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I ESTAÇÃO
JESUS É CONDENADO 

A MORTE

- Nós vos adoramos, Sr Jesus
Cristo e vos bendizemos

- Porque pela vossa Santa Cruz
remistes o mundo



Então eles avançaram, agarraram Jesus e o prenderam. Nisso,
um dos que estavam com Jesus puxou a espada e feriu o
servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus,
porém, lhe disse: “Guarda a espada! Todos os que usam da
espada, pela espada perecerão” (Mt 26,50b-52).

Senhor Jesus Cristo, cuja condenação nos absolve, não nos
deixeis cair na tentação de ver sem compaixão e sem
cuidado. Abri os nossos olhos e o nosso coração diante dos
sofrimentos da natureza e dos nossos irmãos e irmãs.

Rezemos pelos hospitalizados em tratamento a causa do
covid-19

Pai Nosso... Ave Maria... Glória...



II ESTAÇÃO
JESUS RECEBE A CRUZ

- Nós vos adoramos, Sr Jesus
Cristo e vos bendizemos

- Porque pela vossa Santa Cruz
remistes o mundo



Pilatos lavou as mãos diante da multidão e disse: “Sou
inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é
vossa”. O povo todo respondeu: “Que o sangue dele recaia
sobre nós e sobre nossos filhos”. Então Pilatos soltou
Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser
crucificado (Mt 27,24-26).

Senhor Jesus, cuja obediência expia a nossa desobediência,
em comunhão convosco, nós também queremos tomar a
nossa cruz de cada dia e seguir os vossos passos no caminho
da dor e da esperança.

Rezemos pelos idosos solitários e abandonados

Pai Nosso... Ave Maria... Glória...



III ESTAÇÃO
JESUS CAI PELA 
PRIMEIRA VEZ

- Nós vos adoramos, Sr Jesus
Cristo e vos bendizemos

- Porque pela vossa Santa Cruz
remistes o mundo



Jesus, afastando-se um pouco, caiu com o rosto por terra e
orou: “Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice.
Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres” (Mt
26,39).

Senhor Jesus, cujo peso da Cruz nos alivia, como sobre vós
pesam nossos pecados, sofrimentos e angústias, sobre nós
venham a leveza e a suavidade do vosso jugo.

Rezemos pelos cientistas e pelo avanço da cobertura da
vacinação mundial

Pai Nosso... Ave Maria... Glória...



IV ESTAÇÃO
JESUS SE ENCONTRA 

COM SUA MÃE

- Nós vos adoramos, Sr Jesus
Cristo e vos bendizemos

- Porque pela vossa Santa Cruz
remistes o mundo



Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: “Este é destinado a
ser causa de queda e de reerguimento de muitos em Israel, e a ser
sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de
muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma”
(Lc 2,34-35).

Senhor Jesus, o olhar triste de vossa Mãe nos infunde esperança
e força, ensinai-nos a olhar com compaixão e com cuidado para
todos aqueles que completam na carne o que faltou à vossa
paixão redentora.

Rezemos pelas famílias que não podem enterrar dignamente
seus mortos

Pai Nosso... Ave Maria... Glória...



V ESTAÇÃO
SIMÃO, O CIRINEU 

AJUDA JESUS

- Nós vos adoramos, Sr Jesus
Cristo e vos bendizemos

- Porque pela vossa Santa Cruz
remistes o mundo



Então levaram-no para fora, a fim de crucificá-lo. E obrigaram
um homem que passava por ali, ao voltar do campo, a
carregar-lhe a cruz. Era Simão de Cirene, pai de Alexandre e
de Rufo (Mc 15,20b-21).

Senhor Jesus, cujo cansaço nos descansa, dai-nos força para
carregar a nossa Cruz e, pela fé e pela paciência, fazei-nos
participantes do mistério da vossa paixão.

Rezemos pelos profissionais da saúde e pelos que cuidam da
higienização dos hospitais

Pai Nosso... Ave Maria... Glória...



VI ESTAÇÃO
VERÔNICA ENXUGA O 

ROSTO DE JESUS

- Nós vos adoramos, Sr Jesus
Cristo e vos bendizemos

- Porque pela vossa Santa Cruz
remistes o mundo



Jesus não tinha aparência nem beleza para que o olhássemos,

nem formosura que nos atraísse. Foi desprezado, como último dos

homens, homem de dores, experimentado no sofrimento, e quase

escondíamos o rosto diante dele; desprezado, não lhe demos

nenhuma importância. Entretanto, ele assumiu as nossas

fraquezas e as nossas dores, ele as suportou (Is 53,2-4). Uma

piedosa mulher enxugou o rosto de Jesus.

Senhor Jesus, cujo rosto desfigurado se transfigura na beleza do
rosto humano, ensinai-nos a ver a vossa face e enxugá-la na face
de cada irmão sofredor.

Pelas mulheres confinadas em casa e vítimas de violências

Pai Nosso... Ave Maria... Glória...



