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VIA-SACRA  

com os Pobres e a Criação 
 

(com base na Encíclica Laudato Si’, 
do papa Francisco) 

 

__________________________ 
 

frei Acílio Dias Mendes, ofmcap. 
Gondomar, 11 março 2017 
__________________________ 

 
 

INTRODUÇÃO 
 
● Cântico inicial, a critério de cada grupo. 
 

● Saudação: Em nome do Pai, e do Filho + e do Espírito Santo. 
          Todos: Ámen. 

 
● Ambientação: Quaresma é tempo de encontro mais íntimo com Jesus Cristo e com 
a sua Palavra. Para termos os seus mesmos sentimentos e assumirmos as suas op-
ções. Sobretudo, solidarizando-se com os empobrecidos e crucificados de hoje, 

Nesta Via-Sacra queremos seguir Jesus, levando a nossa cruz. A cruz não é um 
adorno do Cristão: é símbolo do amor maior de Deus por nós. É sinal de esperança e 
de vitória. Vamos a caminho do Calvário, onde acontece a Morte e a Ressurreição. 

Além da Palavra de Deus, em cada uma das Estações escutaremos textos extra-
ídos da Encíclica «Laudato Si’», do Papa Francisco, sobre o cuidado da nossa casa 
comum. Nesta ecologia integral, o papa sempre associa a luta pela justiça e a defesa 
dos pobres aos cuidados com a Terra, «nossa mãe e nossa irmã». E diz mesmo: 
«Entre os pobres mais abandonados e maltratados, conta--se a nossa terra oprimida 
e devastada, que «geme e sofre as dores do parto» (Rm 8,22). (LS 2). Foi exatamente 
nesta frase de S. Paulo, que o Papa se inspirou para a sua Mensagem da Quaresma 
neste ano de 2019. 

● Após cada Estação, rezaremos, como «jaculatória», a frase do Cântico das Cri-
aturas de São Francisco de Assis, que o papa escolheu como título da sua Encíclica: 
“Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas.” E pediremos perdão. 
 

● Cantemos já a mesma frase, louvando o Criador e a sua obra da Criação.  
A frase é cantada em italiano e em português. Assim:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repetimos todos… 

 



2 

 

I ESTAÇÃO 
Jesus é condenado à morte 

 
V. Nós Vos adoramos e bendizemos, ó Jesus, 
R. Que pela vossa santa Cruz remistes o mundo. 
 
Leitor 1 – Do Evangelho segundo São Lucas (23,20-21) 

«De novo, Pilatos dirigiu-lhes a palavra, querendo libertar Jesus.  
Mas eles gritavam: “Crucifica-O! Crucifica-O!”» Palavra da Salvação. 

 
+ Breves momentos de interiorização 

 
Leitor 2: Da Encíclica «Laudato Si’» do papa Francisco: 
  «A irmã [Terra] clama contra o mal que lhe provocamos por causa do uso 
irresponsável e do abuso dos bens que Deus nela colocou. Crescemos a pensar que 
éramos seus proprietários e dominadores, autorizados a saqueá-la. A violência, que 
está no coração humano ferido pelo pecado, vislumbra-se nos sintomas de doença 
que notamos no solo, na água, no ar e nos seres vivos. Por isso, entre os pobres mais 
abandonados e maltratados, conta-se a nossa terra oprimida e devastada, que «geme 
e sofre as dores do parto» (Rm 8,22)». (LS 2) 
 

Presidente: Louvado sejas, meu Senhor, 
        Todos: Com todas as tuas criaturas.  
 

Presidente: Cantemos, pedindo perdão a Deus  
                     e à Terra, nossa mãe e nossa irmã: 
 

Refrão (cantado): 
Terra, nossa mãe e nossa irmã: 
Tu que gemes  
e sofres as dores de parto: 
Perdão, Perdão, Perdão! 
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II ESTAÇÃO 

Jesus é carregado com a Cruz 
 

V. Nós Vos adoramos e bendizemos, ó Jesus, 
R. Que pela vossa santa Cruz remistes o mundo. 
 
Leitor 1 – Da primeira Carta de São Pedro (2,24) 

«Subindo ao madeiro, 
Ele levou os nossos pecados no seu corpo, 
para que, mortos para o pecado, 
vivamos para a justiça: 
pelas suas chagas fostes curados.» Palavra do Senhor.  
  

