
Via Sacra
Estações da cruz com os mártires 
de hoje e as testemunhas da fé



“Nossa organização está escrevendo o marti-
rológio de nossos tempos - não como um livro 
de texto, mas como uma testemunha, e, por-
tanto, pode fazê-lo com grande empatia e o 
mais profundo fervor.”

Padre Werenfried van Straaten



 Até alguns anos atrás, a palavra “mártir” 
quase nunca era usada em nosso voca-
bulário cotidiano. No entanto, à medida 
que a onda global de ataques terroristas e 
atentados suicidas cai ao nosso redor, in-
felizmente a expressão se tornou uma rea-
lidade tangível. Pior ainda é o fato de que 
a palavra se tornou carregada de conota-
ções distorcidas, fanáticas e assustadoras. 
O significado cristão de “mártir”, por outro 
lado, aponta para uma mensagem com-
pletamente diferente.
     Os homens, mulheres e até crianças 
que honramos como mártires nunca pro-
curaram morrer deliberadamente. Pelo 
contrário, eles amavam a vida até o fim. 
Mas eles também mostraram a liberdade 
interior que advém da fé em Cristo. Com a 
certeza de que o amor de Deus é mais for-
te que a morte, eles não temiam ódio, po-
deres malignos ou mundanos que queriam 
separá-los de Deus.
     Eles aceitaram livremente a morte, ten-
do firme fé de que a oferta de suas vidas 
pela Verdade seria para a salvação do 
mundo e se tornaria uma bênção para 



aqueles que os assassinaram. Ao fazer isso, 
eles deram a prova mais forte de sua es-
perança na vida eterna e sua fé em Deus, 
que é o amor.
    A Igreja era, é e sempre será uma igre-
ja de mártires, mesmo no século XXI. Espe-
cialmente agora, quando o mal está se 
espalhando tão rapidamente, precisamos 
de pessoas corajosas e heroicas que se 
oponham às ideologias do poder, ódio e 
vingança.
   Nas seguintes estações da cruz, encon-
traremos catorze testemunhas contem-
porâneas e mártires da fé. Sofreram com 
Cristo e pelo poder de Sua cruz. Seu teste-
munho e suas palavras devem nos dar a 
coragem e a força para levar nossa cruz 
diária por amor a Cristo, ganhando gra-
ças pelos outros. Que o exemplo deles nos 
inspire a ajudar os fracos e perseguidos, a 
ficar rico em boas ações, que dão teste-
munho da justiça e do Reino vindouro de 
nosso Pai Celestial.



1ª ESTAÇÃO: JESUS É CONDENADO À MORTE

V. Te adoramos, ó Cristo, e te bendizemos,
R. Porque pela tua santa cruz redimiste o mundo.

“E Pilatos novamente lhes disse: ‘Então, o que devo 
fazer com o homem que você chama de Rei dos Ju-
deus?’ E eles gritaram novamente: ‘Crucifica-o’. E Pi-
latos lhes disse: ‘Por quê? Que mal fez ele?” Mas eles 
gritaram ainda mais: ‘Crucifica-o.’ Assim, Pilatos, de-
sejando satisfazer a multidão, libertou para eles Bar-
rabás, e tendo açoitado a Jesus, ele o entregou para 
ser crucificado” (Marcos 15,12 -15)
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     O Arcebispo Rahho foi sequestrado de seu 
carro por um grupo de agressores desconheci-
dos, no distrito de Al-Nur, em Mosul, Iraque, logo 
após celebrar a Santa Missa em 29 de fevereiro 
de 2008. Homens armados cravejaram de ba-
las o carro do Arcebispo, mataram dois guarda-
-costas e empurraram o Arcebispo para o por-
ta-malas de um carro. No escuro, ele pegou o 
telefone celular e ligou para a igreja, dizendo às 
autoridades para não pagarem um resgate por 
sua libertação. “Ele acreditava que esse dinhei-
ro não seria usado para boas obras e, em vez 
disso, iriam fazer ações mais assassinas e más”, 
disseram as autoridades. Em 13 de março de 
2008, o corpo do Arcebispo foi encontrado en-
terrado em uma cova rasa perto de Mosul.
     Em seu testamento, o Arcebispo Rahho es-
creveu estas palavras emocionantes sobre seu 
presente incondicional a Deus e à humanidade:
    “A morte é uma realidade terrível, mais ter-
rível do que qualquer outra realidade, e cada 
um de nós deve lidar com isso. As pessoas que 
dão suas vidas, elas mesmas, seu ser e tudo o 

Iraque: Arcebispo Paulos Faraj Rahho - Homem 
de liberdade e unidade



que possuem a Deus e aos outros expressam 
dessa maneira a profunda fé que têm em Deus 
e sua confiança n’Ele. O Pai Eterno cuida de to-
dos e não prejudica ninguém porque Seu amor 
é infinito. Ele é amor, assim como exerce a sua 
paternidade em plenitude. Desta forma, pode-
mos entender a morte. A morte significa uma 
parada para essa doação a Deus e aos outros 
(isto é, nesta vida), a fim de se abrir e se entre-
gar novamente, sem fim ou falha. Vida significa 
colocar-se plenamente nas mãos de Deus. Com 
a morte, a doação se torna infinita na vida eter-
na. Exorto todos vocês a serem abertos aos nos-
sos irmãos muçulmanos e yazidis e a todos os fi-
lhos de nossa amada pátria, para trabalharem 
juntos e construir laços sólidos de amor e frater-
nidade entre os filhos de nosso amado país, o 
Iraque.”

