I Esquema
COM MARIA MÃE E DISCÍPULA NA VIA DA CRUZ

INTRODUÇÃO
D. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo
A. Amém.
SAUDAÇÃO
D. Cristo Jesus,
que com o sacrifício da sua vida
abriu o caminho que conduz ao Pai,
nos preencha com a sua paz.
A. Bendito o Senhor para sempre.
ACOLHIDA
D. Irmãos e irmãs,
a vida é caminho a percorrer,
como discípulos(as), seguindo a Cristo:
“Quem não toma sua própria cruz e não me segue,
não pode ser meu discípulo(a)”.
Também, Maria
caminhou no seguimento de Cristo,
como mãe e discípula.
O seu caminho foi marcado pela dor
mas, como aquele do Filho, terminou na alegria.
Queremos agora repercorrer,
na escuta da Palavra de Deus,
na fé e no amor,
a «Via Matris» dolorosa.
ORAÇÃO
D. Rezemos.
Senhor, nosso pai e mãe,
olha essa tua família peregrina no tempo,
e faz que caminhando com Maria
pelo caminho da cruz,
consiga o pleno conhecimento de Cristo
cumprimento de toda a esperança,
e a visão do teu rosto.
Por Cristo nosso Senhor.
A. Amém.
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I
MARIA ACOLHE NA FÉ
A PROFECIA DE SIMEÃO
JESUS, SINAL DE CONTRADIÇÃO
“Vê: dou-te hoje poder
sobre as nações e sobre os reinos
para arrancares e demolires,
para arruinares e destruíres
para edificares e plantares”
(Jr 1, 10)

D. Louvamos-te, santa Maria.
R. Mãe fiel, junto a cruz do Filho.
LEITURA EVANGÉLICA
L. Do evangelho segundo Lucas 2, 34-35
Simeão abençou-os,e disse, a Maria sua mãe:
“Eis que este menino está destinado a ser
uma causa de queda e soerguimento para muitos em Israel”,
e a ser um sinal que provocará contradições.
E uma espada transpassará a tua alma”.
Momento de silêncio.

SUPLICA LITÂNICA
D. Invoquemos o Senhor,
Deus de nossos Pais
Deus de Abraão,
Deus de Israel,
Senhor do templo,
Senhor de todas as gentes,

Iluminai os nossos corações.

O Deus, esperança da humanidade,
que por meio de Simeão, homem justo,
predissestes à Maria
uma hora de trevas e dores,
sustenta a nossa fé,
no tempo da duvida e da treva.
Por Cristo Nosso Senhor.
A. Amém.
CANTO
De Simeão, as vozes, no templo escutais
cruéis profecias, Bendita sejais!
Bendita sejais, Senhora das Dores!
Ouvi nossos rogos, mãe dos pecadores!

Copyright © CURIA GENERALIZIA OSM, Piazza San Marcello, 5 – Roma

II
MARIA FOGE PARA O EGITO COM JESUS E JOSÉ
JESUS PERSEGUIDO POR HERODES
“Eu sou Deus, o Deus de teu Pai.
Não temas descer ao Egito.
Descerei contigo ao Egito e
Eu mesmo te farei de novo subir de lá.”
(Gên 46, 3. 4 )

D. Louvamos-te, santa Maria.
R. Mãe fiel, junto a cruz do Filho.
LEITURA EVANGÉLICA
L. Do evangelho segundo Mateus 2, 13-14
Depois da sua partida, um anjo do senhor, apareceu em sonhos a José, e disse: “Levanta-te, toma o
menino e a sua mãe e foge para o Egito e fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o
menino para o matar.” José levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito.
Momentos de silencio.

SÚPLICA LITÂNICA
D. Invocamos o Senhor,
Deus bondoso e misericordioso.
Guia do teu povo,
Defesa dos oprimidos(as)
Esperança dos exilados(as),
Refúgio dos perseguidos(as),

