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VIA SACRA DA CNBB

(Neste encontro, se possível, preparar o ambiente com um 

crucifixo, vela e uma imagem de Nossa Senhora) 

† Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.

1ª. ESTAÇÃO
JESUS É PRESO E CONDENAO À MORTE

Anim. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos!
T. Porque, pela vossa Santa cruz, remistes o mundo!

L1. Vítima de uma acusação injusta, Jesus se encontra diante de 
Pôncio Pilatos para receber a sentença definitiva. Enquanto Jesus 
permanece silencioso, como uma ovelha pronta a ser conduzida ao 
matadouro, a multidão e as autoridades se agitam. A decisão cabe 
a Pilatos. Compreendendo que Jesus é inocente, ele tenta livrá-lo da 
morte, mas cede à forte pressão e lava as suas mãos: “Eu não sou 
responsável pelo sangue deste homem”. 

L2. Pilatos vê a injustiça contra Jesus, mas não tem coragem de 
tomar posição em seu favor. Pilatos é o símbolo perene de todos 
aqueles que veem sem se compadecer e sem cuidar, daqueles que 
preferem permanecer como observadores distantes, “em cima do 
muro”, valendo-se de uma diplomacia que corre o sério risco de se 
tornar covardia. Não há como escapar; somos todos responsáveis pelo 
derramamento do sangue do Filho do Homem e de tantos homens e 
tantas mulheres, nossos irmãos e irmãs. 

T. 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.
(Pai-Nosso; Ave-Maria; Glória ao Pai).
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Canto: 

A morrer crucificado, teu Jesus é condenado/por teus crimes, 
pecador! Por teus crimes, pecador!

Pela Virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa/perdoai-me, meu 
Jesus! Perdoai-me, meu Jesus!

2ª. ESTAÇÃO
JESUS CARREGA A CRUZ

Anim. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos!
T. Porque, pela vossa Santa cruz, remistes o mundo!

L1. O condenado à morte de Cruz deve carregar o madeiro até o lugar 
da crucifixão. Os soldados depõem a pesada Cruz sobre o ombro de 
Jesus e o obrigam a caminhar até o Calvário. 

L2. Na verdade, é o próprio Jesus a tomar sobre si a sua Cruz. 
Carregar a Cruz é uma decisão sua, em obediência aos desígnios do 
Pai. Mesmo sofrendo interiormente, Jesus aceita cumprir a sua missão 
e abraça o seu destino: “Pai, que não seja feito o que eu quero, mas o 
que tu queres”.

T. 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.
(Pai-Nosso; Ave-Maria; Glória ao Pai).

Canto:

 Com a Cruz é carregado, vossa Mãe tão piedosa/ perdoai-me, meu 
Jesus! Perdoai-me, meu Jesus!
Pela Virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa/perdoai-me, meu 
Jesus! Perdoai-me, meu Jesus!
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3ª. ESTAÇÃO
JESUS CAI PELA PRIMEIRA VEZ

Anim. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos!
T. Porque, pela vossa Santa cruz, remistes o mundo!

L1. O caminho que conduz ao Calvário é íngreme e a caminhada 
é árdua. Jesus havia padecido a terrível flagelação, a coroação de 
espinhos e grandes humilhações. O cansaço e a angústia se abatem 
sobre Ele. Jesus cai com o rosto por terra.

L2. O esgotamento de Jesus não é só um esgotamento físico, mas 
também moral e espiritual. Na Cruz estão os pecados e os sofrimentos 
dos homens e das mulheres de todas as raças e línguas, de que 
continuamente tenta esmagar e oprimir a criação.

T. 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.
(Pai-Nosso; Ave-Maria; Glória ao Pai).

Canto: 
Pela Cruz tão oprimido, cai Jesus desfalecido/ pela tua salvação! 
Pela tua salvação!
Pela Virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa/perdoai-me, meu 
Jesus! Perdoai-me, meu Jesus!

4ª. ESTAÇÃO
JESUS SE ENCONTRA COM SUA MÃE

Anim. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos!

T. Porque, pela vossa Santa cruz, remistes o mundo!
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L1. Fiel ao seu sim, dado ao Arcanjo Gabriel em um momento de 
alegria, Maria acompanha Jesus em uma circunstância de extrema 

tristeza. Seus olhos, habituados a contemplar a sua beleza, agora o 

contemplam desfigurado. Os olhares da Mãe e do Filho se cruzam e 
ela, entre lágrimas e sem dizer nada, anima o Filho amado a continuar 

o seu caminho.

L2. O olhar de Maria transborda de compaixão e de cui dado. Ela possui 

um olhar místico sobre uma realidade injusta e cruel. Vê e sente além 

dos fatos concretos. Maria vê Deus onde tudo grita o seu abandono. 

O olhar da Mãe não pode livrar o Filho do peso que carrega, mas lhe 

infunde ânimo e coragem.

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

(Pai-Nosso; Ave-Maria; Glória ao Pai.)

