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VIA CRUCIS – 2017 

 

INTRODUCCIÓN  

Mientras se dibuja una Cruz en un folio se ve el video  “En tu Cruz sigues hoy, Jesús” 
(Kairoi). https://www.youtube.com/watch?v=r5K6dlhOT2k  

Jesús sigue muriendo hoy. En la cruz que has dibujado, sea como sea, te haya salido de 
una manera o de otra, estás representado/a tu. Tal vez te ha costado porque no estás 
acostumbrado/a, porque te has sentido ridículo/a, porque te da vergüenza, porque no te 
ha apetecido… pero piensa que es la tuya y con la que hoy Jesús también carga. 

El sigue a tu lado y siempre lo estará aunque no le sientas o no le veas. Él está a tu lado y 
te conoce y quiere acercarse a ti para ayudarte, pero también quiere que te acerques tú 
a Él porque ahí está abrazando tu dolor y el de toda la humanidad. 

• Mira la Cruz y prepárate para abrir tu corazón y compartir con Él tus sentimientos. 

 

1. JESÚS ES CONDEMNAT A MORT. 

 

Avui també hi ha molts condemnats a mort, homes, dones, infants, que passen fam, 
pateixen malalties, viuen de manera precària, estan empresonats. Homes i dones, infants 
i joves que pateixen les injustícies de les guerres, del terrorisme, de la por, de la 
persecució per causa de la seva fe ... 

• En la creu que has dibuixat escriu el teu nom. 

 

2. JESÚS PORTA LA CREU A COLL 

Jesús portà la seva creu a coll, però en ella hi som tots els homes. En ella porta la creu de 
la soledat, dels perills, de l’explotació, de l’abús, de la incomprensió, del rebuig, de la 
discriminació, de l’assetjament... 

Potser et sents en algun moment així?  

Pensa quines són les teves creus, les coses que et fan patir en aquest moment, allò que 
avui dius: “no puc més” encara que pocs ho sàpiguen. 

• Vídeo: Álvaro Fraile https://www.youtube.com/watch?v=tVjH2BrLdeE  
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3. JESÚS CAU A TERRA 

 

Jesús durant el camí com qualsevol persona també es va sentir esgotat, cansat, sense 
forces. Cadascú de nosaltres en més d’una ocasió ens sentim febles, fràgils, sense ànim, 
decebuts, i tenim ganes de corre i cridar.  

Pensa que Jesús està sempre al teu costat per ajudar-te, per compartir tot el que et passa, 
allò que t’entristeix , per donar-te forces per superar les teves covardies.  

• Pensa quines coses et posen trist, et fan sentir sense força i escriu-les a la teva 
creu. 

 

4. JESÚS TROBA LA SEVA MARE, MARIA 

 

Jesús va sentir tristesa en veure la seva Mare com patia en veure’l arrossegant la creu pel 
camí cap a el Gòlgota (lloc on el van crucificar), però va agrair que estigués allà consolant-
lo, oferint-li la seva mirada tendra i compassiva, transmetent-li tendresa i força a la 
vegada. 

Fem present en aquest moment la nostra mare, a tantes mares com pateixen pels seus 
fills. Unes pateixen en veure el seu fill rebutjat, altres perquè veuen que no tenen feina, 
d’altres perquè pateixen una malaltia incurable, o bé saben que el seu fill se sent 
discriminat. Tal vegada altres ploren perquè son conscients que han caigut en la 
drogoaddicció o en l’alcoholisme, o perquè no troben a la vida el seu lloc... 

• Recorda la teva mare, o el teu pare, i dóna-li gràcies per tot el que fa per a tu. 

5. JESÚS I L’HOME BO QUE EL VA AJUDAR 

Per la nostra vida hi ha persones bones que ens ajuden  en molts moments sense esperar-
lo, ni demanar-lo. 

Simó, que així es deia l’home que va ajudar a portar la creu a Jesús, no tenia la intenció 
d’ajudar-lo´, tan sols passava pel camí al mateix  temps que Jesús i el van obligar a fer-lo. 

