VIA -S ACR A COM A BE M-AVENTU R ADA CLÉLIA MER LO N I

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.
D. Considerai como Jesus Cristo, depois de ter sido açoitado e coroado de espinhos,
foi injustamente condenado à morte de Cruz por Poncio Pilatos.
Tu me dizes que não sentes o amor de Deus no teu coração. Mas não sabes que
Ele é nosso Pai, que nos criou, que nos remiu por meio de sua paixão e morte,
que nos prodigaliza graças a mancheias e que nos ama com amor inﬁnito? Não
sabes que o amor para com Deus é o meio mais eﬁcaz para alcançar a perfeição?
Quando se ama verdadeiramente a Deus, não se tem outra vontade que a sua, não
se ama senão o que Ele ama, não se odeia, se não o que Ele odeia, faz-se tudo o
que Ele manda, nada do que nos proíbe; e deste modo, observa-se toda a lei. (BemAventurada Clélia Merloni - PM 72)
Canto: A morrer cruciﬁcado / Teu Jesus é condenado /
por teus crimes, pecador (2x)
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2ª. ESTAÇÃO
JESUS CARREGA A
CRUZ

D. Nós vos adoramos, ó Cristo e vos bendizemos.
T. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo.
D. Considerai Jesus Cristo caminhando para o Calvário, com a cruz nos seus
ombros. Ele pensa em nós e se oferece a Deus, para a nossa salvação, através da
morte que vai padecer.
Se as injúrias, as blasfêmias, os sacrilégios e tantas outras iniquidades,
transbordantes como torrentes sobre a face da terra, encontram-te insensível; se
os males que aﬂigem a Religião, as dores que atormentam a Igreja não pesam
sobre tua alma como um peso opressivo, deves bater-te no peito, gemendo, dizer:
“Quanto sou miserável: pensava amar a Deus e somente agora percebo que não o
amo!” (Bem-Aventurada Clélia Merloni - PM 75).
Canto: Com a cruz é carregado, e / do peso acabrunhado /
vai morrer por teu amor (2x)
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3ª. ESTAÇÃO
JESUS CAI PELA
PRIMEIRA VEZ

D. Nós vos adoramos, ó Cristo e vos bendizemos.
T. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo.
D. Considerai que as carnes de seu Corpo estão rasgadas pelos açoites, a sua
cabeça coroada de espinhos. O seu Sangue corre em abundância. Sua fraqueza é
tão grande, que é muito difícil dar um passo.
Dispõe-te a escavar na tua alma, com o espírito de sacrifício e de obediência, um
sulco profundo no qual a graça jogará as sementes da virtude destinadas a dar
frutos de caridade e de paz... Cuidado que o demônio muitas vezes te fará sentir o
peso do cansaço, muitas vezes te atormentará com dúvidas de estar fazendo um
trabalho inútil. (Bem-Aventurada Clélia Merloni - Cf. Carta escrita em 08/02/1912)
Canto: Pela cruz tão oprimido, cai/ Jesus desfalecido /
pela tua salvação (2x)

w w w.a s cj ro ma . o rg | w w w. ma d re cl el i a . o rg

|3

VIA -S ACR A COM A B E M-AVENTUR ADA CLÉLIA MER LO N I

4ª. ESTAÇÃO
JESUS ENCONTRA
SUA AFLITA MÃE

D. Nós vos adoramos, ó Cristo e vos bendizemos.
T. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo.
D. Considerai o encontro de Maria com Jesus neste caminho de dores. O Filho olha
sua mãe e esta olha o seu Filho. Estes olhares que trocam entre si, transpassam,
como outras tantas setas, os seus corações que tão ternamente amam.
A santidade consiste em a pessoa não ter vontade própria, mas somente a vontade
de fazer e sofrer tudo o que agrada ao Senhor.Tal é a disposição do Coração de
Maria; não se exalta, pensando na dignidade e nas alegrias de Mãe de Deus,
nem lamenta os sacrifícios que a aguardam e que a tornariam Mãe das Dores e
Rainha dos Mártires, antes que Mãe das Consolações e Rainha do Céu; na perfeita
tranquilidade do espírito, abandona-se às disposições de Deus. (Bem-Aventurada
Clélia Merloni - Clélia Merloni nos anima, 70).
Canto: Vê a dor da Mãe amada, que se encontra desolada /
com seu Filho em aﬂição (2x)
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5ª. ESTAÇÃO
JESUS É AJUDADO
PELO CIRINEU

