:
‘Seja crucificado!’
O governador
perguntou: ‘Mas que
mal fez ele?’ E eles
gritavam mais forte:
‘Seja crucificado!’
[...] Então Pilatos
soltou-lhes Barrabás,
mandou açoitar Jesus
e o entregou para ser
crucificado”
(Mt 27,22-26).

Querido Jesus, olha com compaixão
para todas as pessoas que têm de
pagar injustamente por crimes que não
cometeram. Amém!

«

2a ESTAÇÃO

«

JESUS CARREGA SUA PESADA CRUZ

“Então Pilatos lhes entregou Jesus
para ser crucificado. Então eles
pegaram Jesus, que saiu carregando
a cruz, rumo ao lugar chamado
‘Lugar da Caveira’, que em hebraico
se diz ‘Gólgota’” (Jo 19,16-17).

Querido Jesus,
ajuda-me com
minhas dificuldades
e medos, pois sei
que, por mais
pesados que eles
possam parecer,
com coragem e fé eu
posso superá-los.
Amém!

«

3a ESTAÇÃO

«

JESUS CAI PELA PRIMEIRA VEZ
“Então Jesus disse a seus discípulos: ‘Se alguém
quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua
cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a própria
vida, a perderá; mas quem perder a própria vida
por causa de mim, a encontrará’” (Mt 16,24-25).

Querido Jesus, ensina-me a ter um
coração bondoso, que seja capaz de amar
a todos assim como tu nos amas. Amém!