Al món hi ha moltes persones voluntàries que ajuden en ONG’s, en Fundacions, en 
Institucions i en Grups sense demanar res a canvi i allà troben la felicitat en donar-se. 

Potser no coneixes cap, però has pensat en les persones que a tu t’ajuden sense demanar-
te res, en moments on et sents decebut, trist, decaigut, mancat de comprensió i t’arriba 



JESÚS T’ACOMPANYA EN EL CAMI A PORTAR LA TEVA CREU 

Pá
gi

na
3  

un Whatsaap o un missatge al Facebook, o et truquen, o un professor o germana que et 
pregunten com estàs...? 

• Escriu el nom d’aquelles persones que saps que t’ajuden o t’han ajudat fins ara 
en el teu camí. 

6. JESÚS ES DESPULLAT DELS SEUS VESTITS 

 

Tal vegada a tu, a mi, a nosaltres, no ens despullen literalment, però potser ens sentim 
criticats, incompresos, deixats de banda ... o potser nosaltres despullem als altres amb les 
nostres actituds. 

Hi ha molts joves, i no tan joves, que se senten despullats de feina, de dignitat, de 
llibertat... 

A Jesús també el van despullar de tot, però es va mantenir ferm i fidel perquè sabia que 
el seu Pare li donava forces per continuar demostrant que només l’amor dóna sentit a tot. 
Li van treure els seus vestits, tot el que portava, però no pas les forces per caminar fins al 
final del camí, perquè tenia molt clara quina era la seva missió: “regalar-nos la seva vida 
per amor, ensenyant-nos a perdonar fins i tot a aquells que el van condemnar i matar.  

 

• Pensa com són les teves actituds vers als altres, si perdones, si acceptes als 
altres?  Pensa si ets sents despullat d’alguna cosa o si tu despulles a algú. 
Escriu-lo en la teva creu. 
 

7. JESÚS ES CLAVAT A LA CREU 

Jesús és clavat a la creu en tots els calvaris del món, al costat de tants joves que se senten 
vuits, que no veuen clar el seu futur. És clavat a la creu de tantes persones que moren per 
buscar una vida més digna, en les famílies que pateixen la pèrdua d’un ésser estimat, en 
les que no hi ha harmonia, en ...  

Jesús és clavat a la creu per a tu i amb tu, estén els seus braços per mostrar-te, per 
mostrar-me, que ets important per a Ell i que t’estima tal i com ets amb les teves tristeses 
i les teves alegries, amb els teus temors i les teves esperances, amb el teu patiment i la 
teva joia. T’estima perquè sí, no té una altra raó, perquè vol fer-ho. 

Jesús ens regala la seva abraçada per recordar-nos totes les seves obres que Ell va fer 
quan es va apropar a la Samaritana, per agafar al seu amic Llàtzer, per acollir la dona 
Samaritana. També nosaltres podem oferir la nostra abraçada a aquell que ho necessita 
perquè transforma el seu cor i l’omple de goig.  
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• Quan acabem aquest moment de pregària, quan trobis una persona que saps 
que necessita de tu, no t’ho pensis ... apropa’t i dóna-li. 

 

8. JESÚS MOR A LA CREU 

Jesús mor a la creu amb el cap inclinat per a continuar mirant-nos malgrat els seus ulls 
estiguin tancats, perquè mira amb el cor i aquest si és ple d’amor no mor. Mor amb els 
braços estesos per continuar abraçant tota la humanitat com un Pare Bo i Comprensiu. 

Tens por de mirar-lo penjat a la Creu, et fa nosa, et molesta? I no t’has preguntat si no 
tens més por quan veus les imatges de persones condemnades a mort, que moren en les 
pateres creuen el mar o les balles, a centenars de persones motes en guerres, en 
atemptats, en ...  

No és això també la mor de Jesús. Llavors, mira’l i no t’avergonyeixis de dir que Jesús, 
l’Home Bo, va donar la seva vida per amor a la humanitat i que mor cada vegada que mor 
un innocent. 

Crucificadas las esperanzas 

Dde quien se atrevió a adentrarse en la entraña de la vida. 

Los sueños de pa.  