D. Nós vos adoramos, ó Cristo e vos bendizemos.
T. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo.
D. Considerai quão desfalecido está Jesus que seus inimigos temem que expire a
cada momento. Assim obrigam um certo Simão Cirineu que voltava do campo, a
ajudar Jesus carregar a Cruz.
Respeitar-se, compadecer-se, ajudar-se reciprocamente - Estou certa, de que vos
empenhareis em fazer bem e em viver unidas dia a dia, tendo em vista somente
o bem. De que adiantaria sacriﬁcar-vos continuamente, se depois os vossos
sacrifícios não fossem recompensados, porque não meritórios? Sede obedientes,
respeitosas; desculpai-vos e compadecei-vos reciprocamente, reconhecei vossos
defeitos. E quem está isento deles? Oh! se pudesse ter esta consolação de saber
que estais um pouco tranquilas! Se soubésseis, quanto vossa pobre Madre se
angustia continuamente por todas e cada uma de vós! Oh! dai-me o conforto de
saber que sois boas, que estais em paz! Posso esperar? (Bem-Aventurada Clélia
Merloni - PM 60).
Canto: No caminho do Calvário, um auxílio necessário /
não lhe nega o Cireneu (2x)
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6ª. ESTAÇÃO
VERÔNICA
ENXUGA O ROSTO
DE JESUS

D. Nós vos adoramos, ó Cristo e vos bendizemos.
T. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo.
D. Considerai como Verônica, vendo Jesus muito extenuado, com o rosto banhado
de suor e de sangue, apresenta-lhe uma toalha.
Não é verdade que os desgostos e as cruzes nos aproximam sempre mais de Deus?
A dor nos aproxima dele, dando-nos consolações tais, que eclipsam todo alívio
proveniente da criatura. Temos necessidade só de Deus; somente Ele conhece o
segredo para confortar o nosso coração abatido e Nele somente encontraremos
o verdadeiro alívio para nossos males! (Bem-Aventurada Clélia Merloni - Mg., II, pp.
71-72).
Canto: Eis o rosto ensanguentado, por Verônica enxugado /
que no pano apareceu (2x)
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7ª. ESTAÇÃO
JESUS CAI PELA
SEGUNDA VEZ

D. Nós vos adoramos, ó Cristo e vos bendizemos.
T. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo.
D. Considerai que nosso Senhor já estava sofrendo muito e esta nova queda torna
sua dor mais aguda ainda, renovando todas as feridas de sua cabeça e de seu
corpo sagrado.
O Sagrado Coração enviou-lhe esta cruz para enriquecê-la de merecimentos, e
conservá-la na aﬂição como o faz com todas as almas que lhe são prediletas.
Coragem, portanto, e conﬁança no Senhor, que tudo permite para o nosso bem,
mesmo as tribulações e cruzes, e nos assiste e nos dá a força necessária, para
poder adquirir abundantes méritos para o paraíso. Sim, nossa única consolação,
no meio de tantas misérias da vida, é o pensamento de uma eterna recompensa no
céu, recompensa que será tanto maior, quanto for a intensidade dos sofrimentos.
(Bem-Aventurada Clélia Merloni - PM 10).

Canto: Outra vez desfalecido, pelas dores abatido /
cai por terra o Salvador (2x)
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8ª. ESTAÇÃO
JESUS CONSOLA
AS MULHERES DE
JERUSALÉM

