
Via Sacra -2014 – Inspirada na Via Sacra da  

Jornada Mundial da Juventude e Campanha da 

Fraternidade 



“Era véspera da Páscoa, por volta do 
meio-dia. Pilatos disse aos judeus: 

“Aqui está o vosso rei.” Eles 
começaram a gritar: “Fora! Fora! 

Crucifica-o” Pilatos perguntou: “Mas 
eu vou crucificar o vosso rei?” Os 

chefes dos sacerdotes responderam: 
“Não temos outro rei além de César.” 
Então, finalmente, Pilatos entregou 

Jesus a eles para que fosse 
crucificado. Eles levaram Jesus.” 

Um inocente foi condenado. 

1ª Estação – Jesus é condenado à morte 
Do Evangelho de João – 19,14-16 

Senhor, 
Quanta dor perto de mim: 
pobreza, violências, doentes... 
Dá-me forças para ajudá-los..... 

Entre a indiferença egoísta e o 
protesto violento, há uma opção 

sempre possível: o diálogo.  
                                                  Papa Francisco 



2ª Estação – Jesus toma a cruz aos ombros 
 Do Evangelho segundo São Marcos e São João 

“Depois de zombarem de Jesus, 
tiraram-lhe o manto vermelho, o 
vestiram de novo com as próprias 

roupas dele, e o levaram para 
fora, a fim de o crucificarem. (Mc 

15, 20) Levaram então consigo 
Jesus. Ele próprio carregava a sua 

cruz para fora da cidade, em 
direção ao lugar chamado 

Calvário, em hebraico Gólgota.” 
(Jo 19,17) 

Assumiu uma cruz que não  
era dele Senhor, 

Quantos carregam cruzes pesadas 
e difíceis. Que eu enxergue a vida 
dos meus irmãos e tenha a 
coragem de ajudá-los. 

Você sofre? “Bote Cristo em sua vida, 
ponha sua confiança nele e você não 

será desapontado” Papa Francisco 



“Eram as nossas doenças que ele 
carregava, eram as nossas dores 
que ele levava em suas costas. E 
nós achávamos que ele era um 
homem castigado, um homem 
ferido por Deus e humilhado. 

Mas ele estava sendo 
transpassado por causa de 

nossas revoltas, esmagado por 
nossos crimes. Caiu sob nossos 

pecados para nos dar a paz.” 
A cruz foi ficando pesada 

3ª Estação – Jesus cai pela primeira vez 
  Do livro de Isaías – 53,4-5 

Senhor, 
A Campanha da Fraternidade deste ano 
nos alerta ao cuidado com as nossas 
crianças. Que eu as ame com carinho e 
dedicação e as respeite com ternura. 

Jesus com sua Cruz, percorre 
nossas ruas e carrega nossos 
medos, nossos problemas, 

também os mais profundos. 
                                                 Papa Francisco 



“Simeão abençoou-os e disse a 
Maria, sua mãe: “Este menino 

está aqui para queda e elevação 
de muitos em Israel e para ser 

sinal de contradição. Quanto a Ti, 
uma espada há de atravessar Tua 
alma. Assim serão revelados os 

pensamentos de muitos 
corações.” Sua mãe guardava 

todas estas coisas no seu 
coração.” 

Dor de filho, dor de mãe! 

4ª Estação – Jesus encontra sua aflita mãe 
De Lucas 2,34-35.51b 

“Virgem Imaculada, intercede por 
nós no Céu como uma boa mãe que 

guarda os seus filhos.” 
                                           Papa Francisco 

Senhor, 
Nossas mães só aguentam as 
lutas porque são acompanhadas 
pelo teu olhar e pelo teu carinho. 
Obrigada pela minha mãe. 



5ª Estação – Simão Cireneu ajuda Jesus a carregar a cruz 
  De São Lucas (23, 26) e São Mateus (16,24) 

“Enquanto O conduziam, detiveram 
um certo Simão de Cirene, que 

voltava do campo, e impuseram-lhe 
a cruz para que a carregasse atrás 

de Jesus (Lc 23, 26). Jesus disse aos 
seus discípulos: “Se alguém quer 
me seguir, renuncie a si mesmo, 

tome a sua cruz, e me siga.”  
(Mt 16,24) 

Converteu-se enquanto ajudava Jesus 

“Cada um, na medida das suas 
possibilidades, saiba dar sua 

contribuição para acabar com tantas 
injustiças sociais.”  

