
celebração 

com os Pobres e a Criação 

INTRODUÇÃO 
• Cântico inicial, a critério de cada grupo. 
• Saudação: Em nome do Pai, e do Filho e do Es-
pírito Santo. 

Todos: Ámen. 

• Ambientação: Quaresma é tempo favorável de 
encontro com Jesus e com a sua Palavra, para ter-
mos os seus mesmos sentimentos e assumirmos 
as suas opções de vida, sobretudo solidarizando-
-nos com os empobrecidos e crucificados de hoje. 

Para significar isso, nesta Via-Sacra levare-
mos uma cruz - símbolo do amor maior de Deus 
por nós e sinal de esperança e de vitória. Vamos 
a caminho do Calvário, onde acontece a Morte e 
a Ressurreição. 

E porque estamos no Jubileu pela Terra e 
pelos Pobres, em cada uma das Estações, além da 
Palavra de Deus escutaremos textos da encíclica 
«Laudato si'», do papa Francisco, sobre a nossa 
casa comum que é a Terra. Diz o Papa: «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). 

Por isso, após cada Estação, rezaremos, co-
mo «jaculatória», a frase do Cântico das Criaturas 
de São Francisco de Assis, que o Papa escolheu 
como título da encíclica: 
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2. Glória a Ti, Jesus Cristo, Filho amado 
De Deus Pai, nosso Irmão e Salvador! 
Misericórdia é teu rosto humanado: 
Louvado sejas, meu Senhor! 

3. Glória a Ti, ó Espírito divino. 
Vento e brisa, dos pobres Benfeitor! 
Tu és a fonte do mais belo hino: 
Louvado sejas, meu Senhor! 

4. Glória a Ti, ó Virgem Santa Maria, 
Mãe de Cristo Jesus, o Redentor! 
Tu és a causa da nossa alegria: 
Louvado sejas, meu Senhor! 

5. Glória a vós, construtores da unidade 
Entre os povos, para um Mundo melhor! 
Dai glória a Deus, cantai sua bondade: 
Louvado sejas, meu Senhor! 

(No último Refrão, repete «Laudato Si'») 
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