Oremos por um verdadeiro diálogo baseado no 
amor, na justiça e na verdade entre todos os 

povos, raças, culturas e religiões.



v

2ª ESTAÇÃO: JESUS CARREGA SUA CRUZ

V. Te adoramos, ó Cristo, e te bendizemos,
R. Porque pela tua santa cruz redimiste o mundo.

“Carregando sua própria cruz, ele foi para o lu-
gar da Caveira (que em aramaico se chama 
Gólgota)”  (João 19,17).
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    Em 4 de outubro de 2018, Gerard Anjian-
gwe, de 19 anos, foi morto a sangue frio por 
um grupo de soldados do lado de fora da 
igreja paroquial de Santa Teresa, em Bames-
sing, uma pequena cidade perto de Ndop, 
Ngo-Ketunjia, nordeste de Camarões. Ele de-
veria começar seu ano espiritual de formação 
no Centro de Formação Espiritual São João 
Maria em Bafut, no dia 12 de outubro de 2018, 
com o objetivo de se tornar sacerdote. Quan-
do a Missa terminou, e enquanto Gerard e ou-
tros fiéis estavam do lado de fora da igreja, 
um caminhão do exército de Ndop apareceu 
e parou no final da estrada que levava à igre-
ja. Alguns soldados saíram do veículo e co-
meçaram a atirar. Enquanto muitos fiéis se re-
fugiavam na sacristia e se protegiam, Gerard 
Anjiangwe se jogou no chão, rezando o Rosá-
rio. Depois de interrogá-lo, os soldados orde-
naram que ele se ajoelhasse e logo após ati-
raram três vezes na parte de trás da cabeça, 
matando-o instantaneamente.
   São João Maria Vianney, padroeiro dos sa-
cerdotes, escreve em seu “Pequeno Catecis-
mo” a coragem de levar a cruz.

Camarões: Gerard Akiata Anjiangwe - 
Seminarista sem medo



    “Existem duas maneiras de sofrer - sofrer 
com amor e sofrer sem amor. Os santos sofre-
ram tudo com alegria, paciência e perseve-
rança, porque amavam. Quanto a nós, sofre-
mos com raiva, irritação e cansaço, porque 
não amamos. Se amamos a Deus, nós deve-
mos amar as cruzes, devemos desejar por elas, 
devemos ter prazer nelas ... Deveríamos estar 
felizes em poder sofrer pelo amor d’Aquele 
que sofreu amorosamente por nós. Do que re-
clamamos? Infelizmente, os pobres não cren-
tes, que não têm a felicidade de conhecer a 
Deus e Sua infinita amabilidade, têm as mes-
mas cruzes que nós; mas eles não têm os mes-
mos consolos! No Caminho da Cruz, meus fi-
lhos, apenas o primeiro passo é doloroso. 
Nossa maior cruz é o medo das cruzes ... Não 
temos coragem de carregá-la, estamos mui-
to enganados: pois, o que quer que façamos, 
a cruz nos mantém apertados - não podemos 
escapar dela. Você diz que é difícil? Não, é 
fácil, é consolador, é doce; é felicidade. So-
mente devemos amar enquanto sofremos, e 
sofrer enquanto amamos.”

Oremos por novas vocações ao sacerdócio 
e à vida religiosa, para que os jovens possam 
responder ao chamado do Senhor com gene-

rosidade, coragem e amor.



3ª ESTAÇÃO: JESUS CAI PELA PRIMEIRA VEZ

V. Te adoramos, ó Cristo, e te bendizemos,
R. Porque pela tua santa cruz redimiste o mundo.

“Embora ele estivesse na forma de Deus, ele não 
levou em conta a igualdade com Deus algo a ser 
apegado, mas se esvaziou de si mesmo, assumin-
do a forma de um servo, nascendo à semelhança 
dos homens. E sendo encontrado na forma huma-
na, ele se humilhou, tornando-se obediente até a 
morte, e morte na cruz.” (Filipenses 2, 6-8)
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   Em 3 de junho de 2010, o Bispo italiano Luigi 
Padovese, 63 anos, Presidente da Conferência 
Episcopal Turca e Bispo da Anatólia, foi assassi-
nado por seu próprio motorista e guarda-costas. 
Na época, o Bispo estava em sua residência de 
verão na cidade de Iskenderun, perto do local 
da antiga Antioquia bíblica. O governo turco te-
lefonara anteriormente para o Bispo, avisando-
-o de que seu motorista, que eles mesmos ha-
viam lhe atribuído quatro anos antes, abraçara 
a “causa fundamentalista”. O Bispo Padovese 
havia, portanto, cancelado suas passagens de 
avião para o Chipre, pouco antes de ele via-
jar. Ele havia decidido não comparecer à visita 
do Papa lá, porque “ele temia que seu motoris-
ta aproveitasse a ocasião para atentar contra a 
vida do Papa”. Foi então que o próprio Bispo foi 
assassinado.
Em uma de suas muitas palestras sobre a vida 
dos cristãos no Oriente Médio, o Bispo Luigi Pa-
dovese explicou o valor redentor da cruz:
     “A maior tentação do homem é criar um 
deus à própria imagem (...) Mesmo em nos-
sos dias, Deus é frequentemente” reivindicado 
“por um lado ou por outro. É muito fácil usá-lo 
como justificativa para certas ações. Hoje exis-
tem até pessoas que assassinam em nome de 

Turquia: Dom Luigi Padovese - Servo humilde de 
todos



Deus. (...) Por ter que me envolver com outra re-
ligião e cultura, entendi o que São Paulo quis 
dizer quando falou da cruz como um escânda-
lo e loucura para os sábios. Um Deus que, por 
amor, morre, é açoitado, humilhado e zomba-
do, é “escandaloso” e destrói a imagem da di-
vindade que as pessoas criaram desde o come-
ço do mundo, a imagem de um ser glorioso e 
poderoso de acordo com os critérios mundanos. 
Os critérios de Deus não são os do mundo: Sua 
glória se manifesta no fato de que Ele está pen-
durado na cruz por amor. (...) Morar nos lugares 
onde São Paulo pregava, na terra onde nasceu 
a primeira igreja cristã, deu maior concretude 
à minha fé. (...) Quando São Paulo fala em suas 
cartas das muitas dificuldades que encontrou - 
fome, frio, perseguição -, sua proclamação se 
torna mais concreta e profunda, porque eu en-
tendo os sofrimentos e provações que ele teve 
que superar. É claro que eu não morro de fome 
como ele, posso viajar rapidamente de carro, 
mas me sinto próximo a ele, por exemplo, em re-
lação às dificuldades de pertencer a uma mino-
ria religiosa.”