+ Breves momentos de interiorização 
 
Leitor 2: Da Encíclica «Laudato Si’» do papa Francisco: 
  «O patriarca Bartolomeu tem-se referido particularmente à necessidade de 
cada um se arrepender do próprio modo de maltratar o Planeta: «Quando os seres 
humanos destroem a biodiversidade na criação de Deus; quando os seres humanos 
comprometem a integridade da Terra e contribuem para a mudança climática, desnu-
dando a Terra das suas florestas naturais ou destruindo as suas zonas húmidas; 
quando os seres humanos contaminam as águas, o solo, o ar... tudo isso é pecado.»  
Porque «um crime contra a natureza é um crime contra nós mesmos e um pecado 
contra Deus» (LS 8) 
 

Presidente: Louvado sejas, meu Senhor, 
        Todos: Com todas as tuas criaturas.  
 
Presidente: Cantemos, pedindo perdão a Deus  

                               e à Terra, nossa mãe e nossa irmã: 
Refrão (cantado): 

Terra, nossa mãe e nossa irmã: 
Tu que gemes  
e sofres as dores de parto: 
Perdão, Perdão, Perdão! 

 
III ESTAÇÃO 

Jesus cai pela primeira vez 
 
V. Nós Vos adoramos e bendizemos, ó Jesus, 
R. Que pela vossa santa Cruz remistes o mundo. 
 
Leitor 1 – Do Livro do profeta Isaías (53,4-5) 

«Ele tomou sobre si as nossas doenças, carregou as nossas dores. Nós o re-
putávamos como um leproso, ferido por Deus e humilhado. Mas foi ferido por causa 
dos nossos crimes, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos 
salva caiu sobre ele, fomos curados pelas suas chagas». » Palavra do Senhor. 

 

+ Breves momentos de interiorização 
 

Leitor 2: Da Encíclica «Laudato Si’» do papa Francisco: 
 «Francisco de Assis é o exemplo por excelência do cuidado pelo que é frágil 

e por uma ecologia integral, vivida com alegria e autenticidade. É o santo padroeiro 
de todos os que estudam e trabalham no campo da ecologia, amado também por 
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muitos que não são cristãos. Manifestou uma atenção particular pela criação de Deus 
e pelos mais pobres e abandonados.  

Era um místico e um peregrino que vivia com simplicidade e numa maravilhosa 
harmonia com Deus, com os outros, com a natureza e consigo mesmo. Nele se nota 
até que ponto são inseparáveis a preocupação pela natureza, a justiça para com os 
pobres, o empenhamento na sociedade e a paz interior.» (LS 10) 
 

Presidente: Louvado sejas, meu Senhor, 
       Todos: Com todas as tuas criaturas. 

 
Presidente: Cantemos, pedindo perdão a Deus  
                     e à Terra, nossa mãe e nossa irmã: 
Refrão (cantado): 

Terra, nossa mãe e nossa irmã: 
Tu que gemes  
e sofres as dores de parto: 
Perdão, Perdão, Perdão! 

 
IV ESTAÇÃO 

Jesus encontra sua Mãe 

 
V. Nós Vos adoramos e bendizemos, ó Jesus, 
R. Que pela vossa santa Cruz remistes o mundo. 

 
Leitor 1 – Do Evangelho de São Lucas (2,34-35): 

«Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: «Este menino está aqui para 
queda e ressurgimento de muitos em Israel e para ser sinal de contradição; uma es-
pada trespassará a tua alma». Palavra da Salvação. 