Canto: 

De Maria lacrimosa, no encontro lastimosa / vê a viva compai xão! 
Vê a viva compaixão!
Pela Virgem Dolorosa, vossa Mãe tão piedosa / perdoai-me, meu 
Jesus! Perdoai-me, meu Jesus!

5ª. ESTAÇÃO
SIMÃO, O CIRINEU, AJUDA JESUS A CARREGAR A CRUZ

Anim. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos!
T. Porque, pela vossa Santa cruz, remistes o mundo!

L1. Percebendo que Jesus desfalece, os soldados obrigam Simão de Cirene, 

um trabalhador que, prova velmente está indo almoçar com sua família, a 

carregar a Cruz em seu lugar.
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L2. De improviso e sem compreender o que se passa, o Cireneu toma 

parte no drama da salva ção. Com resiliência e atemorizado, ele recebe a 

Cruz em seu ombro. O Cireneu representa todos aqueles que, sem estarem 

preparados, de um momento para outro, experimentam um sofrimento, 

uma perda, uma injustiça e descobrem a força da aceitação: “Se alguém 

quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me”.

T. Senhor Jesus, cujo cansaço nos descansa, dai-nos for ça para 
carregar a nossa Cruz e, pela fé e pela paciência, fazei-nos 
participantes do mistério da vossa paixão.
(Pai-Nosso; Ave-Maria; Glória ao Pai.)

Canto: 

Em extremo desmaiado, deve auxílio tão cansado / receber do 
Cirineu! Receber do Cirineu!
Pela Virgem Dolorosa, vossa Mãe tão piedosa / perdoai-me, meu 

Jesus! Perdoai-me, meu Jesus!

6ª. ESTAÇÃO
VERÔNICA ENXUGA O ROSTO DE JESUS

Anim. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos!
T. Porque, pela vossa Santa cruz, remistes o mundo!

L1.  Muitas mulheres acom panharam Jesus no exercício do seu minis tério 
público. Algumas o acompanham, também, na via dolorosa. Uma delas, com 
um gesto amoroso, se aproxima e com seu sudário enxuga o rosto do Mestre.

L2. A tradição chama essa mulher compassiva e cuida dosa de Verônica, 
porque, desde então, ela traz consigo a verdadeira imagem de Jesus 
estampada no sudário. Jesus é a imagem do Deus invisível que se faz 
visível no rosto sofrido de cada pessoa humana. Verônica é a imagem 
de todo aquele que tem a coragem apaixonada de se aproximar de quem 
sofre, tocar na sua carne ferida e demonstrar afeto.

T. 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.

(Pai-Nosso; Ave-Maria; Glória ao Pai.)
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Canto: 

O seu rosto ensanguentado, por Verônica enxugado/contemplemos 
com amor! Contemplemos com amor!
Pela Virgem Dolorosa, vossa Mãe tão piedosa / perdoai-me, meu 
Jesus! Perdoai-me, meu Jesus!

7ª. ESTAÇÃO
JESUS CAI PELA SEGUNDA VEZ

Anim. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos!
Todos: Porque, pela vossa Santa cruz, remistes o mundo.

L1. Sob insultos e empur rões dos soldados, Jesus continua o seu caminho 
em direção à morte. Mais uma vez, o peso o oprime acima de suas for ças 
e Ele cai abatido.

L2. Deus vê, se compadece e cuida de cada homem caído. A compaixão 
pelos caídos é tanta que Jesus se deixa cair esmagado pelo pecado e 
pelo abandono de Deus. Ao cair, Jesus ergue o mundo e o enobrece. 
Desse modo, Ele mostra que não veio para condenar, mas para salvar 
e perdoar.

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

(Pai-Nosso; Ave-Maria; Glória ao Pai.)

Canto: 

Outra vez desfalecido, pelas dores abatido/cai por terra, o Salvador! 
Cai por terra, o Salvador!
Pela Virgem Dolorosa, vossa Mãe tão piedosa / perdoai-me, meu 
Jesus! Perdoai-me, meu Jesus!
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8ª. ESTAÇÃO
JESUS CONSOLA AS MULHERES DE JERUSALÉM

Anim. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos!
T. Porque, pela vossa Santa cruz, remistes o mundo.

L1. A cidade inteira se aglomera para acompanhar o drama da paixão 
de Jesus. O espetáculo terrível leva aos prantos as mulheres, filhas de 
Jerusalém. Jesus se aproxima delas e as consola.

L2. Jerusalém é a cidade das contradições; condena e, ao mesmo 
tempo, chora pelo condena do. Jesus, pouco antes da sua paixão, já 
havia desvelado essa realidade complexa: “Jerusalém, Jerusalém! Tu 
que matas os profetas e apedre jas os que te foram enviados! Quantas 
vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os pintinhos 
debaixo das asas, mas tu não qui seste!”. E naquela hora foi Ele a chorar 
por Jerusalém e não Jerusalém a chorar por Ele. O choro contraditório 
da Cidade Santa representa o choro da humanidade e da criação 
inteira que “geme e chora”. O homem destrói irresponsavelmente o 
Dom da criação e, logo, chora o Dom que foi destruído: “Chorai por 
vós mesmas e por vossos filhos”.