Oremos pelos cristãos cuja liberdade religiosa 
está sendo negada e restrita em muitos países, 
para que Cristo seja revelado a todos pela fide-

lidade à cruz.



4ª ESTAÇÃO: JESUS ENCONTRA SUA MÃE

V. Te adoramos, ó Cristo, e te bendizemos,
R. Porque pela tua santa cruz redimiste o mundo.
“Então Simeão os abençoou e disse a Maria, sua 
mãe: ‘Esta criança está destinada a causar a 
queda e a elevação de muitos em Israel, e a ser 
um sinal de contradição, a fim de que os pen-
samentos de muitos corações sejam revelados. 
E uma espada também perfurará sua própria 
alma’” (Lucas 2, 34-35)

©
 w

w
w

.b
ra

di
-b

ar
th

.o
rg



   No dia 13 de maio de 2019, terroristas ataca-
ram um grupo de fiéis católicos em Singa, per-
to da cidade de Zimtenga, em Burkina Faso, 
quando voltavam de uma procissão em ho-
menagem a Nossa Senhora de Fátima. Eles 
destacaram quatro indivíduos do grupo, pelo 
menos três dos quais, ao que parece, não fo-
ram escolhidos aleatoriamente. Eles eram os 
principais membros dos leigos católicos, um 
dos quais tinha sido o presidente da comu-
nidade católica local por muitos anos e dois 
outros que estavam servindo como catequis-
tas na comunidade. A impressão foi de que os 
terroristas estavam deliberadamente mirando 
os líderes da comunidade. Os terroristas permi-
tiram que as crianças do grupo escapassem, 
mas mataram os quatro adultos e destruíram a 
imagem da Virgem Maria.
Nossa Senhora apareceu a três crianças em 
Fátima: Jacinta, Francisco e Lúcia. Mesmo du-
rante a primeira aparição, ela perguntou às 
crianças: “Vocês desejam se oferecer a Deus, 
para suportar o sofrimento que Ele pode lhe 
enviar, como um ato de reparação pelos pe-
cados pelos quais Ele é ofendido e para pedir 

Burkina Faso: os quatro catequistas de 
Nossa Senhora



a conversão dos pecadores?” “Sim, nós acei-
tamos”, responderam as crianças. Nossa Se-
nhora, resplandecente como o sol, continuou: 
“Você terá que sofrer muito, mas a graça de 
Deus será seu conforto”. Com essas palavras, 
Maria abriu as suas mãos. Delas saiu uma luz 
intensa que parecia atravessá-los, penetrando 
em seus peitos, alcançando a parte mais in-
terna de suas almas e “fazendo-nos ver a nós 
mesmos em Deus, que era essa luz, mais clara-
mente do que podemos nos ver no melhor dos 
espelhos”, Lúcia escreveria mais tarde. “Reze 
o Rosário todos os dias para obter a paz para 
o mundo e o fim da guerra”, foi o último apelo 
de Nossa Mãe Santíssima.

Oremos por perseverança e fidelidade ao re-
zar o Rosário, e pela disposição de fazer sacri-
fícios por amor como participação na reden-
ção do mundo e em reparação pelos nossos 

pecados.



5ª ESTAÇÃO: SIMÃO DE CIRENE AJUDA JESUS 
A CARREGAR A CRUZ

V. Te adoramos, ó Cristo, e te bendizemos,
R. Porque pela tua santa cruz redimiste o mundo.

“Quando os soldados o levaram, eles pegaram 
Simão de Cirene, que voltava do campo, e colo-
caram a cruz sobre ele e o obrigaram a carregá-
-la atrás de Jesus.” (Lucas 23,26)
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      Akash Bashir era um jovem de 18 anos 
e ex-aluno da Escola Don Bosco em Laho-
re, Paquistão. Ele deu a vida em 15 de mar-
ço de 2015, salvando sua paróquia de uma 
tentativa de ataque a bomba. Ele estava 
atuando como um segurança voluntário do 
lado de fora da entrada da Igreja de São 
João, no distrito de Youhanabad, em Laho-
re, quando um indivíduo de aparência sus-
peita tentou entrar. Akash avistou o cinto 
de explosivos em volta da cintura e tentou 
impedi-lo de entrar. Segundos depois, in-
capaz de dissuadi-lo, ele se lançou sobre o 
suspeito, que detonou seu cinto com bom-
bas. Ao entregar sua própria vida, Akash foi 
capaz de impedir que o terrorista entras-
se na igreja, salvando assim a vida dos fiéis 
que se reuniram para lá celebrarem a Eu-
caristia.
     A confissão de fé feita pelo Ministro das 
Minorias Religiosas do Paquistão, Shahbaz 
Bhatti, pouco antes de seu assassinato em 2 
de março de 2011 também se aplica ao jo-
vem Akash:

Paquistão: Akash Bashir - Tomando a Cruz 
para salvar os outros



     “Quero compartilhar que acredito em 
Jesus Cristo que deu sua própria vida por 
nós. Sei o que significa a cruz e o que signi-
fica seguir a cruz. E estou pronto para mor-
rer pela causa da minha comunidade so-
fredora, e eu morrerei para defender os 
direitos deles. Orem por mim e por minha 
vida. Sou um homem que queimou suas 
pontes. Não posso e não voltarei atrás nes-
se compromisso. Lutarei contra o fanatismo 
e lutarei até a morte em defesa dos cris-
tãos.”

