
 

 

Via Sacra com reflexões da Bem-Aventurada Clélia Merloni 

“Meu querido Jesus tu me deste, tu me tiraste, seja bendito o teu santo nome” 

 

Oração inicial 

P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

T. Amém. 

Irmãos e irmãs caríssimos, percorramos o caminho da dor, pelas palavras da Bem-Aventurada 

Clélia Merloni, trazendo presente, na caridade, todos os homens que hoje vivem e sofrem na 

terra, para que possamos encontrar neste caminho o olhar de amor e de perdão do Homem das 

Dores, Jesus Cristo Filho de Deus, e não nos sentirmos mais sozinhos na hora da provação, mas 

sustentados por Ele para vermos a vitória do amor sobre o ódio e da vida sobre a morte. 

Senhor, tende piedade de nós. 

Cristo, tende piedade de nós. 

Senhor, tende piedade de nós. 

Oremos 

Ó Deus, Pai de eterna misericórdia, fazei com que os nossos corações se convertam a Vós, para 

que na busca do único bem necessário e das obras da caridade fraterna sejamos sempre 

consagrados ao Vosso louvor. Por Cristo nosso Senhor. (Coleta da 1ª semana da Quaresma - ciclo B)  

Amém. 

P. Tende piedade de nós, Senhor 

T. Tende piedade. 

 

Santa Mãe, fazei que as Chagas do Senhor sejam impressas em meu coração. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

- I Estação - 

Jesus é condenado à morte 

  

P. Nós Vos adoramos, Ó Cristo, e Vos bendizemos.  

T. Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo. 

Do Evangelho segundo Marcos (cf. Marcos 15, 1.10-15) 

Logo pela manhã, se reuniram os sumos sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o 

conselho. E tendo amarrado Jesus, levaram-no e entregaram-no a Pilatos. Mas os pontífices 

instigaram o povo para que pedir que pedissem de preferência que soltasse Barrabás. Pilatos 

falou-lhes outra vez: "O que quereis que eu faça daquele a quem chamais o rei dos judeus? ". 

Eles tornaram a gritar: "Crucifica-o!". Pilatos replicou: "Mas que mal fez ele?". Eles clamavam 

mais ainda: "Crucifica-o!". Querendo Pilatos satisfazer o povo, soltou-lhes Barrabás e entregou 

Jesus, depois de açoitá-lo, para que fosse crucificado.  

Dos escritos da Bem-Aventurada Clélia Merloni 

De tudo o acusavam, tudo se faz cair sobre a sua cabeça e, com uma barbaridade nunca Vista, 

usam, para acusá-lo e feri-lo, os benefícios e graças que Ele próprio lhes concede. Tudo aquilo 

que a mais impiedosa barbárie podia inventar para tormento da vítima, é o que se usa contra 

Jesus.... Vai arrastado de um tribunal a outro. (Diário, p.102)  

Intenção 

Rezemos pela Igreja, para que assistida constantemente pelo Espírito Santo se coloque sempre 

a favor da Verdade e do amor e não seja de escândalo ou contratestemunho na fé.  

P. Tende piedade de nós, Senhor 

T. Tende piedade. 

 

Santa Mãe, fazei que as Chagas do Senhor sejam impressas em meu coração. 



 

 

- II Estação - 

Jesus toma a cruz às costas 

 

P. Nós Vos adoramos, Ó Cristo, e Vos bendizemos.  

T. Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo. 

Do Evangelho segundo Marcos (cf. Marcos 8, 34-35) 

E chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, 

negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, 

perdê-la-á, mas, aquele que perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, a salvará.  

Dos escritos da Bem-Aventurada Clélia Merloni 

Eu sofro, vós quereis, seja feita a Vossa Vontade e não a minha; eu me submeto a tudo o que 

quiserdes ordenar-me; eu levarei a minha cruz, como vos agradará mandar-me, e pelo tempo 

que quiserdes. (Diário, p. 97) 

Intenção 

Rezemos por todos os batizados, em particular pelos jovens que acorrentam a sua liberdade 

sobre o peso dos ídolos, para que possam encontrar Cristo e ter a coragem de mudar a sua vida.  

P. Tende piedade de nós, Senhor 

T. Tende piedade. 

 

Santa Mãe, fazei que as Chagas do Senhor sejam impressas em meu coração. 

