1ª estação:
Jesus é condenado à morte

Por que eu
condeno os
outros? Por que
não uso de
Pilatos perguntou: Que farei com Jesus,
que é chamado o Cristo? Todos gritaram: crucifica-O! (Mt 27,22).

misericórdia ?
Oremos: Pelas vezes
Que condenei e
julguei meus
irmãos........

2ª estação:
Jesus é forçado a carregar a cruz.

Colocaram nos ombros de Jesus o
madeiro pesado para que caminhasse
até o Gólgota – lugar da caveira.

A misericórdia com os mais
fracos precisa ser multiplicada.
Grandes fardos levam os mais
excluídos. Faço alguma coisa?
Oremos: Pelas vezes
que não percebo as
dificuldades dos meus
irmãos.....

3ª estação:
Jesus cai pela primeira vez.

Por que não socorrer alguém que
se sente por baixo?
Por que não estender a mão
para o necessitado?
Jesus cai porque apanhou muito na
flagelação. Não tinha mais forças e a
cruz de madeira era pesada.

Oremos: Pelas vezes
que fiz pouco caso dos
caídos; pelas vezes que
não estendi a mão...

4ª estação:
Jesus encontra sua mãe.

Olhar, refletir, orar... A dor de uma
mãe ver seu filho ser injustiçado.....

“Misericórdia, Senhor”,
grita uma mãe ao ver
seu filho preso. Não há
palavras....
Oremos: Pelas vezes que
fiz minha mãe sofrer e
não a respeitei e até a
maltratei....

5ª estação:
Cirineu ajuda Jesus a carregar a cruz.

Alguém que passava por perto no caminho
do calvário foi pego para ajudar Jesus a levar
o peso da cruz. Um tal de Cirineu qualquer.

Usar de
Misericórdia é
agir com
COMPAIXÃO, isto
é, socorrer,
auxiliar, perdoar,
ir ao encontro,
estender a mão,
estar a serviço do
irmão.
Oremos:
Pelas vezes que
Não tive coragem
de socorrer, que
me neguei a servir
ou perdoar.....

6ª estação: Verônica enxuga
o rosto de Jesus.

Mulher corajosa, furou o
cerco dos soldados e O ajudou
aliviando seu suor e sangue.

Cuidar não é fácil. Exige coragem,
vencer repugnâncias; exige
disponibilidade,
superação de si mesmo...
Oremos: Pelas vezes que me
neguei a visitar um doente ou
ajudar uma pessoa necessitada...

7ª estação:
Jesus cai pela 2ª vez.

Jesus cai, era muita dor.
Quem de nós já não caiu física e
moralmente. Cair faz parte da
caminhada, o que não pode acontecer é
não ter a coragem de levantar-se.

Nossas fraquezas são muitas,
e, precisamos reconhecê-las e
tentar corrigi-las. Cair e ferir o
joelho é corriqueiro. Cair
moralmente... é preciso muita
humildade.

Oremos: Pelas vezes que
o meu orgulho foi mais
forte que eu,
misericórdia, Senhor.

8ª estação:
Jesus consola as mulheres.

“Filhas, chorem primeiro pelos pecados
do mundo e pelos de seus filhos”
(Lamentações). Mas, Eu as abençoo e
também aos seus filhos.

A bênção é sempre uma graça
de Deus, venha da onde vier.
“Deus te abençoe”, um
costume tão brasileiro e forte.
Oremos: Senhor, preciso de
sua bênção, ela me dá forças
e coragem; ela me ajuda a
vencer as tentações. Sei que
jamais me negará sua bênção.

9ª estação:
Jesus cai pela 3ª vez.

Eu caio, eu tropeço, eu fico no chão
muitas vezes na vida e em todas as vezes,
Senhor, você está perto, me estende a
Já era demais, o peso do
mão, me levanta. Nem sempre percebo
isso, mas creio, e vejo depois.
madeiro, a perda de sangue,
as chicotadas... Não dava mais. Oremos: Obrigado, meu Pai. Obrigado,
por ter misericórdia de mim; Obrigado
Como aguentou tanto....
mil vezes.

10ª estação:
Tiram as vestes de Jesus.
Jesus

Jesus foi despido de tudo. Foi preso
como um bandido da época.
Tiraram-lhe tudo, tudo.
Ficou nu para a zombaria de todos.

Temos tantas vaidades com a
moda. A economia quer lucro.
Tudo virou mercadoria, até nosso
corpo, e quantos sem nada.
Oremos: Pelas vezes que
trocamos a dignidade pela moda,
pelo lucro, pela falsidade e
ficamos nus por dentro, perdão
Senhor. Precisamos de forças e
misericórdia.

11ª estação:
Jesus é pregado na cruz.

Jesus foi muito torturado. Ninguém
era pregado na cruz, mas amarrado e
quebravam as pernas para morrer
logo. Somente alguns eram pregados
para que sofressem mais.

Hoje, matar é fácil. Acabam
com uma pessoa com muita
maldade. Por que tanto ódio
e revolta? Não somos todos
iguais diante de Deus?
Oremos: Pelas vezes que não
controlei o meu ódio, minha
revolta e acabei prejudicando
outras pessoas, misericórdia
Senhor.

12ª estação:
Jesus morre na cruz.

“Tendo amado os seus que
estavam no mundo, amou-os até
o fim” (Jo 15,1).
Morreu por nós; por você.

Felicidade eterna à todas as
pessoas do mundo, por que
Deus é Pai, é Misericórdia, é
quem nos acolhe todos os dias
e especialmente no momento
definitivo.
Oremos: Para que nossa
CONFIANÇA seja grande no
Deus - Amor e que saibamos
levar essa notícia a todas as
pessoas.

13º estação:
Jesus é tirado da cruz.

Senhor, seu corpo está sem vida. Maria
olha para seu Filho e tira-lhe a coroa de
espinhos, como para aliviar suas dores.
Olha para seu coração aberto. Nele ela vê
todos nós pelo quais Jesus deu a vida.

Vai além da compreensão
humana a morte violenta.
Mistério da vida voltada para o
mal. Nestas horas...só Deus.
Oremos: Pelas vezes que
brinquei com a morte, expondo
a vida, dom maior do Pai,
misericórdia, Senhor. Muitas
vezes não levo a sério a vida.

14ª estação:
Jesus é sepultado.

José pegou no corpo de Jesus, envolveu-o
num lençol e depositou-o no seu túmulo
novo. Fecharam o túmulo e foram para
suas casas com o coração em pedaços.
O Mestre, o amado, o amigo já não estava
mais com eles.

Nossa última morada. Para quem
crê, estaremos junto de Deus, no
mistério que Ele nos faz surpresa.
Não queremos morrer... Mas, a
VIDA só começou aqui.
Oremos: Senhor, dê-nos a
sabedoria de uma vida voltada
para o Bem e para o Amor e
termos a consciência tranquila
para o encontro final.

15ª estação:
Jesus Ressuscita dos mortos.

Por que procurai entre os
mortos Aquele que está vivo?
Ele não está aqui. Ressuscitou.
Lc 24,5-6

Enquanto ainda estamos aqui na
terra, vivamos como se fossemos
morrer amanhã: fazendo o bem.
Oremos: Pai do Céu, obrigado por
sua entrega por nós; obrigado por
nos amar tanto; obrigado por
morar dentro de mim; obrigado por
poder ver sua presença nos meus
irmãos; obrigado pela vida. Amém
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