


1ª. Estação - Jesus é condenado a morte

No Horto das Oliveira, Jesus rezava, seu corpo suava e em vários

lugares sangrava. Estava tomado de angustia:- “Pai afasta de mim este

cálice, mas não se faça a minha vontade, mas, sim, a tua”... Vieram os

soldados, na frente Judas, que lhe dá um beijo, e... o levam preso.

Jesus, você que aceitou uma 
condenação injusta,

conceda-nos, a mim e a todas 
as pessoas, a graça de sermos 
fiéis à verdade e não permita 
que caia sobre nós o peso da 

responsabilidade
pelo sofrimento dos inocentes.

Jesus, justo juiz, a você 
confiamos o nosso coração e a 
nossa vida, aumente a nossa 

fé. Amém.
Ir.M.Eunice Wolff



2ª. Estação - Jesus recebe a cruz nos ombros

Tomaram a cruz e a colocaram nos ombros do Mestre. Pesava e ele

já tinha apanhado muito. Sua coluna dobrou para frente . Teve que

fazer grande esforço para se ajeitar com o peso. Começou a

caminhar , saindo do palácio de Pôncio Pilatos.

Jesus, você que aceitou a cruz 

das mãos dos soldados, para 

fazer dela o sinal

do Seu amor que salva

conceda-nos, a nós e a todas as 

pessoas a graça de suportar os 

sofrimentos de cada dia. 

Que cada vez que fizermos o 

sinal da cruz, saibamos 

testemunhar o seu projeto de 

amor e fraternidade. 

Para que isso aconteça, aumente 

a nossa fé. Amém.

Ir.M.Eunice Wolff



3ª. Estação - Jesus cai pela  primeira vez

O chão era de pedra e terra. O corpo ferido doía. O sol estava forte.

Não deu. Teve a primeira tontura e caiu. Mas, teve forças ainda e se

levantou. Voltou a caminhar a passos menores e devagar.

Jesus, você que caiu sob o 

peso da cruz

e se levanta, confiante, nós  lhe 

pedimos: ajude-nos 

e a todas as pessoas, 

especialmente os que se sentem 

oprimidos e excluídos, dando-nos 

a graça de novamente nos 

colocarmos de pé,

e de retomarmos o caminho.

Ajude-nos nas nossas 

fragilidades para podermos  servir 

melhor. Aumente, pois, a nossa 

fé.  Amém.
Ir.M.Eunice Wolff



4ª. Estação - Jesus encontra sua mãe

Entre o povo está sua mãe que espera Sua passagem. Não teme

nada e ninguém, corre até seu Filho, quer abraçá-lo. Mas o mais

forte aqui é o olhar que eles trocam e o silêncio que fala no coração

de ambos.

Ó Maria, você que percorreu

o caminho da cruz juntamente com

seu Filho,

sentindo seu coração de mãe 

despedaçado pela dor,

mas sempre confiante Naquele

para quem nada é impossível,  implore 

para nós e para todas as pessoas,

a graça do abandono ao amor de Deus.

Faça com que, diante do sofrimento, do 

desprezo, da prova,

ainda que prolongada e dura,

nunca duvidemos do seu amor. Para 

isso, Jesus, aumente nossa fé.  Amém.
Ir.M.Eunice Wolff



5ª. Estação - Simão de Cirene ajuda Jesus

Alguém passava, curiosamente se aproxima e os soldados o forçam a

ajudar a aliviar um pouco, o peso da cruz. Não deve ter gostado, porém,

sem dúvida, saiu diferente. Ninguém faz uma experiência de Deus sem

mudar para melhor.

Jesus, ajudado por Cirineu, acolha-

nos também a nós e a todas as 

pessoas, concedendo-nos a graça 

da disponibilidade.

Faça que não desviemos o olhar 

daqueles que sofrem na doença, 

com a solidão, a fome, a injustiça.

Faça que, levando a carga uns dos 

outros, nos tornemos testemunhas 

do Evangelho da Cruz.

Para isso ajude-nos a 

crescer na fé.  

Amém.
Ir.M.Eunice Wolff



6ª. Estação - Verônica enxuga o rosto de Jesus

Mulher desconhecida, Verônica corre e alivia o rosto de Jesus.