 
 

 

 

 

 



 

 

- III Estação - 

Jesus cai pela primeira vez 

  

P. Nós Vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos. 

T. Porque, pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.  

Do Livro de Isaías (cf. 53, 3-4) 

Era desprezado, era a escória da humanidade, homem das Dores, experimentado nos 

sofrimentos; como aqueles, diante dos quais se cobre o rosto, era amaldiçoado e não fazia caso 

dele. Em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos Sofrimentos: 

e nós o reputávamos comum castigado, ferido por Deus e humilhado.  

Dos escritos da Bem-Aventurada Clélia Merloni 

Refletindo sobre um grão de Trigo, que me diz que é necessário morrer para poder viver e 

frutificar.... Meditei que é preciso deixar-se lançar à terra e esconder-se no próprio nada, disposta 

a ser pisada, para poder viver uma nova vida, em Jesus Cristo. Oh! Quantas coisas encontro em 

mim mesma que preciso fazer morrer, se pretendo conformar-me a Cristo, viver e frutificar 

espiritualmente Nele e por Ele. (Diário, p. 88)  

Intenção 

Rezemos por todos os que creem para que recebendo a graça do perdão testemunhem ao 

mundo a alegria da misericórdia de Deus.  

P. Tende piedade de nós, Senhor 

T. Tende piedade. 

 

Santa Mãe, fazei que as Chagas do Senhor sejam impressas em meu coração. 

 
 

 



 

 

- IV Estação - 

 Jesus encontra-se com sua mãe 

 

P. Nós Vos adoramos, Ó Cristo, e Vos bendizemos.  

T. Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo. 

Do Evangelho segundo Lucas (cf. Lucas 2, 34-35) 

Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: “Eis que este menino está destinado a ser uma 

causa de queda e de soerguimento para muitos homens em Israel, e a ser um sinal que provocará 

contradições, a fim de serem revelados os pensamentos de muitos corações. E uma espada 

transpassará a tua alma”. 

Dos escritos da Bem-Aventurada Clélia Merloni 

É condenado à flagelação, à coroação de espinhos. É condenado, pela população, a arrastar-se 

com a cruz nas costas até o monte Calvário para ser crucificado... Olha-o entre as dores da 

agonia... e depois, dize-me se não se verifica literalmente, a profecia do Santo velho Simeão, 

que Jesus deveria ser o alvo para as contradições dos homens. (Diário, p. 102-103) 

Tu crês que a Santíssima Virgem Maria não era sensibilíssima e a sua natureza não sofresse 

extremamente no Calvário? Imagina a sua dor ao ver o seu Jesus Crucificado e oprimido por 

tantos opróbrios e tormentos! (Diário, p. 127)  

Ela foi a apóstola mais fervorosa, a primeira dentre as Mártires, porque não derramou o sangue 

das veias, mas o sangue da Alma dilacerada pela paixão de seu filho no Calvário. (Cf. Mg., II, p.36) 

Intenção 

Rezemos pelos consagrados, para que, a exemplo de Maria, acolham no coração os sofrimentos 

de cada pessoa, oferecendo esta compaixão ao Pai.  

P. Tende piedade de nós, Senhor 

T. Tende piedade. 



 

 

 

Santa Mãe, fazei que as Chagas do Senhor sejam impressas em meu coração. 

- V Estação - 

Jesus ajudado pelo Cirineu 

 

P. Nós Vos adoramos, Ó Cristo, e Vos bendizemos.  

T. Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo. 

Do Evangelho segundo São Marcos (cf. Marcos 15,21) 

Passava por ali certo homem de Cirene, chamado Simão, que vinha do campo, pai de 

Alexandre e de Rufo, e obrigaram-no a que lhe levasse a cruz. 

Dos escritos da Bem-Aventurada Clélia Merloni 

Sim, eu Te segui, Ó Bom Jesus, não como filha, mas como um condenado, arrastando aquela 

Cruz que tu me puseste nos ombros, arrastando-a não com amor como tu, querido Jesus, 

desejavas de mim. Perdoa-me, ó querido Jesus, e não me repudies. Quero seguir-te, 

resolutamente, sem jamais retroceder um passo, até o meu último respiro. (Diário, p. 175)  

Intenção 

Rezemos pelos diáconos e pelos ministros que servem a igreja, para que, com amor, saibam 

carregar as Cruzes dos irmãos aliviando o seu peso e a sua dor. Suscita Senhor, santas 

vocações a vida diaconal e ministerial na Igreja.  