D. Nós vos adoramos, ó Cristo e vos bendizemos.
T. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo.
D. Considerai Jesus, regando com seu Sangue o caminho do Calvário. Às mulheres
Jesus diz: “Não choreis sobre Mim, chorai sobre vós e vossos ﬁlhos”.
..Sai de ti mesma, impõe silêncio por um momento à voz da natureza e pergunta:
“Quem sou eu? ...Reﬂete que Jesus, impelido pela sede de almas que o devora,
subiu ao Calvário, sacriﬁca-se e morre perpetuamente no Santo Sacrifício do altar.
Tu desejas estar-lhe unida sempre, sempre; pois bem, é necessário que tua alma
seja às vezes, consolada e outras torturada; que tu passes da luz às trevas; da
calma à angústia; que digas sem¬pre e amorosamente: “FIAT!” (Bem-Aventurada
Clélia Merloni - PM 387).
Canto: Das mulheres que choravam, que ﬁeis o acompanhavam /
é Jesus consolador (2x)
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9ª. ESTAÇÃO
JESUS CAI PELA
TERCEIRA VEZ

D. Nós vos adoramos, ó Cristo e vos bendizemos.
T. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo.
D. Considerai que excessiva é a sua fraqueza e não menos excessiva a crueldade
dos carrascos, que o forçam a apressar o passo, quando Ele, a custo, pode manterse em pé.
Pensa que nenhum dos nossos suspiros, nenhuma de nossas lágrimas permanece
sem recompensa; Deus as recolhe, para poder dar a alguma alma mais infeliz do que
nós, o socorro para salvá-la. E te recusarás? Ousarás dizer a Jesus que tua cruz é
muito dura, enquanto se elevam os gemidos de milhões e milhões de criaturas sem
paz, alegria, perdão? Medita em tudo o que te disse, e sentirás nascer no coração
uma grande força e vontade decidida de sacriﬁcar-te com aquela generosidade
que te pede o bom Jesus. A vida é breve, dores e lágrimas terão ﬁm lá no belo
paraíso. (Bem-Aventurada Clélia Merloni - PM 87)
Canto: Cai terceira vez prostrado, pelo peso redobrado /
dos pecados e da cruz (2x)
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10ª. ESTAÇÃO
JESUS É
DESPOJADO DE
SUAS VESTES

D. Nós vos adoramos, ó Cristo e vos bendizemos.
T. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo.
D. Considerai com que violência os carrascos despojam Jesus, como a túnica está
pregada a seu Corpo dilacerado pela ﬂagelação e pelo mesmo ato lhe arrancam
as carnes.
De ora em diante, em cada humilhação, pensarei que sou um pedaço da veste
de opróbrios, usada pelo meu querido Jesus; aceitarei com todo o afeto de meu
coração, uma relíquia tão preciosa. Considerá-la-ei como um distintivo que me
torna conhecida por sua verdadeira seguidora. Com este ﬁm, farei por amor a
Jesus, algumas destas ações vis, que mais custam ao meu amor próprio e que
mais me humilharão aos olhos dos outros. (Bem-Aventurada Clélia Merloni - PM
444).
Canto: Das suas vestes despojado, todo chagado e pisado / eu vos
vejo, meu Jesus (2x)
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11ª. ESTAÇÃO
JESUS É PREGADO
NA CRUZ

D. Nós vos adoramos, ó Cristo e vos bendizemos.
T. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo.
D. Considerai como Jesus, atirado violentamente sobre a Cruz, estende as mãos
e oferece ao Pai Eterno o sacrifício de sua vida para nossa salvação. Os algozes o
cravam com pregos.
Coloca-te frequentemente, face a face, ante o Divino Salvador, teu Esposo
Cruciﬁcado, e compara teu sofrimento com o Dele; verás logo que o teu é bem
menor. (PM 9). Não tenhas medo da cruz: Deus é Pai, e não nos dá uma cruz
acima de nossas forças; além disso, dela jorra o Sangue divino, que nos regenera
e é fonte de todas as alegrias que nos são reservadas no céu. (Bem-Aventurada
Clélia Merloni - PM 24)
Canto: Sois por mim na cruz pregado, insultado, blasfemado /
com cegueira e com furor (2x)
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12ª. ESTAÇÃO
JESUS MORRE
SOBRE A CRUZ

