
VIA SACRA COM MADRE HENRIQUETA 

1ª  JESUS É CONDENADO À MORTE 

 … Eles puseram as mãos nele e o prenderam. Jesus lhes disse: "Como contra um bandido, com 

espadas e paus você veio me pegar" ... Todos julgaram que ele era culpado de morte ... (Mc 14,43-

49.63-64) 

 Agora, depois deste exemplo de Jesus, quem ainda ousará dizer que é um sacrifício muito grande 

submeter-se às disposições do Céu, por mais dolorosas, difíceis e repugnantes à natureza que possam 

parecer? (V.E. 220) 

2ª  JESUS  CARREGA A CRUZ 

 Eles então levaram Jesus e ele, carregando a cruz, foi para o lugar da Caveira, chamado Gólgota em 

hebraico. (Jo 19:17)  

A cruz me basta para me conformar mais ao meu Amor crucificado. (V.E. 219) 

3ª  JESUS CAI PELA PRIMEIRA VEZ  

No entanto, ele tomou sobre si os nossos sofrimentos, tomou sobre si as nossas dores e nós o 

julgamos castigado, espancado por Deus e humilhado. O Senhor fez cair sobre ele a iniqüidade de 

todos nós (Is 53:4).  

A resolução que tomei foi nunca me deixar abater e desanimar, aconteça o que acontecer comigo e  

nas mesmas  quedas recorrer a Deus com humildade e voltar ao caminho certo. (V.E. 344) 

4ª  JESUS ENCONTRA SUA MÃE  

Simeão os abençoou e falou a Maria, sua mãe: “Ele está aqui para ruína e ressurreição de muitos em 

Israel, um sinal de contradição para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E uma 

espada traspassará sua alma também"... Sua mãe guardava todas essas coisas em seu coração. (Lc 2: 

34-35) 

Enquanto exortava a todas e recomendava a companhia fiel e constante de Maria das Dores aos pés 

da Cruz, deixei sair estas palavras: não sei que efeito tem nos outros, mas em mim esta prática faz 

uma grande impressão e me parece impossível que possa ter coração que negue a Deus qualquer 

sacrifício, ainda que muito caro, quando se está ao lado da sempre terna e querida Mãe Maria que 

intrépida oferece ao Divino Pai não apenas o sacrifício de seu Filho, mas também  de toda ela para a 

nossa saúde. Que lição eficaz de conformidade com a santíssima vontade do Eterno Pai Maria nos dá 

aos pés da Cruz. (V.E. 373) 

5ª SIMÃO DE CIRENE CARREGA A CRUZ DE JESUS 

 Enquanto o levavam, pegaram um certo Simão Cireneu, que vinha do campo, e puseram sobre ele a 

cruz para que o carregasse atrás de Jesus (Lc 23,26).  

Senti em mim uma necessidade de pedir algo para sofrer, respondi aos pedidos. e eu não sabia como 

me adaptar a viver sem fazer parte da sua Cruz.  (V.E. 272-273) 

 



6ª  VERONICA ENXUGA O ROSTO DE JESUS  

Meu coração diz a teu respeito: “Procura a tua face. Tua face, Senhor, que eu procuro, não me 

escondas a tua face”. (Sl 27) 

Sentia a grande necessidade que tinha de Deus, de me unir a Ele, e ao mesmo tempo me parecia 

impossível conseguir aquela união tão desejada por mim... Parece-me que teria superado qualquer 

dificuldade , suportado qualquer dor e aflição, desde que pudesse ter vindo para me unir com meu 

Deus; mas tudo foi inútil, sempre me sentia fria como gelo e sempre me vi muito longe dele, sem 

nenhuma esperança de poder encontrá-lo: procurava-o por toda parte, mas sempre em vão. (V.E. 

247) 

7ª  JESUS CAI PELA SEGUNDA VEZ  

Em verdade vos digo: se o grão de trigo que caiu na terra não morre, fica só; se morre, dá muito fruto 

(Jo 12,24).  

Anseio e ardo de desejo de me aniquilar para me encontrar apenas unida à Tríade Sacrossanta (LD 

284) 

8ª  JESUS ENCONTRA AS MULHERES DE JERUSALÉM  

Uma grande multidão o seguia, e as mulheres que batiam no peito lamentavam-se por ele. Mas Jesus, 

voltando-se para as mulheres, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, mas chorai por vós e 

por vossos filhos. Porque se tratarem a madeira verde assim, o que será da madeira seca?” (Lc 23, 

27-29,31) 

Meu Deus, vedes que não procuro nem desejo nada deste mundo, nem desejo as vossas consolações 

celestiais; mas só desejo, busco, anseio e quero a Ti, Mestre e autor de toda verdadeira consolação, 

Tu, meu único e verdadeiro Bem, que só podes satisfazer os desejos do meu coração lânguido (V.E. 