P. Tende piedade de nós, Senhor 

T. Tende piedade. 

 

Santa Mãe, fazei que as Chagas do Senhor sejam impressas em meu coração. 

 
 



 

 

- VI Estação - 

Verônica enxuga o rosto de Jesus 

 

P. Nós Vos adoramos, Ó Cristo, e Vos bendizemos.  

T. Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo. 

Do livro do profeta Isaías (cf. Isaías 53, 2-5) 

Não tinha graça nem beleza para atrair nossos olhares, e seu aspecto não podia seduzir-nos. 

Mas ele foi castigado por nossos crimes, e esmagado por nossas iniquidades; o castigo que nos 

salva pesou sobre ele; fomos curados graças às suas chagas. 

Dos escritos da Bem-Aventurada Clélia Merloni 

Quando estiver em dificuldades nada faça sem olhar para Cristo na cruz; Nele está escrito e 

gravado, em caracteres bem grandes, como você deve se comportar. (Cartas de Clélia Merloni, vol. 

2, p. 17-18).  

Oh! Minha alma, contempla por um momento, este Deus crucificado; dirige os teus olhos para 

aquele rosto Divino deformado pelos sofrimentos; para aquele corpo pisado, ensanguentado e 

coberto de chagas. (Diário, p. 102) 

Intenção 

Rezemos pelos sacerdotes, para que, encontrando o rosto sofredor de Cristo em cada irmão 

confiado à sua paternidade espiritual, saibam aliviar as feridas com amor. Manda, Senhor, 

vocações sacerdotais à Tua Igreja. 

P. Tende piedade de nós, Senhor 

T. Tende piedade. 

 

Santa Mãe, fazei que as Chagas do Senhor sejam impressas em meu coração. 

 



 

 

- VII Estação - 

Jesus cai pela segunda vez 

 

P. Nós Vos adoramos, Ó Cristo, e Vos bendizemos.  

T. Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo. 

Do livro das Lamentações (cf. Lamentações 3,1-2.9.16) 

Eu sou o homem que conheceu a dor, sob a vara de seu furor. Conduziu-me e me fez caminhar 

nas trevas e não na claridade... fechou-me a vereda com pedras e obstruiu meu caminho... 

quebrou-me os dentes com cascalhos, mergulhou me em cinzas.  

Dos escritos da Bem-Aventurada Clélia Merloni 

Quantas vezes, diante de qualquer dificuldade dura, eu desanimo e, ao invés de caminhar para 

frente retorno! ... Quantas vezes me precipitei, sem nem sequer perceber se, nas minhas quedas, 

as feridas deixadas eram leves ou graves! .... Quanta confusão depois de tantas quedas! .... Que 

desânimo me invade! No entanto, logo que faço a expiação, pouco depois me sinto totalmente 

renovada. Desta minha transformação, que acontece logo que fiz a reparação, compreendo que 

Jesus não quer que eu omita nenhuma pena, cada vez que eu caio. (Diário, p. 154) 

Intenção 

Rezemos pelas comunidades eclesiais, para que escolhendo colocar em comum os bens para 

os irmãos mais necessitados, testemunhem aos jovens o valor de uma vida despojada de tudo 

o que é supérfluo. 

P. Tende piedade de nós, Senhor 

T. Tende piedade. 

 

Santa Mãe, fazei que as Chagas do Senhor sejam impressas em meu coração. 

 
 



 

 

- VIII Estação -  

O encontro de Jesus com as mulheres de Jerusalém 

  

P. Nós Vos adoramos, Ó Cristo, e Vos bendizemos.  

T. Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo. 

Do Evangelho segundo Lucas (cf. Lucas 23, 28-31) 

Jesus voltou-se para elas e disse-lhes: "Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes 

por vós mesmas e pelos vossos filhos; pois virão dias em que se dirá: ‘Felizes as estéreis, os 

ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram’. Hão de, então, dizer aos montes: 

‘Caí sobre nós!’ E às colinas: ‘Cobri-nos!’ Porque, se tratam assim a árvore verde, o que não 

acontecerá à seca?"  