VII ESTAÇÃO
JESUS CAIPELA 
SEGUNDA VEZ

- Nós vos adoramos, Sr Jesus
Cristo e vos bendizemos

- Porque pela vossa Santa Cruz
remistes o mundo



Pilatos disse: “Então, tu és rei?” Jesus respondeu: “Tu o dizes, que
eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto: para dar
testemunho da verdade. Todo o que é da verdade, escuta a minha
voz” (Jo 18,37).

Senhor Jesus, cuja queda eleva os caídos, tende piedade de nós
prostrados em nossas misérias e nos recordai sempre que nada
pode nos separar do amor que vós nos manifestais com vossa
paixão

Pelas nossas comunidades eclesiais e nossas Igrejas para que 
continuem sendo sinais de esperança

Pai Nosso... Ave Maria... Glória...



VIII ESTAÇÃO
JESUS CONSOLA AS 

MULHERES

- Nós vos adoramos, Sr Jesus
Cristo e vos bendizemos

- Porque pela vossa Santa Cruz
remistes o mundo



Seguia-o uma grande multidão do povo, bem como de

mulheres, que batiam no peito e choravam por ele. Jesus,

porém, voltou-se para elas e disse: “Mulheres de Jerusalém,

não choreis por mim! Chorem por vós mesmas e por vossos

filhos!” (Lc 23,27-28).

Senhor Jesus, cujas lágrimas se misturam às lágrimas das

criaturas e as consolam, ajudai-nos a consolar os sofredores, a

renovar a esperança dos abatidos e a libertar a criação da

opressão do mal.

Pelas crianças confinadas em casa, vítimas de violência e em

condições precárias de saúde

Pai Nosso... Ave Maria... Glória...



IX ESTAÇÃO
JESUS CAI PELA 
TERCEIRA VEZ

- Nós vos adoramos, Sr Jesus
Cristo e vos bendizemos

- Porque pela vossa Santa Cruz
remistes o mundo



Se suportais o sofrimento, quando fazeis o bem, isso é grato a

Deus. De fato, para isso fostes chamados, pois também Cristo sofreu

por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de seguirdes os seus

passos. Ele carregou nossos pecados em seu próprio corpo, sobre o

lenho da Cruz, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a

justiça. Por suas feridas fostes curados (1Pd 2,20b-21;24).

Senhor Jesus, cuja queda levanta os caídos, nenhuma realidade está
fora do alcance de vossa misericórdia. Tomai-nos em vossas mãos e
nos transportai sobre os vossos ombros, como a ovelha perdida
recuperada pelo Bom Pastor.

Para que as comunidades salesianas sejam um ponto de apoio a
todos os que necessitam e ajuda, sobretudo, os jovens pobres

Pai Nosso... Ave Maria... Glória...



X ESTAÇÃO
JESUS É DESPOJADO 

DE SUAS VESTES

- Nós vos adoramos, Sr Jesus
Cristo e vos bendizemos

- Porque pela vossa Santa Cruz
remistes o mundo



Depois de crucificarem Jesus, os soldados pegaram suas vestes e as

dividiram em quatro partes, para cada soldado uma parte (Jo 19,23).

Ele, existindo em forma divina, não considerou um privilégio ser igual

a Deus, mas esvaziou-se, assumindo a forma de servo e tornando-se

semelhante ao ser humano. E encontrado em aspecto humano,

humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte – e morte de Cruz! (Fl

2,6-8).

Senhor Jesus, cuja nudez vergonhosa revestiu de beleza e de
dignidade o homem caído, em vossas chagas reconhecemos que o
pecado é a raiz de todo mal. Ensinai-nos a compreender que toda
obra de justiça começa com o esforço de nossa conversão pessoal.

Pelos que não têm água suficiente para viver... Nem lavar-se...

Pai Nosso... Ave Maria... Glória...



XI ESTAÇÃO
JESUS É PREGADO NA 

CRUZ

- Nós vos adoramos, Sr Jesus
Cristo e vos bendizemos

- Porque pela vossa Santa Cruz
remistes o mundo



Quando chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer

dizer “lugar da Caveira”, deram-lhe de beber vinho misturado

com fel; mas quando provou, não quis beber (Mt 27,33-34). E

o crucificaram. Como Moisés elevou a serpente no deserto,

assim também é necessário que o Filho do Homem seja

elevado, a fim de que todo o que nele crer tenha a vida eterna

(Jo 3,14-15).

Senhor Jesus, vós, que pregado na Cruz nos reconduzis à

liberdade de filhos e filhas, concedei a nós e à criação inteira a

graça de renascermos à sombra de vossa santa Cruz.

Pelas comunidades carentes que enfrentam esta situação 
sem um sistema de saúde que os socorra 

Pai Nosso... Ave Maria... Glória...



