


1ª Estação – Jesus é condenado à morte 

Jesus foi julgado e condenado. Falou 

pouco. Já tinha dito tudo. Olhou nos 

olhos de Pilatos. Abaixou a cabeça 

para Herodes. Olhou também para o 

Sumo Sacerdote. 

O Sinédrio vibrou. Conseguiram levar 

Jesus à morte. Acabaram com Ele. 

Lc 22, 23 e 24 – ler trechos, todas às 

6ªs.feiras ao fazer a Via Sacra 

Senhor, ajudai-nos a não julgar, 

não condenar, não rotular. 

Que eu veja o mal, mas entenda 

o coração do malfeitor. 



2ª Estação – Jesus toma sua Cruz 

É duro tomar a cruz. Você já conseguiu 

fazer isso, carregar a própria cruz, sem 

reclamar, sem se revoltar? Jesus fez 

isso. E não conseguiu porque era Deus, 

não, era homem também. Carregar 

certas cruzes sem dizer nada, é pequeno 

martírio. Quantos de nossa gente, 

especialmente os pobres, fazem isso 

todos os dias. 

Senhor nos dê fortaleza, capaz de 

tentar vencer. Dê-nos coragem. 



3ª Estação – Jesus cai pela 1ª vez 

Quem não cai? Quem não tropeça no caminho 

da vida? Cair faz parte de nossa da vida. Caímos 

de vários modos e a humildade chega. Se 

conseguirmos agir com ela, sairemos vitoriosos. 

Nossos irmãos, também caem todos os dias? 

Como faço: condeno? Humilho? Ou vou socorrer, 

ajudar, dar apoio? Ao cair Jesus não se 

humilhou, rezou pelos algozes. 

Senhor, ajude-nos a  

sermos  bom samaritano. 



4ª Estação – Jesus encontra sua Mãe 

Nas nossas grandes dores, na solidão, 

nas doenças, lembramos de nossas 

mães. Temos vontade de chorar no colo 

dela. Difícil descrever o que aconteceu 

em Maria e em Jesus neste encontro 

divino. Hoje há filhos que gostariam de 

ressuscitar suas mães, mas... Nestas 

horas  temos, como Jesus, Maria a mãe 

da consolação, mãe dos aflitos.  

Senhor, por meio de Nossa 

Senhora, fortifica nossa vontade 

e nos dê energias para  

superar as dores. 



5ª Estação – Cirineu ajuda Jesus  

Ah! Como é aliviador quando 

encontramos um cirineu, um anjo que 

nos ajuda nas dificuldades. Mesmo que 

seja um desconhecido. Como 

precisamos uns dos outros! Isso nos faz 

fraternos, abre nosso coração para o 

amor. Eu tenho sido cirineu para o meu 

próximo? para os meus familiares? 

Senhor, meu Pai, meu amigo, meu 

criador eu agradeço os amigos e os 

cirineus na minha vida e peço-lhe a 

graça de acordar diante da dor de 

meus irmãos e estender-lhes a mão. 



6ª Estação – Verônica  encontra Jesus 

Uma mulher vem enxugar a face de 

Jesus. Outro encontro misericordioso. 

Caído, alquebrado, bem machucado e 

alguém vem lhe dar uma toalha. 

Gesto carinhoso que tornou mais leve 

o calvário de Jesus. Quantas pessoas 

fazem isso todos os dias, cuidando de 

doentes, crianças dos mortos... 

Quanto amor no mundo! 

Eu preciso crescer, me libertar, 

Senhor. E conto com a sua ajuda, 

com seu coração de amor. Faça-me 

ter um olhar menos egoísta e mais 

voltado para as pessoas 

necessitadas. Que eu tenha sempre 

uma toalha para oferecer ao irmão. 



7ª Estação – Jesus cai pela 2ª vez 

A cruz era um suplicio da época, 

com Jesus porém foi terrível, foi 

além do suportável. Ninguém sabe 

como não morreu pelo caminho do 

calvario. Como devemos olhar 

para a cruz de Jesus na hora de 

nossas dores! E não esquecer que 

em Jesus, isso se chama, AMOR.   

O amor exige sacrifícios, e muitas 

vezes imensos. O amor exige renúncia 

de si mesmo. É preciso muita entrega. 

E é isso que lhe peço, Senhor, a mim e 

a todas as pessoas: a sabedoria do 

amor que vai além de mim mesmo. 



8ª Estação – Jesus vê as mulheres 

Jesus, nesta hora de dor, ainda teve um olhar 

para as mulheres. Ele conhecia bem o 

sofrimento das mulheres no judaísmo. Ele as 

entendia profundamente. E aqui, teve um 

gesto e uma palavra de consolo e esperança. 

Amor é isso, vai além de si próprio. Vivemos 

num meio materializado, voltado para o 

consumo e sempre ter mais. Atropelamos e 

pisamos nos outros para fazer tudo que 

desejamos. O que busca o seu coração? 

Senhor Jesus, arranque de mim 

tanto egoísmo.  Ajude-me a 

buscar valores que humanizem 

minha vida e dos outros. 