Oremos pelos jovens, para que encontrem 
em Cristo a plenitude da vida e se tornem 

testemunhas alegres do Seu amor.



6ª ESTAÇÃO: VERÔNICA ENXUGA O 
ROSTO DE JESUS

V. Te adoramos, ó Cristo, e te bendizemos,
R. Porque pela tua santa cruz redimiste o mundo.

“Ele não tinha beleza ou majestade para nos 
atrair a ele, nada em sua aparência que devês-
semos desejá-lo. Ele foi desprezado e rejeitado 
pela humanidade, um homem sofredor e fami-
liarizado com a dor. Como alguém de quem as 
pessoas escondem o rosto, ele foi desprezado, e 
nós o desprezamos” (Isaías 53, 2b-3)
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      Em 4 de março de 2016, quatro irmãs re-
ligiosas das Missionárias da Caridade foram 
assassinadas, juntamente com outras 12 pes-
soas, por terroristas que invadiram seu con-
vento em Aden, Iêmen, onde as irmãs esta-
vam administrando um lar para idosos. Duas 
das irmãs assassinadas eram de Ruanda, 
uma da Índia e outra do Quênia. As outras 
vítimas incluíam seu motorista e ajudantes 
leigos que trabalhavam na casa, que aten-
dia cerca de 80 idosos e doentes.
A Fundadora das Missionárias da Caridade, 
Santa Madre Teresa, escreveu as seguintes 
palavras sobre o serviço ao amor que todos 
devemos:
     “Você conhece seu vizinho? Você sabe 
que existe uma pessoa cega lá? Que exis-
te alguém doente, que existe uma pessoa 
idosa solitária que não tem ninguém - você 
sabe? E se você sabe, você já fez alguma 
coisa? Há uma chance de dar amor, de vir 
amanhã para fazer alguma coisa. Veja, olhe 
e faça algo, e você verá a alegria, o amor 

Iêmen: Quatro Missionários da Caridade 
martirizados - Verônicas do nosso tempo



e a paz que virão do coração, porque você 
fez algo por alguém. Você deu seu amor a 
Deus em uma ação viva. Não basta dizer 
‘eu te amo’. Não basta; faça alguma coi-
sa. E esse algo pode ser algo que te machu-
ca. Porque o verdadeiro amor dói. Quan-
do você olha para a cruz, sabe como Jesus 
nos amou. Ele morreu na cruz porque amava 
você e me amava. E ele quer que amemos 
assim.

Oremos para que, em nossa vida diária, 
atentemos para as necessidades dos outros 

e reconheçamos neles o rosto do Senhor.



7ª ESTAÇÃO: JESUS CAI PELA SEGUNDA VEZ

V. Te adoramos, ó Cristo, e te bendizemos,
R. Porque pela tua santa cruz redimiste o mundo.

© www.bradi-barth.org

“Certamente ele aceitou nossa dor e suportou 
nosso sofrimento, mas nós o consideramos punido 
por Deus, atingido por ele e afligido. Mas ele foi 
trespassado por nossas transgressões, foi esmaga-
do por nossas iniquidades; o castigo que nos trou-
xe paz estava sobre ele, e por suas feridas somos 
curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, 
cada um de nós se voltou para o seu próprio ca-
minho; e o Senhor colocou sobre ele a iniquidade 
de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não 
abriu a boca; ele foi levado como um cordeiro 
para o matadouro, e como uma ovelha diante de 
seus tosquiadores é silenciosa, então ele não abriu 
a sua boca.” (Isaías 53, 4-7)



      O Padre Rahgeed Ganni, 35 anos, era um 
sacerdote católico do rito caldeu na paró-
quia do Espírito Santo, no norte de Mosul, no 
Iraque. Em 3 de junho de 2007, ele foi assassi-
nado por assaltantes desconhecidos, homens 
armados que mataram não apenas ele, mas 
também três de seus subdiáconos, Basman 
Yousef Daud, Wahid Hanna Isho e Gassan 
Isam Bidawed. Depois de celebrar a Missa da 
noite, o Padre Rahgeed foi abordado por um 
de seus assassinos que antes o ordenara que 
fechasse a igreja. Perguntado por que ele 
não havia feito isso, ele respondeu: “Como 
posso fechar a Casa de Deus?” Depois de se-
rem ordenados a se converter ao islamismo 
e ao recusar, todos os quatro homens foram 
mortos a tiros no local.
     Durante o Congresso Eucarístico Italiano 
de 2005 em Bari, o Padre Ragheed deu este 
poderoso testemunho sobre o poder da Eu-
caristia como fonte de força para os cristãos 
perseguidos:
     “Sem domingo, sem a Eucaristia, os cris-
tãos no Iraque não podem sobreviver. Os 
terroristas podem pensar que podem matar 

Iraque: Padre Ragheed Aziz Ganni - Padre 
com o Coração de Jesus



nossos corpos ou nosso espírito nos assustan-
do, mas, aos domingos, as igrejas estão sem-
pre cheias. Eles podem tentar tirar a nossa 
vida, mas a Eucaristia a devolve (...) Há dias 
em que me sinto frágil e cheio de medo. Mas 
quando, segurando a Eucaristia, digo: ‘Eis o 
Cordeiro de Deus, eis Aquele que tira o pe-
cado do mundo’, sinto Sua força em mim. 
Quando seguro o Anfitrião em minhas mãos, 
é realmente Ele quem está me segurando e 
a todos nós, desafiando os terroristas e nos 
mantendo unidos em Seu amor sem limites. 
Em tempos normais, tudo é dado como ga-
rantido e esquecemos o maior presente que 
é feito para nós. Ironicamente, é graças à 
violência terrorista que aprendemos realmen-
te o que é a Eucaristia, o Cristo que morreu e 
ressuscitou, que nos dá vida. E isso nos permi-
te resistir e ter esperança.”