Enxuga suor e sangue. Gesto de amor, que Jesus agradeceu com

seu olhar e, sem dúvida, com muitas bênçãos.

Jesus, você que aceitou o 

gesto de amor desinteressado 

de uma mulher, conceda que 

as nossas ações e as de 

todas as pessoas,

nos tornem semelhantes a 

Você nos gestos de ajuda, de 

entrega, de doação e assim 

seremos o reflexo de suas 

ações.

Para que consigamos ser 

assim tão generosos, faça 

crescer a nossa fé.  Amém.

Ir.M.Eunice Wolff



Jesus, esta segunda queda foi mais 

dolorida, porém, como na 

primeira,você se levantou 

assumindo duramente o castigo 

não merecido.

Lembre-se de nossa fragilidade, de 

nossas quedas e cure-nos.

Dê-nos força para levantar-nos e 

ter a coragem do BEM, do amor 

aos que nos rodeiam,

especialmente aos jovens, neste 

ano da Jornada Mundial no Brasil.

Que possamos fazer  gestos 

concretos, aumente a nossa fé. 

Amém.

7ª. Estação – Jesus cai pela segunda vez

Cair faz parte da vida, mas quando se está quase morrendo, a dor é

muito maior. É também humilhante. E mais, Jesus era inocente.

Sofria por causas políticas. O Sinédrio era o grande acusador.

Ir.M.Eunice Wolff



8ª. Estação – Jesus encontra as mulheres da região

A mulher era desprezada na cultura judaica, porém são elas que não

têm medo. Vão até Jesus e chorando. Ele as olha e diz para não

chorarem por Ele, mas por elas mesmas, pois conhecia bem as leis

de exclusão.

Jesus, você olhou para as mulheres com compaixão. E cremos que hoje 

também  as vê assim. São elas que levam para frente a vida da família, 

da comunidade, nos hospitais como enfermeiras, nas escolas, na luta  

cotidiana. Não lhes falta coragem. Mas, é preciso que sejam mais 

valorizadas. Aumente 

nossa fé  nestas 

mulheres que são 

nossas mães, irmãs,

esposas, filhas e amigas.

Como Você, queremos 

tratá-las com carinho 

e muito respeito.
Amém.

Ir.M.Eunice Wolff



9ª. Estação - Jesus cai pela terceira vez

Que dor! Jesus já estava muito mal. Ainda terá forças? Mas, pensava

no seu povo, nos companheiros, no seu projeto e levantou os olhos

do chão que o humilhava, para o céu e aí Ele e o Pai se

encontraram... Então ergueu-se e prosseguiu.

Jesus, que, pela sua humilhação 

sob a cruz, o mundo conheceu o 

preço da nossa salvação, conceda 

a mim e a todas as pessoas, a luz 

da esperança para que, 

reconhecendo-O como o Servo que 

sofre por amor de Deus e do 

homem, tenhamos a coragem de 

seguir o mesmo caminho, 

aceitando a cruz e  o 

despojamento. Somos fracos e 

precisamos de sua força, aumente, 

pois, a nossa fé.  Amém.

Ir.M.Eunice Wolff



10ª. Estação – Tiram as vestes de Jesus

Um soldado tira-lhe a túnica que já deveria estar, em alguns lugares, 

grudada nas feridas. Deixam-No despido, apenas com a coroa de 

espinhos.Não é a nudez que O perturba, mas a hora derradeira de se 

entregar ao Pai por nós.

Jesus, neste momento terrível, 

quando a chegada da hora foi 

percebida, o essencial vem à sua 

mente e fere-lhe o coração. O 

essencial tão distante de nós! Tão 

distante de nossas opções de 

vida!  Vendo-O nu, nada mais tem 

significado. Como necessitamos 

desta síntese de vida!

Jesus, nosso irmão, aumente 

nossa fé para que sejamos firmes 

no grande projeto do amor. 

Amém. 
Ir.M.Eunice Wolff



11ª.  Estação – Jesus é pregado na cruz

Que ofício desumano aquele dos soldados! Com pregos, pregar a

carne no madeiro. Como deveriam ter o coração duro. Ao contrário

de você que se entrega ao Pai num ato de amor desconhecido por

todos. Poderá haver amor maior?