9ª Estação – Jesus cai pela 3ª vez 

Novamente Jesus cai,  estava esgotado. 

Nenhum cirineu aparece. Só mais 

chicotadas e palavrões. Não deve ter sido 

fácil levantar nesta terceira vez.  Também 

estamos sozinhos em muitas quedas. 

Nessas horas podemos nos achar 

vitoriosos ao levantarmos. Não vemos 

nosso pedaço humano, nossos pecados. 

Por que não reconhecer o erro? Por que 

         tanto orgulho? 

Meus Deus, como preciso de você! 

Como sou pequeno, mesquinho. 

Necessito urgente de sua graça para 

apagar o fogo das minhas vaidades e 

acabar de pensar que sou mais que 

os outros. “Preciso de Deus”. 



10ª estação – Tiram as vestes de Jesus 

Despiram Jesus. Já tinham lhe tirado toda a 

dignidade e agora lhe tiram a roupa. Esse é 

o ato mais indigno que se pode fazer a 

alguém: humilhar até o outro se rastejar.  

Com pequenas doses, fazemos isso com 

nossos familiares, amigos e mesmo 

desconhecidos. O preconceito é isso: 

exclusão, desprezo, opressão.  Nós nos 

     achamos superiores.                                                                                                                         

Senhor, por que tanta dificuldade em 

aceitar o diferente? Eu sei, é quando 

nos achamos  os melhores! Livra-me 

disso, Pai. Que eu reconheça  nos 

irmãos, suas opções e os respeite. 



11ª Estação – Jesus é pregado na cruz 

Nesta hora a dor de Jesus foi  ao ponto 

mais terrível. Será que existe dor maior? 

Dizem que há pessoas que nas torturas, 

sofrem mais que Jesus. É verdade.  E 

muitas, muitas vezes não nos colocamos 

no lugar dos que sofrem. Somos frios 

diante da dor dos irmãos. Mas, nas 

nossas dores suplicamos ajuda. Como 

somos insensíveis. Impiedosos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Há pessoas que rezam sempre 

para as pessoas que estão 

sofrendo, morrendo naquela hora. 

Pai, ensina-me a ver, no 

sofrimento dos irmãos, o seu 

sofrimento na cruz 



12ª Estação – Jesus morre na cruz 

A morte é um acontecimento que 

toca todos as pessoas. Sofremos 

uma dor que não tem palavras. 

Com Jesus sofremos menos, já 

nos acostumamos com a Cruz, 

ela não nos toca mais. Mas Ele 

está lá retratado em todos os 

crucifixos para nos dizer que: FOI 

POR NÓS que ele se ofereceu 

ao Pai. 

Pai, o  holocausto de seu filho é 

incompreensível. Como pode um Deus se 

fazer homem e morrer deste jeito por nós? 

Quero ajuda para dobrar os meus joelhos 

diante de tão grande mistério e adorar. 

Preciso de você, Senhor. 



13ª Estação – Descem Jesus da cruz 

Ao descerem Jesus da cruz, a Mãe o 

toma nos braços, cobre de beijos, limpa 

suas feridas, acaricia, passa a mão nos 

seu cabelos retirando a coroa de 

espinhos. Chora em silêncio. Não há 

palavras. Os que estavam ali junto dos 

dois, choram, lamentam e também se 

calam. Só se escuta o som das lágrimas. 

Que dor. Eles sabiam quem estavam 

           perdendo. 

Senhor dê forças a todas as pessoas 

para que enfrentem a morte com fé e 

coragem. Faça crescer em nós a 

esperança. Encha-nos com sua força 

para podermos ser presenças de vida e 

não de morte. 

Que a luta pela vida seja uma vitoria. 



14ª Estação – Jesus é sepultado 

José de Arimateia emprestou seu tumulo 

numa rocha e alí colocaram Jesus. Maria, 

João e Madalena estavam juntos. Maria 

ainda o tinha no colo quando vieram levar 

o corpo pois era 6ª feira e logo, ao por do 

sol, começava o Sabat. Não prepararam o 

corpo. Um pedaço de Maria ficou na rocha 

fria e escura. Todos foram para casa 

chorando aquela dor imensa. 

Pai, obrigado por ter nos dado seu 

Filho. Maria, obrigada pelo seu sim 

junto ao anjo. Obrigada, Senhor, 

pela graça de acreditar em Jesus e 

confiar nele todos os dias. 



15ª Estação – Jesus Ressuscita 

Jesus Ressuscitou! Ele retoma a vida de outra forma e junto conosco. E na 

Galileia, quando aparecem aos discípulos, os envia para que sejam  

sal e luz do mundo. 

Senhor Jesus, Cristo Redentor, aqui estamos, envia-nos! Queremos ser um só 

coração e uma só alma. Iremos a todas as nações da terra para dar testemunho 

de que encontramos o verdadeiro caminho para a vida. A semente de tua 

Palavra caiu em nossos continentes. Não ficará sepultada na terra. Ensina-nos a 

cultivá-la para que nasçam os frutos de uma nova evangelização. 

 

Amém! Aleluia! 