367-368) 

9ª JESUS CAI PELA TERCEIRA VEZ 

 Vinde a mim, todos vós que estais cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Toma sobre ti o meu jugo 

e aprende de mim que sou manso e humilde de coração (Mt 11, 28-29) 

Quando se encontra caída em alguma deficiência, humilha-se com tranqüilidade, se puder repará-la 
com um ou mais atos de virtude contrária, e se propõe a vigiar com mais atenção a correção de seus 
defeitos. Eis como as nossas misérias nos servem de passo para o Céu, isto é, tornando-nos mais 

humildes e vigilantes (LS 153) 

 

  10ª  JESUS É DESPIDO DE SUAS VESTES 

 Os soldados então pegaram suas vestes e fizeram quatro partes, uma para cada soldado, e a túnica. 

(Jo 19:23) 

Deixe-se despojar de tudo, até de si mesma, que é o mais custoso; faça os sacrifícios que pede a cada 

momento, nunca desanime por se encontrar sempre fraca e lenta, mostre-se feliz por ser o que o 

Senhor quer de você e não busque ou deseje outra coisa. 



Vai a Deus com muita simplicidade e generosidade, minha filha querida, e os desígnios divinos se 

cumprirão em voce... (LS 143) 

11ª  JESUS É PREGADO NA CRUZ  

Eram nove da manhã quando o crucificaram. E a inscrição com o motivo da frase dizia: O Rei dos 

Judeus. (Mc 15,25-26) 

 Não se assuste com os sacrifícios e seja muito generosa em vencer a si mesma. Carregue bem a sua 

cruz de cada dia e mantenha-se fielmente atrás do Esposo, quer ele vá ao Calvário ou ao Tabor. (LS 

62) 

12ª  JESUS MORRE NA CRUZ 

 Estavam perto da cruz de Jesus sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria de Magdala... 

Jesus disse: “Tudo está consumado”. E, inclinando a cabeça, expirou (Jo 19,25.3O) 

Procurei manter-me sempre perto de minha querida Mãe das Dores, imaginei-a várias vezes imersa 

na mais profunda dor, mas ainda completamente perdida na mais adorável vontade do Divino Pai, 

que lhe pediu o imenso sacrifício de seu Jesus.  Deste modelo aprendi a amar a  vontade do meu Deus 

nos vários acontecimentos a que fui submetida no meu interior e encorajei-me a perdurar na 

companhia do apaixonado Jesus mesmo à custa das queixas que a minha pobre humanidade fazia 

sentir. (VE 298-299) 

13ª  JESUS É DEPOSITADO DA CRUZ  

José de Arimatéia foi a Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus, então Pilatos ordenou que lhe fosse 

entregue. (Mt 27,58) 

 Não podendo fazer algo mais, mantive os braços abertos enquanto pude suportar o cansaço com a 

intenção de fazer companhia a Jesus na cruz, oferecendo-me a permanecer naquele estado doloroso 

enquanto Ele quisesse, mesmo que durasse toda a minha vida. (VE 288) 

14ª  JESUS É COLOCADO NO SEPULCRO 

 Informado pelo centurião, entregou o corpo a José. Então, tendo comprado um lençol, baixou-o da 

cruz e, envolto no lençol, colocou-o em um túmulo escavado na rocha. (Mc 15,45-46)  

Sabeis que os santos chamam a obediência "sepulcro da sua vontade" e por isso compreendereis 

quantos sacrifícios a religiosa deve suportar quando quer verdadeiramente viver em conformidade 

com a sua vocação (LS 60) 

15ª  A RESSURREIÇÃO DE JESUS 

… Maria de Magdala foi logo anunciar aos discípulos: “Eu vi o Senhor”. (Jo 20:18)  

Resolvi levar ao seu amor tantas almas quanto pudesse, sem prestar atenção à minha imensa 

delicadeza. Durante todo aquele dia, o pensamento da bondade do meu Deus estava sempre vivo em 

mim, mesmo em meio às minhas ocupações ordinárias, e eu tinha que tomar cuidado para não deixar 

que o aleluia que eu sentia dentro de mim mostrasse muito do lado de fora. (VE 276) 