D. Nós vos adoramos, ó Cristo e vos bendizemos.
T. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo.
D. Considerai Jesus morrendo na Cruz, pelo espaço de três horas. Enﬁm, extenuado
de dores, abandona-se ao peso de seu Corpo e dizendo: “Tenho sede”, inclina a
cabeça e morre.
Colocai-vos aos pés da Cruz e observai, se podeis reco¬nhecer na vossa alma uma
imagem do divino Redentor; se, como Ele permaneceis e tendes a ﬁrme intenção
de permanecer presas até a morte, pelos pregos dos santos votos, com a cabeça
coroada de espinhos pelas angústias interiores que lhe aprouver mandar-vos!E
não vos levanteis antes de haverdes tomado uma daquelas resoluções, que vos
paciﬁque a alma e seja imã de graças para o Instituto, para as almas que Deus
vos conﬁa, e objeto de alegria para o Coração de Jesus. (Bem-Aventurada Clélia
Merloni - PM 356).
Canto: Meu Jesus, por nós morrestes. Por nós todos padecestes /
oh que grande é vossa dor (2x)
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13ª. ESTAÇÃO
JESUS É DESCIDO
DA CRUZ

D. Nós vos adoramos, ó Cristo e vos bendizemos.
T. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo.
D. Considerai como, depois da morte do Senhor, dois dos seus discípulos, José de
Arimatéia e Nicodemos, O descem da Cruz e O colocam nos braços de sua Mãe
dolorosa, a qual recebe-O com amor e aperta-O com ternura sobre o seu coração.
Lembre-se, que os holocaustos atraem e trazem os sofrimentos à alma de quem os
faz. Como não querer que o Senhor lhe mande sofrimentos, quando você mesma
escolheu por seu Esposo um Deus Cruciﬁcado? Escute, volve um momento o olhar
sobre o Cruciﬁxo que está sobre seu peito, e depois diga-me se tem coragem de
recusar a cruz que o Sagrado Coração lhe envia. Lembre-se muitas vezes que quem
sofre está nos braços de Deus. Se Ele não a ﬁzesse sofrer, seria sinal de que a
acharia indigna não somente do estado abraçado, mas também de seus carismas
que são justamente o sofrimento. (Bem-Aventurada Clélia Merloni - PM 204).
Canto: Do madeiro vos tiraram, e à Mãe vos entregaram /
com que dor e compaixão (2x)
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14ª. ESTAÇÃO
JESUS É
SEPULTADO

D. Nós vos adoramos, ó Cristo e vos bendizemos.
T. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo.
D. Considerai os discípulos caminhando para o sepulcro, a ﬁm de darem sepultura a
Jesus. Maria os acompanha; sepultando com as próprias mãos o Corpo inanimado
de seu Filho Jesus.
...Já que desejais conhecer as disposições internas que devemos ter ao deitarnos, eis-me pronta a satisfazer vossos santos desejos... Ao deitar-vos, deveis
honrar a Jesus, que fez esta mesma ação, e homenagear o mistério de sua morte
e sepultura; considerar vosso leito como vosso sepulcro, vossos lençóis como
vosso su¬dário, o sono como a imagem da morte. Deveis ter os sentimentos que
gostaríeis de possuir no vosso último suspiro, aceitando a morte com o estado de
corrupção que a seguirá, e desejando que o mundo se vos separe como se separa
de um cadáver, e vos esqueça como se esquecem os defuntos. (Bem-Aventurada
Clélia Merloni - PM 369).
Canto: No sepulcro vos puseram, mas os homens tudo esperam, do
mistério da Paixão. (2x)
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15ª. ESTAÇÃO
JESUS RESSUSCITA
DOS MORTOS

D. Nós vos adoramos, ó Cristo e vos bendizemos.
T. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo.
D. Considerai a coragem destas mulheres indo para o sepulcro. E como receberam
com alegria as palavras do anjo “Jesus Cristo que foi Cruciﬁcado, já Ressuscitou!”.
Ao ﬁm da via dolorosa, não antes, ser-te-á permitido voltar atrás; então verás, com
grande admiração, atrás de ti, todo ﬂorido, o sulco cavado com tanto sofrimento
e alegrar-te-ás por teres perseverado, por encontrar-te entre os que, com a
perseverança, alcançaram a alegria das núpcias imortais. (Bem-Aventurada Clélia
Merloni - Carta escrita em 08/02/1912)
Canto: Meu coração me diz: O amor me amou e se entregou por
mim: Jesus ressuscitou! Passou a escuridão, o sol nasceu. A vida
triunfou: Jesus ressuscitou!
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