La verdad, crucificada 

en nombre de lo conveniente. 

Crucificado el amor 

Qque no supimos entender 

Cruces, cruces en las veredes de la historia, 

en los pzos del desconsuelo. 

Cruces, y gritos que rasgan el cielo 

sin encontrar más eco que el silencio 

No desesperemos , 

pese a todo, 

Contra viento y marea, 

Dios abraza la cruz para derribarla, 
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el silencio no es su respuesta; 

Y la vida espera, para vaciar los sepulcres de una vez por todas 

9. JESÚS RESUCITA PERQUE L’AMOR NO MOR 

Jesús després de morir continua vivint. El seu Esperit és viu. Ell ens regala l’esperança, ens 
ompla de joia i ens dóna sentit a la vida.  

És difícil de creure, però és així. Déu ens estima tant que no pot deixar-nos sols. Vol 
continuar vivint en nosaltres, dins nostre. Tot ho renova, tot ho fa nou.  

Hem d’aprendre a caminar essent els seus testimonis de resurrecció, hem d’intentar viure 
sent els seus deixebles, persones que no tenen por perquè mai estant sols, perquè Ell és 
Quelcom més gran que la vida que s’acaba.  

Hem de ser seguidors del Mestre que donà la seva vida per amor. Que aquest sigui el 
nostre distintiu. L’Amor que es dóna sense esperar recompensa. L’Amor que transforma 
el cor i el fa lliure per poder buscar la Veritat. 

Hem de convertir-nos en pelegrins en busca del Déu que és Amor inesgotable, que es 
dóna a desdir 

CRISTO VIVE Y CON FRATERNIDAD CONSTRUYO LA PAZ 
https://www.youtube.com/watch?v=0ykopmrhCII  

 

 

Hillsong en Español | Conmigo Estás ( Letra ) 
https://www.youtube.com/watch?v=6BAv9sIQ6BU 

Sé que el día llegará 
Junto a ti podré estar 
Cara a cara te veré 
Rodeado en tu poder 
Se apaga mi temor 
En la luz de tu amor 
Donde puedo encontrar 
Tu eterna libertad 
 
Donde fluye adoración 
Y las calles de oro son 
Levantamos alabanza a ti Señor 
 
No hay llanto 
No hay más dolor 
No hay muerte 
Conmigo estás 

Conmigo estás 
No hay noche 
No hay aflicción 
No hay culpa 
Conmigo estás 
Conmigo estás 
 
Aun en la dificultad 
En ti puedo confiar 

 
Firme permaneceré 
Tu promesa eterna es 
Se levanta una canción 
De sublime adoración 
Por tu gloria y majestad 
Sé que el día llegará 
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Cuando el mundo viva en paz 
Sin violencia ni maldad 
Levantamos alabanza a ti Señor 
 
Por la eternidad 
Mi alma ofrecerá 
Toda gloria a ti Señor 
 
Que se haga Dios 

Tu voluntad 
En la tierra como en el cielo 

 

 

 

 

Good Good Father – Buen Padre 
 
He oído mil historias 
De lo que ellos piensan que eres como 
Pero he oído el suave susurro del amor 
en la muerte de la noche 
 
Y tu me dices 
Que estás contento y que 
Nunca estoy solo 
 
Eres un buen padre bueno 
Es quien eres 
Es quien eres 
Es quien eres 
Y soy amado por ti 
Es quien soy 
Es quien soy 
Es quien soy 
 
He visto muchas 
Buscando respuestas a lo largo y ancho 
Pero sé que todos somos 

Buscando solo las respuestas Usted 
proporciona 
 
Porque sabes lo que necesitamos 
Antes de decir una palabra 
 
Eres perfecto en todos tus caminos 
Eres perfecto en todos tus caminos 
Eres perfecto en todos tus caminos 
para nosotros 
 
Amor tan innegable 
Yo, apenas puedo hablar 
Paz tan inexplicable 
Yo, apenas puedo pensar 
 
Como me llamas aún más profundo 
Como me llamas aún más profundo 
Como me llamas aún más profundo 
En el amor, el amor, el amor 

 

 

 

 

 

 

 