 

+ Breves momentos de interiorização 
 

Leitor 2: Da Encíclica «Laudato Si’» do papa Francisco: 
   «Maria, a mãe que cuidou de Jesus, agora cuida com carinho e preocupação 
materna deste mundo ferido. Assim como chorou, com o coração trespassado, a morte 
de Jesus, assim também agora se compadece do sofrimento dos pobres crucificados 
e das criaturas deste mundo exterminadas pelo poder humano. Ela vive, com Jesus, 
completamente transfigurada, e todas as criaturas cantam a sua beleza.  

É a Mulher «vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e com uma coroa de doze 
estrelas na cabeça» (Ap 12,1). Elevada ao Céu, é Mãe e Rainha de toda a criação. 
No seu corpo glorificado, juntamente com Cristo ressuscitado, parte da criação alcan-
çou toda a plenitude da sua beleza. Maria não só conserva no seu coração toda a vida 
de Jesus, que «guardava» cuidadosamente (cf. Lc 2,51), mas agora compreende tam-
bém o sentido de todas as coisas. Por isso, podemos pedir-lhe que nos ajude a con-
templar este mundo com um olhar mais sapiente.» (LS 241) 
 

Presidente: Louvado sejas, meu Senhor, 
Todos: Com todas as tuas criaturas.  

 
Presidente: Cantemos, pedindo perdão a Deus  
                     e à Terra, nossa mãe e nossa irmã: 
Refrão (cantado): 

Terra, nossa mãe e nossa irmã: 
Tu que gemes  
e sofres as dores de parto: 
Perdão, Perdão, Perdão! 
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V ESTAÇÃO 
Simão de Cirene ajuda Jesus a levar a Cruz 

 
V. Nós Vos adoramos e bendizemos, ó Jesus, 
R. Que pela vossa santa Cruz remistes o mundo. 
 
Leitor 1 – Do Evangelho segundo São Marcos (15, 21) 

«Para lhe levar a cruz, requisitaram um homem que passava por ali ao regres-
sar dos campos, um tal Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo». Palavra da 
Salvação 

 

+ Breves momentos de interiorização 
 
Leitor 2: Da Encíclica «Laudato Si’» do papa Francisco: 
  «São Boaventura, discípulo de São Francisco, contava que ele, «enchendo-
se da maior ternura ao considerar a origem comum de todas as coisas, dava a todas 
as criaturas – por mais desprezíveis que parecessem – o doce nome de irmãos e 
irmãs». Se nos aproximarmos da natureza e do meio ambiente sem esta abertura para 
a admiração e o encanto, se deixarmos de falar a língua da fraternidade e da beleza 
na nossa relação com o mundo, então as nossas atitudes serão as do dominador, do 
consumidor ou de um mero explorador dos recursos naturais, incapaz de pôr um limite 
aos seus interesses imediatos.» (LS 11) 
 

Presidente: Louvado sejas, meu Senhor, 
Todos: Com todas as tuas criaturas. 
 

Presidente: Cantemos, pedindo perdão a Deus  
                     e à Terra, nossa mãe e nossa irmã: 
Refrão (cantado): 

Terra, nossa mãe e nossa irmã: 
Tu que gemes  
e sofres as dores de parto: 
Perdão, Perdão, Perdão! 

 
VI ESTAÇÃO 

A Verónica limpa o rosto de Jesus 

 
V. Nós Vos adoramos e bendizemos, ó Jesus, 
R. Que pela vossa santa Cruz remistes o mundo. 
 
Leitor 1 – Do Livro dos Salmos (27,8-9) 

«O meu coração murmura por ti, 
os meus olhos te procuram; 
é a tua face que eu procuro, SENHOR. 
Não desvies de mim o teu rosto, 
nem afastes, com ira, o teu servo. 
Tu és o meu amparo: não me rejeites nem abandones, 
ó Deus, meu salvador!» 
Palavra do Senhor 
 

+ Breves momentos de interiorização 
 

Leitor 2 – Da Encíclica «Laudato Si’» do papa Francisco: 
  «São Francisco de Assis, fiel à Sagrada Escritura, propõe-nos reconhecer a 
natureza como um livro esplêndido onde Deus nos fala e transmite algo da sua beleza 
e bondade: «Na grandeza e na beleza das criaturas contempla-se, por analogia, o seu 
Criador» (Sb 13,5).  
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O mundo é algo mais do que um problema a resolver;  
é um mistério gozoso que contemplamos na alegria e no louvor.» (LS 12) 
 

Presidente: Louvado sejas, meu Senhor, 
Todos: Com todas as tuas criaturas. 
 