XII ESTAÇÃO
JESUS MORRE NA 

CRUZ

- Nós vos adoramos, Sr Jesus
Cristo e vos bendizemos

- Porque pela vossa Santa Cruz
remistes o mundo



E Jesus clamou com voz forte: “Pai, em tuas mãos entrego o meu

espírito”. Dizendo isso, expirou (Lc 23,46). Cristo amou a Igreja e se

entregou por ela, a fim de santificar pela palavra aquela que ele

purifica pelo banho da água. Pois ele quis apresentá-la a si mesmo

toda bela, sem mancha nem ruga ou qualquer reparo, mas santa e

sem defeito (Ef 5,25-27). (Breve momento de silêncio)

Senhor Jesus, cuja morte nos trouxe a vida em plenitude, ensinai-
nos a viver como filhos do único Pai e a nos sentirmos plenamente 
irmãos, cuidando com responsabilidade do dom da vida uns dos 
outros e da criação.

Pelas irmãos e irmãs falecidos, sobretudo, as vitimas do covid-19

Pai Nosso... Ave Maria... Glória...



XIII ESTAÇÃO
JESUS É DESCIDO DA 

CRUZ

- Nós vos adoramos, Sr Jesus
Cristo e vos bendizemos

- Porque pela vossa Santa Cruz
remistes o mundo



Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus,

porém às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos

permissão para retirar o corpo de Jesus. Pilatos o permitiu, e

José foi e retirou o corpo (Jo 19,38).

Senhor Jesus, cujo corpo morto é plenitude de vida e de

fecundidade, dai-nos a graça de viver a vida nova e

manifestá-la ao mundo.

Pelos vendedores informais e desempregados que sofrem 
ainda mais com a pandemia

Pai Nosso... Ave Maria... Glória...



XIV ESTAÇÃO
JESUS É SEPULTADO

- Nós vos adoramos, Sr Jesus
Cristo e vos bendizemos

- Porque pela vossa Santa Cruz
remistes o mundo



Veio também Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido

a Jesus de noite. Ele trouxe uma mistura de mirra e de aloés, cerca

de cem libras. Eles pegaram o corpo de Jesus e o envolveram, com

os perfumes, em faixas de linho, ao modo de como os judeus

costumam sepultar. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia

um jardim e, no jardim, um túmulo novo, no qual ninguém ainda

havia sido posto. Ali puseram Jesus (Jo 19,39-42).

Senhor Jesus, vós que encerrado no sepulcro nos abristes a porta 
do paraíso, ensinai-nos a abrir o nosso coração a todos os que se 
encontram necessitados de compaixão e cuidado e a plantar um 
jardim onde o deserto avança.

Pelos donos de farmácia e fabricantes de artigos de saúde para 
que se compadeçam dos pobres

Pai Nosso... Ave Maria... Glória...



XV ESTAÇÃO
JESUS RESSUSCITA

- Nós vos adoramos, Sr Jesus
Cristo e vos bendizemos

- Porque pela vossa Santa Cruz
remistes o mundo



E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao raiar do sol, Maria
Madalena e Maria, mãe de Tiago, Salomé foram ao túmulo. Ao entrar
no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito vestido com uma
túnica branca, e ficaram muito assustadas. Ele, porém, disse-lhes:
“Não vos assusteis! Buscais Jesus, o nazareno, o crucificado? Ele
ressuscitou! Não está aqui! Vede o lugar onde o puseram! Ide, porém,
dizer a seus discípulos e a Pedro: Ele vai à vossa frente para a Galiléia;
lá o vereis” (Mc 16,1-2.5-7).
Senhor Jesus, cuja vida destrói a morte, ensinai-nos a viver a vida
nova de filhos do Pai e de irmãos vossos, a jardinar o mundo
ameaçado pela desertificação física e espiritual e anunciar, com
entusiasmo, que o bem triunfa sobre o mal.

Para que os jovens ajudem a combater as fake news e se empenhem
na comunicação consciente e responsável

Pai Nosso... Ave Maria... Glória...



Oremos, irmãos e irmãs, a Deus 
Pai todo-poderoso, para que livre 
o mundo de todo erro, expulse as 
doenças e afugente a fome, abra
as prisões e liberte os cativos, vele
pela segurança dos transeuntes, 
repatrie os exilados, dê saúde aos
doentes e a salvação aos que 
agonizam.

Deus eterno e todo-poderoso, 
sois a consolação dos aflitos e a 
força dos que labutam. Cheguem
até vós as preces dos que 
clamam em sua aflição, sejam
quais forem os seus sofrimentos, 
para que se alegrem em suas
provações com o socorro da 
vossa misericórdia. Por Cristo, 
nosso Senhor. Amém



Deus da vida, da justiça e do amor, Nós Te
bendizemos pelo dom da fraternidade e por 
concederes a graça de vivermos a comunhão
na diversidade.

Através desta Campanha da Fraternidade
Ecumênica, ajuda-nos a testemunhar a beleza
do diálogo como compromisso de amor, 
criando pontes que unem em vez de muros
que separam e geram indiferença e ódio.

Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para 
servir a toda a humanidade, em especial, aos
mais pobres e fragilizados, a fim de que 
possamos testemunhar o Teu amor redentor e 
partilhar suas dores e angústias, suas alegrias e 
esperanças, caminhando pelas veredas da 
amorosidade. 

Por Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, 
sopro restaurador da vida. Amém.