Salva-nos, Senhor

Ó Deus,
que confiastes a José e a Maria
o cuidado de teu único filho,
perseguido por Herodes,
concede a nós de sermos defensores(as)
dos nossos irmãos e irmãs
oprimidos(as) pela injustiça os vítimas da violência.
Por Cristo Nosso Senhor,
A. Amém!
CANTO
Manda o céu um anjo dizer que fujais
do servo tirano, bendita sejais!
Bendita sejais, senhora das Dores,
ouvi nossos rogos, mãe dos pecadores!
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III
MARIA PROCURA JESUS QUE PERMANECEU EM JERUSALÉM
JESUS SE OCUPA EM CUMPRIR A VONTADE DO PAI
“Abri ao meu bem-amado,
mas ele já se tinha ido,
já tinha desaparecido;
procurei-o e não o encontrei;
chamei-o mas ele não respondeu”
(Ct 5, 6)

D. Louvamos-te, santa Maria.
R. Mãe fiel, junto a cruz do Filho.
LEITURA EVANGÉLICA
L. Do evangelho segundo Lucas 2, 43-45
Acabados os dias da festa, quando voltavam, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais o
percebessem. Pensando que ele estivesse com seus companheiros de comitiva andaram caminho de um
dia e o buscaram entre os parentes e conhecidos. Mas não o encontrando voltaram a Jerusalém.
Momento silencioso.

SUPLICA LITÂNICA
D. Invoquemos o Senhor,
Deus próximo e escondido.
Fonte de sabedoria,
Autor da lei,
Senhor da aliança,
Deus da glória

Ensina-nos as tuas vias

Pai santo,
pelo mistério do teu Filho,
perdido e reencontrado no Templo,
concede a nós, te pedimos
de procurar Cristo como Maria
e de descobri-lo na tua Palavra
e no mistério da Igreja.
Ele que vive e reina nos séculos dos séculos.
A. Amém.
CANTO
Voltando do templo, Jesus não achais.
que susto sofreste! Bendita sejais!
Bendita sejais, senhora das Dores,
ouvi nossos rogos, mãe dos pecadores!
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IV
MARIA ENCONTRA JESUS NA VIA DO CALVÁRIO
JESUS, O HOMEM DAS DORES
Em verdade, ele tomou sobre si
as nossas enfermidades,
e carregou os nossos sofrimentos.
(Is 53, 4)

D. Louvamos-te, santa Maria.
R. Mãe fiel, junto a cruz do Filho.
LEITURA EVANGÉLICA
L. Do evangelho de Marcos 8, 34
Em seguida, convocando a multidão juntamente com os seus discípulos, disse-lhes: “Se alguém me quer
seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.”
Momentos de silêncio.

SUPLICA LITÂNICA
D. Invoquemos o Senhor
O altíssimo que se inclina sobre a dor da humanidade.
Sustento do teu povo,
alivio dos miseráveis,
Força dos fracos,
Luz dos errantes,

guia o nosso caminho

Pai santo,
sob teu olhar de amor,
Jesus, Filho obediente,
encontraste na via do Calvário
a Mãe das dores;
confirma em nós o desejo
de seguir Cristo levando a cruz
e de andar ao encontro da humanidade que sofre
Por Cristo Nosso Senhor.
A. Amém.
CANTO
Que dor indizível quando o encontrais
com a cruz às costas. Bendita sejais!
Bendita sejais, Senhora das Dores,
ouvi nossos rogos, mãe dos pecadores!
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V
MARIA JUNTO A CRUZ DO FILHO
JESUS CORDEIRO ERGUIDO NA CRUZ
Mas aprouve ao Senhor esmagá-lo pelo sofrimento;
se ele oferecer sua vida em sacrifício expiatório,
terá uma posteridade duradoura, prolongará seus dias,
e a vontade do Senhor será por ele realizada.
(Is 53, 10)

D. Louvamos-te, santa Maria.
R. Mãe fiel, junto a cruz do Filho.
LEITURA EVANGÉLICA
L. Do evangelho segundo João 19, 25-27a.
Junto a cruz de Jesus,estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cléofas, e Maria
Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: “Mulher, eis aí
o teu Filho.” Depois disse ao discípulo: “Eis ai tua mãe.”
Momento de silêncio.

SUPLICA LITÂNICA
D. Invoquemos o Senhor,
Deus da vida.
Fonte da vida
Deus de misericórdia,
Luz sem ocaso,
Cumprimento de todas as coisas,

Tende piedade de nós.