Presidente: Cantemos, pedindo perdão a Deus  
                     e à Terra, nossa mãe e nossa irmã: 
Refrão (cantado): 

Terra, nossa mãe e nossa irmã: 
Tu que gemes  
e sofres as dores de parto: 
Perdão, Perdão, Perdão! 

 
VII ESTAÇÃO 

Jesus cai pela segunda vez 
 
V. Nós Vos adoramos e bendizemos, ó Jesus, 
R. Que pela vossa santa Cruz remistes o mundo. 
 
Leitor 1 – Do Livro dos Salmos (118.13.18) 

Empurraram-me com violência para eu cair, 
mas o SENHOR veio em meu auxílio. 
O SENHOR castigou-me com dureza, 
mas não me deixou morrer.» 
Palavra do Senhor. 
 

+ Breves momentos de interiorização 
 

Leitor 2: Da Encíclica «Laudato Si’» do papa Francisco: 
«O urgente desafio de proteger a nossa casa comum inclui a preocupação de 

unir toda a família humana na busca de um desenvolvimento sustentável e integral, 
pois sabemos que as coisas podem mudar.  

O Criador não nos abandona, nunca recua no seu projeto de amor, nem se 
arrepende de nos ter criado. A humanidade possui ainda a capacidade de colaborar 
na construção da nossa casa comum.» (LS 13) 

 

Presidente: Louvado sejas, meu Senhor, 
Todos: Com todas as tuas criaturas. 
 

Presidente: Cantemos, pedindo perdão a Deus  
                     e à Terra, nossa mãe e nossa irmã: 
Refrão (cantado): 

Terra, nossa mãe e nossa irmã: 
Tu que gemes  
e sofres as dores de parto: 
Perdão, Perdão, Perdão! 

 
VIII ESTAÇÃO 

Jesus encontra as mulheres de Jerusalém 
 
 V. Nós Vos adoramos e bendizemos, ó Jesus, 
 R. Que pela vossa santa Cruz remistes o mundo. 
 

Leitor 1 – Do Evangelho segundo São Lucas (23,28) 
«Jesus voltou-se para as mulheres e disse-lhes: “Filhas de Jerusalém, não cho-

reis por mim, chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos”». Palavra do Senhor. 
 

+ Breves momentos de interiorização 
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Leitor 2 – Da Encíclica «Laudato Si’» do papa Francisco: 
   «Lanço um convite urgente a renovar o diálogo sobre a maneira como esta-
mos a construir o futuro do Planeta. Precisamos de um debate que nos una a todos, 
porque o desafio ambiental, que vivemos, e as suas raízes humanas dizem respeito e 
têm impacto sobre todos nós. O movimento ecológico mundial já percorreu um longo 
e rico caminho, tendo gerado numerosas agregações de cidadãos que ajudaram na 
consciencialização.  

Infelizmente, muitos esforços na busca de soluções concretas para a crise am-
biental acabam, com frequência, frustrados não só pela recusa dos poderosos, mas 
também pelo desinteresse dos outros. As atitudes que dificultam os caminhos de so-
lução, mesmo entre os crentes, vão da negação do problema à indiferença, à resig-
nação acomodada ou à confiança cega nas soluções técnicas. Precisamos de nova 
solidariedade universal.» (LS 14) 
 

Presidente: Louvado sejas, meu Senhor, 
Todos: Com todas as tuas criaturas.  
 

Presidente: Cantemos, pedindo perdão a Deus  
                     e à Terra, nossa mãe e nossa irmã: 
Refrão (cantado): 

Terra, nossa mãe e nossa irmã: 
Tu que gemes  
e sofres as dores de parto: 
Perdão, Perdão, Perdão! 