Dos inscritos da Bem-Aventurada Clélia Merloni 

Recorda, com frequência, que Jesus chorou sobre Jerusalém, tanto amada por Ele, privilegiada 

e repleta de tantas graças espirituais! Qual foi a causa de seu pranto? A mais negra ingratidão e 

o continuo abuso dos benefícios insignes e das imensas graças recebidas de Deus. (Diário, p.  41) 

Intenção 

Rezemos pelas mães e pelos pais, para que saibam dar aos seus filhos e filhas o precioso dom 

da fé e assim confiar no plano de Deus em sua vida.  

P. Tende piedade de nós, Senhor 

T. Tende piedade. 

 

Santa Mãe, fazei que as Chagas do Senhor sejam impressas em meu coração. 

 
 

 

 



 

 

- IX Estação -  

Jesus cai pela terceira vez 

 

P. Nós Vos adoramos, Ó Cristo, e Vos bendizemos.  

T. Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo. 

Do livro do profeta Miquéias (cf. Miquéias 6,3) 

"Povo meu, que te fiz, ou em que te contristei? Responde-me."  

Dos escritos da Bem-Aventurada Clélia Merloni 

Ele quer que eu caminhe, seguindo seus passos. A pureza no amor consiste na pureza do 

sacrifício, e não há sacrifício que agrade tanto a Jesus, quanto o da estima, da honra, da 

reputação, que é a vida moral de cada um. Quando uma alma chega ao ponto de amar o 

desprezo para dar glória a Deus, Jesus a olha, com um tal olhar, que se a alma pudesse vê-lo, 

morreria de alegria. (Diário, p. 209) 

Intenção 

Rezemos por quem escolhe viver a castidade pelo Reino, para que vivendo a pureza de coração 

e a simplicidade de mente, testemunhe que se pode ser livre das seduções do mundo e fecundos 

na doação total a Deus e aos irmãos. Fazei, ó Senhor, que muitos jovens descubram a beleza 

do amor casto! 

P. Tende piedade de nós, Senhor 

T. Tende piedade. 

 

Santa Mãe, fazei que as Chagas do Senhor sejam impressas em meu coração. 

 
 

 

 



 

 

- X Estação – 

Jesus é despojado de suas vestes 

 

P. Nós Vos adoramos, Ó Cristo, e Vos bendizemos.  

T. Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo. 

Do Evangelho segundo João (cf. João 19, 23) 

Depois de os soldados crucificarem Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram dela quatro partes, 

uma para cada soldado. A túnica, porém, toda tecida de alto a baixo, não tinha costura. “Não a 

rasguemos, mas deitemos sorte sobre ela, para ver de quem será”. Assim se cumpria a Escritura: 

“repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sorte sobre a minha túnica” (Sl 21,19). 

Dos Escritos da Bem-Aventurada Clélia Merloni 

Olhando o crucifixo, eu vi Jesus humilde e eu soberba, orgulhosa, altiva. Jesus pobre, até a 

nudez na cruz, e eu cheia de apegos as coisas supérfluas! Jesus atormentado, esfolado vivo, 

todo chagado, todo sangue; e eu, tão ávida de satisfação em tudo, sem espírito de mortificação 

e de penitência, circundada de atenções e delicadezas. Ah! Quanto a minha alma está longe do 

verdadeiro espírito do meu querido Jesus! (Diário, p. 87) 

Intenção 

Rezemos pelos orientadores espirituais dos jovens, para que possam ajudá-los no percurso de 

discernimento, despojando-se dos próprios medos, das máscaras e dos condicionamentos do 

mundo; e com humildade e confiança, guiados pela Palavra, abandonem-se ao amor de Deus 

Pai.  

P. Tende piedade de nós, Senhor 

T. Tende piedade. 

 

Santa Mãe, fazei que as Chagas do Senhor sejam impressas em meu coração. 



 

 

- XI Estação - 

Jesus é pregado na cruz 

 

P. Nós Vos adoramos, Ó Cristo, e Vos bendizemos.  

T. Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo. 

Do Evangelho segundo Marcos (cf. Marcos 15, 25-31a.32b) 

Eram 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 outro à sua esquerda. 

Deste modo, cumpriu-se a passagem da escritura que diz: Foi contado entre os malfeitores. Os 

que passavam injuriavam-no e, abanando a cabeça, diziam: "Olha o que destrói o templo e o 

reconstrói em três dias! Salva-te a ti mesmo, descendo da cruz!" Da mesma forma, os sumos 

sacerdotes e doutores da Lei escarneciam dele entre si. Até os que estavam crucificados com 

Ele o injuriavam.  