Oremos por todos os sacerdotes, para que, 
apesar de suas próprias falhas e deficiências, 
possam permanecer fiéis à sua vocação pelo 

poder da Santa Eucaristia.



8ª ESTAÇÃO: JESUS ENCONTRA AS MULHERES 
DE JERUSALÉM

V. Te adoramos, ó Cristo, e te bendizemos,
R. Porque pela tua santa cruz redimiste o mundo.

     “Um grande número de pessoas o seguia, in-
cluindo mulheres que choravam e lamentavam 
por ele. Jesus virou-se e disse-lhes: Filhas de Jeru-
salém, não chorem por mim; chorem por si mes-
mas e por seus filhos.‘” (Lucas 23,27-28)

©
 w

w
w

.brad
i-barth.org



     A Irmã Veronika Theresia Ráckova, eslova-
ca, irmã missionária do Espírito Santo, era mé-
dica e dirigia o Centro Médico Santa Bakhi-
ta em Yei, no Sudão do Sul. Ela dedicou sua 
vida ao serviço dos mais pobres e necessita-
dos. No dia 16 de maio de 2016, ela estava 
em uma ambulância, acompanhando uma 
mulher grávida em estado crítico ao hospital. 
A mãe sobreviveu e deu à luz gêmeos saudá-
veis. No caminho de volta, a ambulância foi 
parada por um grupo de rebeldes armados, 
que atiraram na irmã. A Irmã Veronika morreu 
quatro dias depois, em 20 de maio de 2016, 
aos 58 anos, como resultado das feridas sofri-
das pelo tiroteio.
     A Irmã Veronika tinha um forte senso de 
perseverança e zelo missionário. Durante um 
dos ataques rebeldes à cidade de Yei, mís-
seis também atingiram o convento. As irmãs 
conseguiram sobreviver deitadas no chão e 
orando. Depois dessa experiência aterrorizan-
te, bem como uma ligação do Superior Geral 
para deixar a missão, todas as irmãs decidi-
ram ficar com o povo. Essa decisão foi toma-
da depois que as irmãs oraram diante do 

Sudão do Sul: Irmã Veronika Theresia Ráckova - 
Doutora e discípula de Cristo



Tabernáculo. A Irmã Veronika Theresia justifi-
cou a decisão com estas palavras: “Porque 
Jesus também perseverou até o fim. Ele não 
abandonou o povo ou deixou o local quan-
do ficou difícil. Como discípula de Jesus, eu 
O sigo no poder do Espírito Santo. Não pos-
so deixar o povo do Sudão do Sul, porque os 
amo!”

Oremos por todas as mães que sofrem por 
causa do destino de seus filhos, e também 

por mães que abandonaram ou não tiveram 
forças para aceitar seus filhos, para que en-
contrem conforto e paz na misericórdia de 

Deus.



9ª ESTAÇÃO: JESUS CAI PELA TERCEIRA VEZ

V. Te adoramos, ó Cristo, e te bendizemos,
R. Porque pela tua santa cruz redimiste o mundo.

“Somos pressionados por todos os lados, mas 
não somos esmagados; perplexos, mas não de-
sesperados; perseguidos, mas não abandona-
dos; derrubados, mas não destruídos. Sempre 
carregamos em nosso corpo a morte de Jesus, 
para que a vida de Jesus também seja revela-
da em nosso corpo.” (2 Coríntios 4, 8-10)
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      O Bispo Stefano Li Side, de Tianjin, República Popular 
da China, morreu em 8 de junho de 2019 aos 92 anos de 
idade enquanto ainda estava em prisão domiciliar. O Bis-
po Li Side nunca vacilou em sua fidelidade à Santa Sé. 
Foi essa fidelidade que o levou à sua repetida detenção, 
17 anos em campos de trabalho forçado e eventual exí-
lio em 1992 para uma remota vila nas montanhas, onde 
permaneceu em prisão domiciliar. As autoridades comu-
nistas chinesas nem sequer lhe permitiram um funeral pú-
blico ou enterro em um cemitério católico.
     O Bispo Stefano Li Side é “o fruto maduro do Espírito: 
sua morte na véspera de Pentecostes não é coincidên-
cia”. Foi assim que um padre da igreja de Tianjin comen-
tou a morte de seu falecido Bispo, a quem ele visitou mui-
tas vezes em seu exílio nas montanhas. “A intenção das 
autoridades era levar o Bispo a um lugar distante e ina-
cessível, para que ninguém pudesse visitá-lo lá”, disse o 
padre, “mas aconteceu o contrário: como o Bispo mo-
rava lá, o número de fiéis que o visitava aumentava dia 
após dia. Seu coração estava completamente cheio de 
amor pela Mãe Santíssima e de um fervoroso zelo pela 
missão da Igreja e pelo reavivamento das vocações ao 
sacerdócio e à vida religiosa”.

Oremos por todos aqueles que são perseguidos e aprisio-
nados por causa de sua fé, para que o Espírito Santo lhes 

dê consolo e força, mais fortes que o ódio e a morte.