 
IX ESTAÇÃO 

Jesus cai pela terceira vez 

 
V. Nós Vos adoramos e bendizemos, ó Jesus, 
R. Que pela vossa santa Cruz remistes o mundo. 
 

Leitor 1 – Da Carta de São Paulo aos Romanos (8, 35.37): 
«Quem poderá separar-nos do amor de Cristo? 

A tribulação, a angústia,  
a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? 
Mas em tudo isso saímos mais do que vencedores, 
graças àquele que nos amou.» Palavra do Senhor. 
 

+ Breves momentos de interiorização 
 

Leitor 2 – Da Encíclica «Laudato Si’» do papa Francisco: 
   «Eis alguns eixos que atravessam toda a encíclica:  
- a relação íntima entre os pobres e a fragilidade do Planeta,  
- a convicção de que tudo está estreitamente interligado no mundo,  
- a crítica do novo paradigma e das formas de poder que derivam da tecnologia,  
- o convite a procurar outras maneiras de entender a economia e o progresso,  
- o valor próprio de cada criatura,  
- o sentido humano da ecologia,  
- a necessidade de debates sinceros e honestos,  
- a grave responsabilidade da política internacional e local,  
- a cultura do descarte e 
- a proposta dum novo estilo de vida.» (LS 16) 
 

Presidente: Louvado sejas, meu Senhor, 
Todos: Com todas as tuas criaturas. 
 

Presidente: Cantemos, pedindo perdão a Deus  
                     e à Terra, nossa mãe e nossa irmã: 
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Refrão (cantado): 
Terra, nossa mãe e nossa irmã: 
Tu que gemes  
e sofres as dores de parto: 
Perdão, Perdão, Perdão! 

 
X ESTAÇÃO 

Jesus é despojado das vestes 
 
V. Nós Vos adoramos e bendizemos, ó Jesus, 
R. Que pela vossa santa Cruz remistes o mundo. 
 
Leitor 1 – Do Evangelho de São João (19,23-24): 

«Os soldados, depois de terem crucificado Jesus, pegaram na roupa dele e 
fizeram quatro partes, uma para cada soldado, exceto a túnica. A túnica, toda tecida 
de uma só peça de alto a baixo, não tinha costuras. Então, os soldados disseram uns 
aos outros: “Não a rasguemos; tiremo-la à sorte, para ver a quem tocará”». Palavra 
da Salvação. 
 

+ Breves momentos de interiorização 

 
Leitor 2 – Da Encíclica «Laudato Si’» do papa Francisco: 
  «Existem formas de poluição que afetam diariamente as pessoas. A exposi-
ção aos poluentes atmosféricos produz uma vasta gama de efeitos sobre a saúde, 
particularmente dos mais pobres, e provocam milhões de mortes prematuras. Adoe-
cem, por exemplo, por causa da inalação de elevadas quantidades de fumo produzido 
pelos combustíveis utilizados para cozinhar ou aquecer-se.  

A isto vem juntar-se a poluição que afeta a todos, causada pelo transporte, pelos 
fumos da indústria, pelas descargas de substâncias que contribuem para a acidifica-
ção do solo e da água, pelos fertilizantes, inseticidas, fungicidas, pesticidas e agrotó-
xicos em geral.» (LS 20)  
 

Presidente: Louvado sejas, meu Senhor, 
Todos: Com todas as tuas criaturas. 
 

Presidente: Cantemos, pedindo perdão a Deus  
                     e à Terra, nossa mãe e nossa irmã: 
Refrão (cantado): 

Terra, nossa mãe e nossa irmã: 
Tu que gemes  
e sofres as dores de parto: 
Perdão, Perdão, Perdão! 