                                                          Papa Francisco 

Senhor, 
Quero ser Cireneu e ajudar a 
carregar a cruz de meus irmãos, 
de meus parentes, dos amigos... 
Conto muito contigo. 



“Meu servo cresceu como broto na 
presença do Senhor, como raiz em 
terra seca. Ele não tinha aparência, 

nem beleza para atrair o nosso olhar, 
nem simpatia para que pudéssemos 
apreciá-lo. Desprezado e rejeitado 

pelos homens, homem do sofrimento 
e experimentado na dor, como 

indivíduo de quem a gente esconde o 
rosto, ele era desprezado, nem 
tomamos conhecimento dele.” 

A mulher que não se calou 

6ª Estação – Verônica enxuga o rosto de Jesus 
 Do livro do profeta Isaías (53, 2-3) 

Senhor, 
Quero enxugar as lágrimas dos 
sofredores perto de mim. Faça 
que eu veja e que vá ao encontro 
deles. Converta o meu coração 

“Existem dois perigos para a mulher. O 1º é: 
reduzir a maternidade a um papel social; o 
2º é: para ocupar os espaços tomados pelo 

masculino, abandona o feminino e os 

preciosos traços que o caracterizam. 
                                        Papa Francisco 



7ª Estação – Jesus cai pela segunda vez 

  Do livro das Lamentações (3,1-2.9.16.20-21) 

 
“Eu sou alguém que provou a 

miséria, sob a vara da sua ira. Ele me 
conduziu e me fez andar nas trevas e 

não na luz. (…) Obstruiu meus 
caminhos  e minhas veredas com 
blocos de pedra. (…) Ele quebrou 

meus dentes com cascalho, 
mergulhou-me na cinza. (…) Mas 

existe alguma coisa que eu lembro e 
me dá esperança: o amor de Deus 
não acaba jamais e sua compaixão 

não tem fim”. 
Quem caiu subindo, caiu para o alto! 

“Nem eu te condeno; vai, e de agora 
em diante não peques mais”. Ele te dá 

somente esse conselho. O Senhor 
nunca se cansa de perdoar: nunca.” 

                                                Papa Francisco 

Senhor, 
Vivo em torno do meu “eu”. 
Tenho que “me deixar de lado”,  
e perceber que os outros fazem 
parte de mim. 



Jesus, porém, voltou-se, e disse: 
“Mulheres de Jerusalém, não chorem por 
mim! Chorem por vocês mesmas e por 

seus filhos! Porque dias virão, em que se 
dirá: - Felizes das mulheres que nunca 
tiveram filhos, dos ventres que nunca 

deram à luz e dos seios que nunca 
amamentaram. Então começarão a pedir 

às montanhas: - Caiam em cima de nós! E 
às colinas: - Escondam-nos! Porque, se 
assim fazem com a árvore verde, o que 

não farão com a árvore seca?” 
Vocação de mulher: - do berço até a cruz 

8ª Estação – Jesus consola as mulheres de Jerusalém 
  Do evangelho de São Lucas (23, 28-31) 

“As mulheres têm um papel fundamental 
na transmissão da fé e constituem uma 

força cotidiana que faz evoluir uma 
sociedade e a renova.” Papa  Francisco 

Senhor, 
Tenho a tarefa da fraternidade, 
do amor. Não quero só chorar, 
quero consolar, estar ao lado. 
Ser um missionário do bem. 



“É bom para o homem suportar o 
jugo desde a juventude. Que esteja 
sozinho e calado, quando cai sobre 

ele a desgraça; que ponha sua 
boca no pó: talvez haja esperança; 
que entregue a face a quem o fere 
até fartar-se de insultos, porque o 
Senhor não rejeita para sempre. Se 

ele aflige, se compadecerá com 
grande amor.” 

Depois disso, não mais caiu! 

9ª Estação – Jesus cai pela terceira vez 
  Do livro das Lamentações (3, 27-32) 
 

“Deus sempre nos reserva o melhor. 
Mas, pede que nos deixemos 

surpreender pelo seu amor, que 
acolhamos as suas palavras”. 

                                                       Papa Francisco 

Senhor, 
Sei que me dás as mãos, me 
ajudas a erguer-me, me perdoas, 
me abraças, me falas ao 
coração. Como sou grato... 



“Chegados a um lugar chamado 
Gólgota, quer dizer “Lugar do 

Crânio”. Aí deram vinho misturado 
com fel para Jesus beber. Ele 
provou, mas não quis beber. 