Jesus, agora erguido no alto, Você é o 

Amor crucificado.

Encha os nossos corações de seu 

amor, para reconhecermos na Sua cruz 

o sinal da nossa redenção, e  dê a mim 

e a todas as pessoas, muita clareza 

para vivermos o seu plano de amor. Dê-

nos a graça de entender que, nossas 

dores estão muito, muito longe do Seu 

sofrimento na cruz. 

Aumente esta fé em nossos corações.    

Amém.

Ir.M.Eunice Wolff



Morrer... Que mistério! Para quem crê é uma

troca de vida, e para melhor.

Alí pregado, você ainda olha para o bom ladrão

e lhe responde. Quanta ternura numa hora

terrível. “Pai tudo está consumado”. Acabou.

Jesus, poucos estavam com você 

naquela hora. Fugiram. Medo e 

covardia os fez agir assim. Se eu 

estivesse lá, provavelmente teria feito o 

mesmo. Também hoje poucos ficariam. 

Não é fácil ver morrer, ainda mais na 

sua situação. 

Como somos tão frágeis, venho pedir-

lhe, para mim e todas as pessoas, que 

nos dê o entendimento, a fortaleza e 

um grande amor diante da vida.

Para isso, aumente a nossa fé. Amém.

12ª. Estação – Jesus morre na cruz...eram 15horas

Ir.M.Eunice Wolff



13ª. Estação – Jesus morre crucificado

Da cruz, Jesus é descido. Por momentos fica nos braços de sua Mãe.

Ali estava o corpo do seu filho querido. O coração desta Mãe estava

completamente desfeito pela dor. Ela O segura como se ainda fosse

um menino. Ela sabe que não O terá mais perto de si.

Jesus,  você morreu por nós. Para nos 

remir, para nos libertar, para nos fazer 

irmãos, iguais...  

O mistério do amor, da entrega é 

fascinante, mas incompreensível. Não 

dá para entender. Assim, como de 

tantas mães, pais, esposas, filhas, 

filhos... ao perderem entes tão amados. 

São dores indescritíveis, incomparáveis.

Jesus, ampare os que sofrem tamanha 

dor e nos dê a graça da fé, pois 

somente com ela, poderemos entender 

o Seu grande ato de amor. Amém.

Ir.M.Eunice Wolff



14ª. Estação – Jesus é sepultado 

Jesus, seus poucos amigos estavam

perto, em pranto. Era sexta-feira, 

quase ao pôr do sol, falta muito 

pouco para o início do Shabat. 

Às pressas o enterraram. 

E agora tudo mudou.

Jesus, a sua ausência é o estado 

mais terrível que pode nos 

acontecer. Como poderemos viver 

sem Deus-Conosco? Dê-nos uma 

grande fé para poder perceber sua 

presença em todos os 

acontecimentos,

no nosso cotidiano. Amém.

“Foi crucificado, morto e sepultado” (Nosso Credo). Se o grão que cai

na terra não morrer, nada acontecerá, mas se morrer dará muitos,

muitos frutos. Obrigado, Senhor Jesus, pela sua Encarnação, Morte e

Ressurreição. Obrigado por nos amar até este ponto.

Ir.M.Eunice Wolff



Senhor Jesus Cristo, você é a luz  

de uma vida nova. Mostrou-nos o 

caminho para sermos felizes, pois 

nos ensinou um amor 

generoso e forte.

Que mais vamos desejar? 

A ESPERANÇA vai nos 

acompanhar para sempre.

Jesus, presença escondida e 

vitoriosa na história do mundo, a 

você, honra e glória para sempre.

Amém.

15ª. Estação – Jesus ressuscita  triunfante 

Aleluia! Ele voltou. Jesus retorna à vida. Não para si, mas aparece aos

amigos. Na primeira vez a uma mulher, Madalena, e aí se inicia a missão

da Evangelização. A nossa parte. ELE NOS ENVIA . Mostra a nossa

missão no mundo dos irmãos. Amar é fazer participar, Ele nos dá a

oportunidade dentro de sua própria missão.

Ir.M.Eunice Wolff



Eu 

estarei 

com 

vocês 

até o 

fim!

Ir.M.Eunice Wolff