China: Bispo Stefano Li Side - Frutos maduros do 
Espírito Santo



10ª ESTAÇÃO: É DESPIDO DE SUAS VESTES

V. Te adoramos, ó Cristo, e te bendizemos,
R. Porque pela tua santa cruz redimiste o mundo.

     “Quando os soldados crucificaram Jesus, eles 
pegaram suas roupas, dividindo-as em quatro 

partes, uma para cada um deles, com a roupa 
de baixo restante. Esta peça era sem costura, 

tecida em uma peça de cima para baixo. ‘Não 
vamos rasgá-la’, disseram um ao outro. ‘Vamos 

decidir por sorte quem a receberá.’ Isso aconte-
ceu para que se cumprisse a escritura que dizia: 
‘Eles dividiram minhas roupas entre eles e lança-
ram sorte sobre minhas vestes.’ Então foi isso que 

os soldados fizeram.” (João 19,23 -24)
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      Em 25 de agosto de 2008, em uma onda de 
violência provocada por radicais hindus, o Pa-
dre Bernard Digal, da Arquidiocese de Cuttack-
-Bhubaneswar, em Orissa, na Índia, foi atacado e 
espancado. O ataque foi tão violento que pou-
co mais de um mês depois, em 28 de outubro, ele 
morreu no hospital devido aos ferimentos graves 
que sofreu na cabeça.             
     Ao longo de sua vida, o Padre Bernard de-
monstrou determinação e coragem em testemu-
nhar e, finalmente, morrer por Cristo. Ele morreu 
em verdadeiro espírito cristão, tendo perdoa-
do seus inimigos e perseguidores imediatamen-
te após o ataque. O Padre Bernard foi o primeiro 
padre a ser assassinado na campanha de violên-
cia anticristã em Orissa.
      Deitado no hospital gravemente ferido, Pa-
dre Bernard disse a seu confrade Padre Dibakar 
da história em torno de seu martírio: “Por volta 
das 22 horas, acordamos com gritos altos do lado 
de fora. Brilhavam as luzes de tochas. Esconde-
mo-nos atrás de uma parede e vimos cerca de 
dez jovens carregando espadas, machados, bar-
ras de ferro e pés de cabra. Então eles me viram. 
Meu jovem motorista conseguiu fugir no escuro, 
enquanto golpes choviam sobre mim de todos 
os lados. Eu fui atingido na cabeça e estava san-
grando profusamente. Então eu perdi a consciên-
cia. Quando acordei, descobri que estava sendo 
arrastado para o fogo. Lutei amargamente para 
evitar ser empurrado para o fogo. Eu podia sen-
tir a morte. Fiz uma oração silenciosa a São Mi-

Índia: Padre Bernard Digal - Dando tudo por Cristo



guel para me salvar dos meus algozes. Então eu 
encontrei uma nova energia tomando posse de 
mim; com um empurrão final, consegui me liber-
tar de suas garras. De alguma forma, eu não es-
tava vestido e corri nu para o escuro, temendo 
pela minha vida. Mas depois de percorrer algu-
ma distância, eles me alcançaram e me bate-
ram sem piedade. Logo vi sangue escorrendo da 
minha cabeça e perdi a consciência. Eles pen-
saram que eu estava morto e me deixaram. No 
meu estado semiconsciente, ouvi lobos uivando 
e temia que os animais se alimentassem de mim. 
Eu pensei que poderia nem conseguir um enter-
ro. Eu orei ao Senhor. Na manhã seguinte, fiquei 
surpreso ao me encontrar vivo. Fui encontrado nu 
no chão por dois moradores. Contei a eles minha 
história e implorei que me dessem água e co-
mida - e roupas para me cobrir. Então a polícia 
veio e me levou para um hospital em Tikabali.
      “Ele mal conseguia falar quando tentava 
me contar tudo”, disse o Padre Dibakar. “Quan-
do tentei perguntar a ele sobre sua condição, 
ele começou a soluçar. Ele tinha bandagens por 
todo o corpo. Toquei a perna dele, que estava 
enfaixada da coxa aos pés, e ele respondeu es-
pontaneamente, dizendo: ‘não há mais lugar no 
meu corpo onde eu não tenha sido espancado’, 
e ele derramou lágrimas novamente.”

Oremos pelos governantes e pelos poderosos des-
te mundo, para que respeitem as leis de Deus e 
a dignidade inviolável de todo ser humano, e os 
protejam da concepção até sua morte natural.



11ª ESTAÇÃO: JESUS É PREGADO NA CRUZ

V. Te adoramos, ó Cristo, e te bendizemos,
R. Porque pela tua santa cruz redimiste o mundo.

“Todos os meus ossos estão em exibição; as pes-
soas me encaram e se alegram. Eles dividem mi-
nhas roupas entre eles e lançam sortes para mi-
nhas vestes.” (Salmo 22, 18-19)
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     O Padre François Mourad foi assassinado em 23 
de junho de 2013 no mosteiro franciscano de Santo 
Antônio de Pádua, em Ghassenieh, norte da Síria. 
Ele havia se transferido para o mosteiro dos Frades 
Franciscanos da Custódia da Terra Santa, ao qual 
pertencia, em parte por razões de segurança e em 
parte para apoiar os poucos que restavam ali, jun-
to com outro sacerdote e as Irmãs do Rosário. O 
mosteiro foi atacado por militantes islâmicos liga-
dos ao grupo jihadista Jahbat al-Nusra. Enquanto 
tentava defender as freiras e as outras pessoas dos 
rebeldes, o Padre François foi baleado e morto.      
     Ele estava bem ciente do perigo da situação 
em que vivia e corajosamente deu sua vida pela 
paz na Síria e no mundo.
Em várias cartas, o Padre François relatou os peri-
gos enfrentados por ele e seus companheiros cris-
tãos na Síria e escreveu sobre sua vontade de ofe-
recer sua vida por Cristo:
     Estamos em perigo. Não podemos entrar nem 
sair da vila. Eles atacaram igrejas e insígnias religio-
sas e todos os dias um de nós desaparece. Não sei 
quando chegará a minha hora. Mas de qualquer 
forma, estou pronto para morrer.
     “Apesar de toda essa escuridão, percebo a 
presença misteriosa do sol. Tudo o que espero em 
Deus é que Sua presença seja vitoriosa.”