Dos Escritos da Bem-Aventurada Clélia Merloni 

Coloca-te, frequentemente, face a face com o Divino Salvador, teu Esposo Crucificado, e 

compara teu sofrimento com o Dele; verás logo que o teu é bem menor. (Mp., p. 119-120) 

Seguirei o exemplo de Jesus, que não teve outro alimento nem outra vida sobre a terra, a não 

ser fazer a vontade Daquele que O tinha mandado. (Diário, p.195) 

Intenção 

Rezemos por quem vive um momento difícil na vida, para que aprenda de Jesus a abraçar e 

levar a própria cruz, e escolher amar até o fim, em vez de fugir para soluções mais fáceis. 

P. Tende piedade de nós, Senhor 

T. Tende piedade. 

 

Santa Mãe, fazei que as Chagas do Senhor sejam impressas em meu coração. 



 

 

- XII Estação - 

Jesus morre na cruz 

 

P. Nós Vos adoramos, Ó Cristo, e Vos bendizemos.  

T. Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo. 

Do Evangelho segundo Marcos (cf. Marcos 15, 33-39) 

Ao chegar o meio-dia, fez-se trevas por toda a terra, até às três horas da tarde. E às três da 

tarde, Jesus exclamou em alta voz: "Eloí, Eloí, lemá sabachtáni?", que quer dizer: Meu Deus, 

Meu Deus, porque me abandonastes? Ao ouvi-lo, alguns que estavam ali disseram: "está a 

chamar por Elias!" Um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, pô-la numa cana e deu-

lhe de beber, dizendo: "Esperemos, a ver se Elias vem tirá-lo dali”. Mas Jesus, com um grito 

forte, expirou. E o véu do templo rasgou-se em dois, de alto a baixo. O centurião que estava em 

frente Dele, ao vê-lo expirar daquela maneira, disse: "verdadeiramente este homem era Filho de 

Deus!" 

Dos escritos da Bem-Aventurada Clélia Merloni 

Faze-te apóstola do meu amor, Ele me diz. Faze que todos saibam que eu tenho fome, que tenho 

sede, que morro de desejo de ser recebido pelas minhas criaturas... Filha minha, tenho sede de 

amor das minhas criaturas! (Diário, p. 178-179) 

Intenção 

Rezemos para que o Senhor suscite nos leigos o desejo de comprometer-se no serviço à 

caridade, para que se fazendo próximo de quem está abandonado, marginalizado e só, possam 

tornar conhecido o rosto de Jesus abandonado que tomou sobre si a dor de todo o ser humano 

e que está próximo sobretudo no momento de dor. 

P. Tende piedade de nós, Senhor 

T. Tende piedade. 

 

Santa Mãe, fazei que as Chagas do Senhor sejam impressas em meu coração. 



 

 

- XIII Estação - 

Jesus é descido da Cruz 

 

P. Nós Vos adoramos, Ó Cristo, e Vos bendizemos.  

T. Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo. 

Do Evangelho segundo Marcos (cf. Marcos 15, 42-45) 

Ao cair da tarde, visto ser a preparação, isto é véspera do sábado, José de Arimatéia, respeitável 

membro do Conselho que também esperava o Reino de Deus, foi corajosamente procurar Pilatos 

e pediu-lhe o corpo de Jesus. Pilatos espantou-se por ele já estar morto e, mandando chamar o 

centurião, perguntou-lhe se já tinha morrido há muito. Informado pelo centurião, Pilatos ordenou 

que o corpo fosse entregue a José.  

Dos escritos da Bem-Aventurada Clélia Merloni 

Oh! Minha alma, contempla por um momento, este Deus Crucificado; dirige os teus olhos para 

aquele rosto divino deformado pelos sofrimentos; para aquele corpo pisado, em sanguentado e 

coberto de chagas; não vês aos pés daquele patíbulo, a Mãe, que petrificada pela angústia, 

contempla seu divino Filho; olha-O entre as dores da agonia; olha-O cadáver; atingido no coração 

por uma impiedosa lança e depois, diz-me se não se verifica literalmente, a profecia do Santo 

Simeão, que Jesus deveria ser o alvo para as contradições dos homens. (Diário, p. 103) 

Intenção 

Rezemos pelo nosso Instituto, para que escutando as necessidades da humanidade sofredora, 

possa escolher o serviço às novas pobrezas para reparar o coração transpassado de Cristo pelas 

injustiças humanas. Envia, Senhor, operários para a messe! 