 
XI ESTAÇÃO 

Jesus é pregado na Cruz 
 
V. Nós Vos adoramos e bendizemos, ó Jesus, 
R. Que pela vossa santa Cruz remistes o mundo. 
 
Leitor 1 – Do Evangelho segundo São Marcos (15,25-27): 

«Eram umas nove horas da manhã, quando o crucificaram. 
Na inscrição com a condenação, lia-se: «O rei dos judeus.» Com Ele crucificaram dois 
ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda». 
Palavra da Salvação.  
 

+ Breves momentos de interiorização 
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Leitor 2 - Da Encíclica «Laudato Si’» do papa Francisco: 
  «Produzem-se anualmente centenas de milhões de toneladas de resíduos, 
muitos deles não biodegradáveis: resíduos domésticos e comerciais, detritos de de-
molições, resíduos clínicos, eletrónicos e industriais, resíduos altamente tóxicos e ra-
dioativos. A Terra, nossa casa, parece transformar-se cada vez mais num imenso de-
pósito de lixo.» (LS 21) 
 

Presidente: Louvado sejas, meu Senhor, 
Todos: Com todas as tuas criaturas. 
 

Presidente: Cantemos, pedindo perdão a Deus  
                     e à Terra, nossa mãe e nossa irmã: 
Refrão (cantado): 

Terra, nossa mãe e nossa irmã: 
Tu que gemes  
e sofres as dores de parto: 
Perdão, Perdão, Perdão! 

 
XII ESTAÇÃO 

Jesus morre na Cruz 

 
V. Nós Vos adoramos e bendizemos, ó Jesus, 
R. Que pela vossa santa Cruz remistes o mundo. 
 
Leitor 1 – Do Evangelho segundo São João (19,28-30): 

«Jesus, sabendo que tudo se consumara, para se cumprir totalmente a Escri-
tura, disse: «Tenho sede!» Havia ali uma vasilha cheia de vinagre.  

Quando tomou o vinagre, Jesus disse: «Tudo está consumado.» E, inclinando 
a cabeça, entregou o espírito.» Palavra da Salvação. 
 

+ Breves momentos de interiorização 
 
Leitor 2 – Da Encíclica «Laudato Si’» do papa Francisco: 
  «Um problema particularmente sério é o da qualidade da água disponível para 
os pobres, que diariamente ceifa muitas vidas.  

Entre os pobres, são frequentes as doenças relacionadas com a água, incluindo 
as causadas por micro-organismos e substâncias químicas. A diarreia e a cólera, de-
vidas a serviços de higiene e reservas de água inadequados, constituem um fator 
significativo de sofrimento e mortalidade infantil.» (LS 29) 
 

Presidente: Louvado sejas, meu Senhor, 
Todos: Com todas as tuas criaturas. 
 

Presidente: Cantemos, pedindo perdão a Deus  
                     e à Terra, nossa mãe e nossa irmã: 
 

Refrão (cantado): 
Terra, nossa mãe e nossa irmã: 
Tu que gemes  
e sofres as dores de parto: 
Perdão, Perdão, Perdão! 
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XIII ESTAÇÃO 
Jesus é descido da Cruz 

 
V. Nós Vos adoramos e bendizemos, ó Jesus, 
R. Que pela vossa santa Cruz remistes o mundo. 

 
Leitor 1 – Do Evangelho segundo São Mateus (27,57-58): 

«Ao cair da tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que tam-
bém se tornara discípulo de Jesus. Foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. 
Pilatos ordenou que lho entregassem.» Palavra da Salvação.  
 

+ Breves momentos de interiorização 
 

Leitor 2 – Da Encíclica «Laudato Si’» do papa Francisco: 
 «Todo o universo material é uma linguagem do amor de Deus, do seu carinho 

sem medida por nós. O solo, a água, as montanhas: tudo é carícia de Deus. A história 
da própria amizade com Deus desenrola-se sempre num espaço geográfico que se 
torna um sinal muito pessoal, e cada um de nós guarda na memória lugares cuja lem-
brança nos faz muito bem.» (LS 84) 

«É muito nobre assumir o dever de cuidar da criação com pequenas ações 
diárias, tais como: evitar o uso de plástico e papel, reduzir o consumo de água, dife-
renciar o lixo, cozinhar apenas aquilo que razoavelmente se poderá comer, tratar com 
desvelo os outros seres vivos, servir-se dos transportes públicos ou partilhar o mesmo 
veículo com várias pessoas, plantar árvores, apagar as luzes desnecessárias... Tudo 
isto faz parte duma criatividade generosa e dignificante, que põe a descoberto o me-
lhor do ser humano.» (LS 211) 
 

Presidente: Louvado sejas, meu Senhor, 
Todos: Com todas as tuas criaturas. 