Depois de o crucificarem, fizeram 
um sorteio, repartindo entre si as 

roupas dele. E ficaram aí sentados, 
montando guarda.” 

Era pobre e mais pobre morreu! 

10ª Estação – Jesus é despojado de suas vestes 
   Do evangelho de São Mateus (27, 33-36) 
 

Senhor, 
Quero aprender a repartir, não o 
mal, mas o que tenho de melhor. 
Quero partilhar os dons que de Ti 
recebi com todos que encontrar. 
 

“Não tenho ouro nem prata, mas 
trago o que de mais preciso me foi 
dado: Jesus Cristo.” 
  Papa Francisco  



Acima da cabeça de Jesus puseram 
o motivo da sua condenação: “Este 

é Jesus, o Rei dos Judeus.” Com 
Jesus, crucificaram também dois 

ladrões, um à direita e outro à 
esquerda. As pessoas que 

passavam por aí, o insultavam, 
balançando a cabeça, e dizendo: 
“Tu que ias destruir o Templo, e 

construí-lo em três dias, salva-te a 
ti mesmo! Se é o Filho de Deus, 

desce da cruz!” 
Feita de pau foi a sua cruz 

11ª Estação – Jesus é pregado na Cruz 

Senhor,  
Não me deixes pregar 
ninguém numa cruz! 

“Em cada irmão e irmã em 
dificuldade, nós abraçamos a carne 

sofredora de Cristo.” 
                                  Papa Francisco 



“Desde o meio-dia até as três 
horas da tarde houve escuridão 

sobre toda a terra. Pelas três 
horas da tarde Jesus deu um forte 
grito: (…) “Meu Deus, meu Deus, 
por que me abandonaste?” (…) 
Alguém foi correndo pegar uma 
esponja, a ensopou em vinagre, 

colocou-a na ponta de uma vara, e 
deu para Jesus beber. (…) Então 

Jesus deu outra vez um forte grito, 
e entregou o espírito.” 

O autor da vida aceitou morrer 

12ª Estação – Jesus morre na cruz 
Do evangelho de Mateus (27, 45-50) 
 

Na Cruz de Jesus está o sofrimento, os 
nossos males, e ele acolhe tudo de 
braços abertos, carrega sobre suas 

costas nossas dores e nos diz:- 
Coragem.  Papa Francisco 

Senhor, 
Fico sem palavras diante de tua 
morte. No comercio de corpos que 
hoje vejo, fico indignado e pouco 
posso diante de tão grande crime. 



“Havia um homem bom e justo, 
chamado José. Era membro do 

Conselho, mas não tinha aprovado a 
decisão, nem a ação dos outros 

membros. Ele era de Arimatéia, cidade 
da Judéia, e esperava a vinda do reino 
de Deus. José foi a Pilatos, e pediu o 

corpo de Jesus. Desceu o corpo da cruz, 
o enrolou num lençol, e o colocou num 

túmulo escavado na rocha, onde 
ninguém ainda tinha sido sepultado.” 

Maria e os discípulos o descrucificaram 

13ª Estação – Jesus é descido da cruz 

  Do evangelho de São Lucas (23, 50.52-53) 

“Nada é mais alto do que a 
humilhação da cruz, porque lá se 

atinge verdadeiramente a altura do 
amor” 

  Papa Francisco 

Senhor, 
Que a tua morte seja a nossa 
força para todas as cruzes que 
temos que levar. Tu nos salvaste. 
Que eu Te aceite com firmeza. 



“José, tomando o corpo, o 
envolveu num lençol limpo, e o 
colocou num túmulo novo, que 

ele mesmo havia mandado 
escavar na rocha. Em seguida, 
rolou uma grande pedra para 
fechar a entrada do túmulo, e 

retirou-se. Maria Madalena e a 
outra Maria estavam alí sentadas, 

em frente ao sepulcro.” 
Semeado no silêncio fecundo 

 

14ª Estação – Jesus é sepultado 
  Do evangelho de Mateus (27, 59-61) 

“Jesus transformou a Cruz, de um 
instrumento de ódio, de tortura e de 

morte, em sinal um  de amor, de 
vitória, de triunfo e de vida. 

  Papa Francisco 

Senhor, que eu aprenda a ver nos 
doentes, pobres e excluídos, a 
Tua pessoa, o mundo que sofre, e 
me empenhe com fé,  para uma 
Nova Evangelização. 



15ª Estação – Jesus é vitorioso, Ressuscita 

Amém! 
Amém! 
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