Síria: Padre François Mourad - Confiança em 
Deus selada pelo sangue



     “Quando entendemos a amplitude e o valor do 
amor em nossas vidas, é fácil entendermos a pro-
fundidade e o mistério do sofrimento, o que nos 
leva a entender o Cristo crucificado. Ele nos ensi-
nou que o amor tem um sinônimo chamado sofri-
mento.”
     Diante do agravamento da situação na Síria, 
ele escreveu: “As ocasiões de violência estão au-
mentando e acho que entramos em uma fase de-
cisiva de nossa luta. Depois de queimar a igreja 
grega (bizantina) e destruir o Santuário Mariano 
dos latinos, eles saquearam e destruíram tudo em 
meu mosteiro e o dos protestantes. Eles destruíram 
e queimaram todos os símbolos religiosos da vila e 
espalharam por toda parte blasfêmias contra nos-
sa religião. Eles tentam nos suprimir, mas, o que 
quer que façam, nada terão contra a nossa fé fun-
dada na Rocha de Cristo. Desejo a Deus que Ele 
nos conceda a graça de provar a autenticidade 
do nosso amor por Ele e pelos outros. Tenha certe-
za de que eu dou a minha vida com todo o meu 
coração pelo bem da Igreja e pela paz no mundo 
e, especialmente, na nossa amada Síria.”

Oremos por todos os enfermos, para que eles reco-
nheçam a presença do Senhor em seus sofrimen-
tos, e unam seus sofrimentos ao Seu sofrimento, 

pela salvação do mundo.



12ª ESTAÇÃO: JESUS MORRE NA CRUZ
V. Te adoramos, ó Cristo, e te bendizemos,

R. Porque pela tua santa cruz redimiste o mundo.
“Agora era meio-dia, e a escuridão se espalhou por 
toda a terra até as três da tarde, pois o sol parou de 

brilhar. E a cortina do templo foi rasgada em duas. Je-
sus clamou em voz alta: ‘Pai, em suas mãos entrego 

meu espírito’. Quando ele disse isso, deu um último sus-
piro. O centurião, vendo o que havia acontecido, lou-
vou a Deus e disse: ‘Certamente este era um homem 
justo.’ Quando todas as pessoas que se reuniram para 
testemunhar essa visão viram o que aconteceu, elas 
bateram no peito e foram embora.” (Lucas 23, 44-48)
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    Em 26 de julho de 2016, logo após celebrar 
a Santa Missa, o Padre Hamel, 85 anos, foi as-
sassinado por dois extremistas islâmicos que ju-
raram lealdade ao chamado grupo Estado Is-
lâmico. Eles o forçaram a se ajoelhar antes de 
cortar a garganta. Suas últimas palavras fo-
ram: “Longe de mim, Satanás!” “Desapareça, 
Satanás!”. Quando seus dois assassinos invadi-
ram a igreja, o Padre Hamel havia acabado 
de celebrar a Santa Missa, substituindo o pa-
dre local, que estava ausente.
     Ele havia passado da idade da aposenta-
doria quase uma década antes, mas conti-
nuara trabalhando como padre assistente na 
paróquia de Saint Etienne-du-Rouvray, um su-
búrbio de Rouen, no nordeste da França. A 
causa de sua beatificação foi oficialmente ini-
ciada em 20 de maio de 2017.
     Em sua homilia na Missa fúnebre do Padre 
Jacques, o Bispo de Rouen, Dom Lebrun, fa-
lou diretamente ao padre martirizado: “O mal 
é um mistério. Culmina em momentos horríveis 
que nos levam além do que é humano. Não 
foi isso que quis dizer, Jacques, com suas últi-
mas palavras? Você caiu no chão após a pri-
meira facada; você tentou empurrar o agres-
sor com os pés e disse: ‘Vá embora, Satanás’. 

França: Padre Jacques Hamel - Um pastor até 
o último suspiro



Novamente, você disse: Desapareça, Sata-
nás’. Nisso você expressou sua fé na huma-
nidade, criada para o bem, mas dominada 
pelo diabo. ‘Jesus curou todos os que foram 
oprimidos pelo diabo’, diz o Evangelho. Isso 
não é desculpa para os assassinos - aqueles 
que fazem um pacto com o diabo! Mas de-
vemos defender com Jesus que todo homem, 
toda mulher, toda pessoa humana pode mu-
dar seu coração com Sua graça. É assim que 
fazemos nossas as palavras de Jesus, mesmo 
que elas pareçam além de nossas forças hoje: 
‘Bem! Eu lhe digo: ame seus inimigos e ore por 
aqueles que o perseguem.”

Oremos por nós mesmos, para que esteja-
mos sempre prontos a perdoar a todos, e 

também a todos aqueles que não querem se 
reconciliar, para que a misericórdia de Deus 

toque seus corações.