P. Tende piedade de nós, Senhor 

T. Tende piedade. 

 

Santa Mãe, fazei que as Chagas do Senhor sejam impressas em meu coração. 



 

 

- XIV Estação -  

Jesus é sepultado 

 

P. Nós Vos adoramos, Ó Cristo, e Vos bendizemos.  

T. Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo. 

Do Evangelho segundo Marcos (cf. Marcos 15,46) 

Depois de ter comprado um pano de linho, José de Arimatéia tirou o corpo da Cruz e envolveu-

o no pano. Em seguida, depositou-o sepulcro cavado na rocha e rolou uma pedra sobre a entrada 

do sepulcro. 

Dos inscritos da Bem-Aventurada Clélia Merloni 

Jesus deseja que eu O ame: como um mendigo, Jesus está a porta dos corações de suas 

criaturas, e bate. Pobre Jesus! Ele vai esmolando este amor de suas criaturas e elas o negam a 

Ele enquanto o concedem a tantas coisas, que agradam a vista, e não pensam em dá-lo a Jesus. 

Quem sabe, o quanto será doloroso ao seu divino Coração, amar e não ser correspondido! (Diário, 

p. 205) 

Intenção 

Rezemos pelo Papa e pelos Bispos, para que em plena obediência ao Pai e sob a ação do 

Espírito Santo, saibam discernir os sinais dos tempos e guiar toda a humanidade a enamorar-se 

sinceramente do Coração de Deus e viver para Ele. 

P. Tende piedade de nós, Senhor 

T. Tende piedade. 

 

Santa Mãe, fazei que as Chagas do Senhor sejam impressas em meu coração. 

 
 

 



 

 

- XV Estação - 

Jesus ressuscitou 

 

P. Nós Vos adoramos, Ó Cristo, e Vos bendizemos.  

T. Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo. 

Do Evangelho segundo Marcos (cf. Marcos 16, 5-7) 

Entrando no sepulcro, viram um jovem sentado à direita, vestido com uma túnica branca, e 

ficaram assustadas. Ele disse-lhes: Não vos assusteis! Buscais a Jesus de Nazaré, o 

crucificado? Ressuscitou; não está aqui! Vede o lugar onde O tinham depositado. Ide, pois, e 

dizei aos seus discípulos e a Pedro: Ele precede-vos a caminho da Galiléia; lá O vereis, como 

vos tinha dito. 

Dos escritos da Bem-Aventurada Clélia Merloni 

Ao término da via dolorosa, não antes, te será permitido olhar para trás; então verás, atrás de ti, 

com agradável assombro, o sulco todo florido, cavado com tanto sofrimento, e alegria de ter 

perseverado, de encontrar entre aqueles que, com a perseverança, ganharam o gáudio das 

novas imortais. (Mp., Ap., p. 149) 

Intenções 

Rezemos para que o anúncio cristão não pare na cruz, mas movido pela esperança na 

ressurreição, desperte em cada batizado a sua vocação à alegria. Vivendo em Alegre expectativa 

o anseio pela contemplação da face de Deus.  

P. Tende piedade de nós, Senhor 

T. Tende piedade. 

 

Santa Mãe, fazei que as Chagas do Senhor sejam impressas em meu coração. 

 



 

 

Rezemos com as palavras da Bem-Aventurada Clélia Merloni 

Jesus meu, misericórdia para mim, para minhas filhas e para os pecadores do mundo inteiro! 

Sangue e Chagas de meu Jesus sede os meus sufrágios, as minhas expiações, os seus méritos, 

as suas virtudes! Sangue e Chagas do meu Jesus sede as nossas e a suas armas nos combates 

espirituais, morais, físicos, temporais; sede as nossas e as suas vitórias, os nossos e os seus 

méritos, as suas e as nossas virtudes. (Diário, p. 90-91) 

P. Para a aquisição das indulgências e segundo as intenções do Santo Padre:  

T. Pai Nosso... Ave Maria... Glória...  