O Deus, tu quiseste que junto com teu Filho,
na cruz, estivesse presente sua Mãe,
faz que associados(as) com ela a paixão de Cristo,
participemos à glória da ressurreição.
Ele vive e reina para sempre.
A. Amém
CANTO
A dor ainda cresce, quando contemplais
Jesus expirando. Bendita sejais!
Bendita sejais, Senhora das Dores,
ouvi nossos rogos, mãe dos(as) pecadores!
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VI
MARIA ACOLHENDO EM SEU SEIO
O CORPO DE JESUS DEPOSTO DA CRUZ
JESUS, VITIMA DE RECONCILIAÇÃO
Ficaram sentados no chão ao lado dele,
sem que nenhum lhe dirigisse a palavra,
tão grande era a dor em que o viam mergulhado.
(Jó 2, 13)

D. Louvamos-te, santa Maria.
R. Mãe fiel, junto a cruz do Filho.
LEITURA EVANGÉLICA
L. Do evangelho segundo Mateus 27, 57-59
À tardinha um homem rico de Arimatéia, chamado José, que era também discípulo de Jesus, foi procurar
Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Pilatos cedeu-o. José tomou o corpo e envolveu-o num lençol
branco.
Momentos de silêncio.

SUPLICA LITÂNICA
D. Invoquemos o Senhor,
Deus justo e misericordioso.
Deus fiel,
Seja feita a tua vontade
Deus de justiça,
Deus da paz,
Deus de toda a consolação,
Pai da vida,
por um misterioso desígnio do teu amor,
sob o seio de tua mãe,
mulher da piedade sem confins,
depõe o corpo sem vida do Filho,
que tu destes para a nossa salvação:
concede a nós de participar com ela
a paixão e morte de Cristo
para partilhar da gloria da ressurreição.
Ele vive e reina nos séculos dos séculos.
A. Amém.
CANTO
No vosso regaço seu corpo abrigais,
com ele abraçada, bendita sejais!
Bendita sejais, Senhora das Dores,
ouvi nossos rogos, mãe dos pecadores.
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VII
MARIA DEPOSITA NO SEPULCRO O CORPO DE JESUS NA
ESPERA DA SUA RESSURREIÇÃO
JESUS, PRIMÍCIA DOS RESSUSCITADOS(AS)
Sabereis então que eu sou o Senhor,
ó meu povo, quando eu vou
abrir os vossos túmulos
e vos fizer sair deles.
(Ez 37, 13)

D. Louvamote, santa Maria.
R. Mãe fiel, junto a cruz do Filho.
LEITURA EVANGÉLICA
L. Do evangelho de S. João 19, 40-42a
Tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no em panos com aromas, como os Judeus costumavam
sepultar. No lugar em que ele foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, em que
ninguém ainda fora depositado. Foi ali que depositaram Jesus.
Momentos de silêncio.

SUPLICA LITÂNICA
D. Invoquemos o Senhor,
Pai de Cristo ressuscitado.
Deus da criação
Deus da história,
Deus da salvação,
Deus do amor inclusivo,

Doa-nos o Espírito de vida.

O Deus,
no sepulcro novo
depositaste a semente da nova criação:
concede-nos de sermos no mundo
portadores(as) de esperança
e testemunhas de Cristo ressuscitado.
Ele vive e reina para sempre.
A. Amém.
CANTO:
Sem filho, tal filho! Então suportais
cruel soledade. Bendita sejais!
Bendita sejais, Senhora das Dores,
ouvi nossos rogos, mãe dos(as) pecadores.

BENÇÃO
D. O caminho de Maria
não terminou junto as trevas do sepulcro.
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Com fé viva
a Mãe acreditava que o Filho,
segundo a sua palavra
ressuscitaria da morte.
Terminando a «Via Matris»
saudemos Maria
da fé, da espera, da esperança
e dirijamos a ela o nosso olhar
á luz da Páscoa.
ACLAMAÇÃO
T. Bendita és, rainha dos mártires:
Associada a paixão de Cristo,
és nossa mãe,
sinal de esperança no nosso caminho.
Ou (outra antífona)

ORAÇÃO
D. Rezemos:
Permaneça conosco Senhor,
que percorremos na fé
o caminho das dores de Maria
a abundancia dos teus dons:
a consolação e o perdão
a serenidade e a paz,
a alegria e a esperança
de sermos associados(as) à glória de Cristo ressuscitado.
Ele vive e reina para sempre.
A. Amém
D. Nos proteja santa Maria e nos guie no caminho da vida.
A. Amém.
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