13ª ESTAÇÃO: JESUS É RETIRADO DA CRUZ

V. Te adoramos, ó Cristo, e te bendizemos,
R. Porque pela tua santa cruz redimiste o mundo.
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“Mais tarde, José de Arimatéia pediu a Pilatos o 
corpo de Jesus. Agora, José era um discípulo de 
Jesus, mas secretamente, porque temia os líderes 
judeus. Com a permissão de Pilatos, ele veio e le-
vou o corpo. Ele estava acompanhado por Nico-
demos, o homem que antes havia visitado Jesus 
à noite. Nicodemos trouxe uma mistura de mirra 
e aloés, cerca de 30 quilos. Tomando o corpo de 
Jesus, os dois o enrolaram, com as especiarias, 
em tiras de linho. Isso estava de acordo com os 
costumes funerários judaicos.”(João 19, 38-40)



    Em 17 de setembro de 2006, a Irmã Leonella 
Sgorbati, das Missionárias da Consolata, foi as-
sassinada por dois homens que a mataram a 
tiros enquanto ela caminhava por uma rua em 
Mogadíscio, Somália. A Irmã Leonella estava 
voltando do hospital infantil local, onde tra-
balhava como enfermeira e, ao mesmo tem-
po, treinava outros jovens para fazer o mesmo 
trabalho. Suas últimas palavras antes de mor-
rer foram “eu perdoo; eu perdoo; eu perdoo”. 
Mohamed Mahamud, muçulmano e pai de 
quatro filhos, que a acompanhava na curta 
jornada, tentou se colocar entre ela e as balas 
dos assassinos. Ele também foi morto, dando a 
vida tentando defender a Irmã Leonella.
     Antecipando sua morte violenta, a Irmã Le-
onella disse em sua última entrevista para um 
canal de televisão italiano: “Sei que há uma 
bala com meu nome nela. Não sei quando 
ela chegará, mas enquanto não acontecer, 
vou ficar na Somália. Sei que estou assumin-
do riscos, mas farei isso por amor. Não posso 
ter medo e, ao mesmo tempo, amar. Escolho 
amar.”

Somália: Beata Irmã Leonella Sgorbati - 
O poder do amor e do perdão



    Como Superiora Provincial das Irmãs da 
Consolata, também incentivou as irmãs a per-
manecerem fiéis ao serviço missionário: “Não 
podemos aliviar todas as necessidades do 
mundo, mas temos o dever indispensável de 
ser testemunhas autênticas de Cristo em nos-
sas vidas diárias, onde quer que estejamos. 
Queridas irmãs, examinemos juntos nossa dis-
posição interior: estamos prontas para apoiar 
os mais pobres, os mais necessitados e ajudá-
-los a crescer, sem criar dependências? Es-
tamos prontas para fazer escolhas que possi-
velmente nos tornarão menos eficientes, mais 
pobres e ainda mais dependentes da Provi-
dência? Estamos prontas para buscar aque-
les que nunca ouviram a mensagem do amor 
de Deus, mesmo que isso signifique desapego 
e sacrifício interior, até o ponto de dar a vida? 
Estamos prontas para dar a vida e, se necessá-
rio, derramar nosso sangue como testemunho 
da gentileza e bondade do Filho Divino? Acho 
que sim. Acredito que no coração de cada 
uma de nós esteja vivo o frescor do primeiro 
chamado.”

Oremos por todos aqueles que perderam a es-
perança e se desesperaram, para que possam 
ver e experimentar novamente a bondade e a 

graça do Pai celestial.



14ª ESTAÇÃO: JESUS COLOCADO NO SEPULCRO

V. Te adoramos, ó Cristo, e te bendizemos,
R. Porque pela tua santa cruz redimiste o mundo.

“Em verdade, em verdade vos digo que, a menos 
que um grão de trigo não caia na terra e morra, ele 
permanece sozinho; mas se morrer, dá muito fruto. 
Quem ama a sua vida a perderá e quem odeia a sua 
vida neste mundo a guardará para a vida eterna” 
(João 12, 24-25).
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    No dia 8 de março de 2009, o Padre Révocat 
Gahimbare, pároco da cidade de Karuzi, no Burun-
di, foi morto pelas mãos de quatro ladrões. Eles se 
disfarçaram de policiais e conseguiram entrar no 
convento das irmãs religiosas “Bene Maria”. Ao ou-
vir o ataque, o Padre Gahimbare se apressou em 
socorro das irmãs, mas em vez disso ele foi embos-
cado na rua. Ele foi atingido por uma bala e morto 
instantaneamente.
    O Padre Révocat era um padre de Schönstatt. 
Um de seus confrades disse que, durante um de seus 
últimos encontros, o Padre Révocat falou sobre o 
quanto ele desejava viver melhor o ideal de Schöns-
tatt e seu próprio ideal sacerdotal pessoal - para ser 
um apóstolo da verdade e do amor.
     O fundador da Família Schönstatt, Padre Josef 
Kentenich, disse o seguinte sobre este apostolado 
da verdade:
     “A missão exige, antes de tudo, o martírio, a von-
tade de se perder por causa da verdade. Só assim 
pode se tornar autêntico; essa sempre foi a nature-
za da missão e sempre será. Pois somente então a 
primazia da verdade será estabelecida.”

Oremos por nossos familiares falecidos, amigos, 
benfeitores e por todos aqueles por quem ninguém 
ora, para que encontrem felicidade eterna e paz no 

céu com Deus.

Burundi: Padre Révocat Gahimbare - 
Apóstolo da verdade



    Pai misericordioso, agradecemos pelas mui-
tas testemunhas e mártires de nossos tempos. 

Através de sua vida e morte, demonstraram co-
rajosamente sua fidelidade ao Teu Nome. Con-
ceda-nos a força para professar nossa fé sem 

medo e testemunhá-la através da compaixão e 
de atos concretos de amor.

Pai Celestial, oramos por todos os cristãos opri-
midos e perseguidos, e por todas as pessoas 
que sofrem necessidades espirituais ou mate-

riais, bem como pelos perseguidores e opresso-
res. Que eles possam experimentar Seu amor in-

condicional e misericordioso.
Abençoe-nos e nosso trabalho. Amém.
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