 

Presidente: Cantemos, pedindo perdão a Deus  
                     e à Terra, nossa mãe e nossa irmã: 
Refrão (cantado): 

Terra, nossa mãe e nossa irmã: 
Tu que gemes  
e sofres as dores de parto: 
Perdão, Perdão, Perdão! 

 
XIV ESTAÇÃO 

Jesus é depositado no sepulcro 
 

V. Nós Vos adoramos e bendizemos, ó Jesus, 
R. Que pela vossa santa Cruz remistes o mundo. 
 

Leitor 1 – Do Evangelho segundo São João (19,41-42): 
«No sítio em que Ele tinha sido crucificado havia um horto e, no horto, um tú-

mulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado.  Foi ali que puseram Jesus.» 
Palavra da Salvação. 
 

+ Breves momentos de interiorização 
 

Leitor 2 – Da Encíclica «Laudato Si’» do papa Francisco: 
  «No fim, encontrar-nos-emos face a face com a beleza infinita de Deus e po-
deremos ler, com jubilosa admiração, o mistério do universo, o qual terá parte con-
nosco na plenitude sem fim.  

Estamos a caminhar para o sábado da eternidade, para a nova Jerusalém, para a 
casa comum do Céu.  
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Diz-nos Jesus: «Eu renovo todas as coisas» (Ap 21,5). A vida eterna será uma 
maravilha compartilhada, onde cada criatura, esplendorosamente transformada, ocu-
pará o seu lugar e terá algo para oferecer aos pobres definitivamente libertados. 

Juntamente com todas as criaturas, caminhamos nesta terra à procura de 
Deus. Caminhemos cantando; que as nossas lutas e a nossa preocupação por este 
planeta não nos tirem a alegria da esperança.» (LS 243-244) 

 

Presidente: Louvado sejas, meu Senhor, 
Todos: Com todas as tuas criaturas. 

 

Presidente: Cantemos, pedindo perdão a Deus  
                     e à Terra, nossa mãe e nossa irmã: 
Refrão (cantado): 

Terra, nossa mãe e nossa irmã: 
Tu que gemes  
e sofres as dores de parto: 
Perdão, Perdão, Perdão! 

 
 

● Oração pela nossa Terra
 

Deus Omnipotente,  
que estás presente em todo o universo  
e na mais pequenina das tuas criaturas,  
Tu, que envolves com a tua ternura  
tudo o que existe,  
derrama em nós a força do teu amor  
para cuidarmos da vida e da beleza.  
Inunda-nos de paz,  
para vivermos como irmãos e irmãs  
sem prejudicar ninguém.  
 

Ó Deus dos pobres,  
ajuda-nos a resgatar os abandonados  
e esquecidos desta terra  
que valem tanto aos teus olhos.  

 

Cura a nossa vida,  
para protegermos o mundo  
e não o depredarmos,  
para semearmos beleza  
e não poluição nem destruição.  

 
Toca os corações  
daqueles que buscam  
apenas benefícios  
à custa dos pobres e da terra. 
 
Ensina-nos a descobrir  
o valor de cada coisa,  
a contemplar com encanto,  
a reconhecer que estamos  
profundamente unidos  
com todas as criaturas  
no nosso caminho  
para a tua luz infinita. 
 

Obrigado por estares connosco  
todos os dias.  
Sustenta-nos, por favor,  
na nossa luta pela justiça,  
o amor e a paz.  
           (LS 246)

 

 

● Cântico final 