T. Senhor Jesus, cujas lágrimas se misturam às lágrimas das criaturas e 
as consolam, ajudai-nos a consolar os sofredores, a reno  vara esperança 
dos abatidos e a libertar a criação da opressão do mal.

(Pai-Nosso; Ave-Maria; Glória ao Pai.)

Canto: 

Das mulheres piedosas, de Sião filhas chorosas / é Jesus consolador! 
É Jesus consolador!
Pela Virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa / perdoai-me, meu 
Jesus! Perdoai-me, meu Jesus!
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9ª. ESTAÇÃO
JESUS CAI PELA TERCEIRA VEZ

Anim. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos!
T. Porque, pela vossa Santa cruz, remistes o mundo.

L1. Pela terceira vez, víti ma de uma fadiga incalculável, Jesus cai sob 
o peso esmagador da Cruz.

L2. A terceira queda de Jesus mostra a radicalidade da sua comunhão 
com o mundo decaído. “Ele se fez pecado por nós”. A sua queda ao chão 
o leva além dos limites do solo, ao submundo das misérias humanas. 
Ele não se apega à sua condição divina e desce até aos infernos para 
buscar a ovelha perdida e arrebatá-la das mãos do Maligno.
T. 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.

(Pai-Nosso; Ave-Maria; Glória ao Pai.)

Canto: 

Cai terceira vez prostrado, pelo peso redobrado / dos pecados e da 
Cruz! Dos pecados e da Cruz!
Pela Virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa / perdoai-me, meu 
Jesus! Perdoai-me, meu Jesus!

10ª. ESTAÇÃO
JESUS É DESPOJADO DE SUAS VESTES

Anim. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos!
T. Porque, pela vossa Santa cruz, remistes o mundo.

L1. Chegando ao Calvário, lugar da crucifixão, os soldados pega ram 
as vestes de Jesus e lançam à sorte a sua túnica.
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L2. Antes do pecado ori ginal, Adão e Eva não precisam de ves timentas. 
Uma vez decaídos, eles precisam cobrir-se e se esconder. Chegando ao 
Calvário, Jesus, o Novo Adão, expõe a Deus e ao mundo espetáculo 
da sua nudez desfigurada pelo pecado. É necessário que o céu e a terra 
contemplem o quanto o pecado desfigura o ser humano. Na carne 
lacerada de Jesus está resumida a história humana com seus maiores 
horrores. No Calvário, tudo se manifesta sem véus; tudo está nu e 
descoberto; tudo está revelado.

T. Senhor Jesus, cuja nudez vergonhosa revestiu de beleza e de 
dignidade o homem caído, em vossas chagas reconhe cemos que o 
pecado é a raiz de todo mal. Ensinai-nos a compre ender que toda 
obra de justiça começa com o esforço de nossa conversão pessoal.
(Pai-Nosso; Ave-Maria; Glória ao Pai.)

Canto: 

Das suas vestes despojado, por algozes maltratado / eu vos vejo, 
meu Jesus! Eu vos vejo, meu Jesus!
Pela Virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa / perdoai-me, meu 
Jesus! Perdoai-me, meu Jesus!

11ª. ESTAÇÃO
JESUS É PREGADO NA CRUZ

Anim. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos!
T. Porque, pela vossa Santa cruz, remistes o mundo.

L1. Tendo despojado Jesus de suas vestes, os soldados o colo cam 
no madeiro e o crucificam. Pregado pelas mãos e pelos pés, Jesus é 
levantado na Cruz.

L2. Doravante, o Cristo e a Cruz são uma só coisa. Do alto da Cruz, o 
Crucificado atrai todos os olhares da história e se torna a salvação de 
todo homem e do homem todo. Todavia, a Cruz não é só a salvação 
dos homens, mas é a salva ção de todas as coisas criadas. A criação 
inteira traz, na sua essência, a forma da Cruz.
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T. Senhor Jesus, vós, que pregado na Cruz nos recondu zis à 
liberdade de filhos e filhas, concedei a nós e à criação inteira a graça 
de renascermos à sombra de vossa santa Cruz.

( Pai-Nosso; Ave-Maria; Glória ao Pai.)

Canto: 

Sois por mim na Cruz pregado, insultado, blasfemado / com cegueira 
e com furor! Com cegueira e com furor!
Pela Virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa / perdoai-me, meu 
Jesus! Perdoai-me, meu Jesus!

12ª. ESTAÇÃO
JESUS MORRE NA CRUZ

Anim. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos!
T. Porque, pela vossa Santa cruz, remistes o mundo.

L1. Depois de três horas de agonia na Cruz, Jesus consuma a sua missão 
e entrega o seu espírito ao Pai.

L2. As três horas de Jesus na Cruz têm a força de resumir a história 
do mundo, do princípio ao fim. A Cruz torna-se o divisor de águas da 
história. Há um antes e um depois da Cruz. Com a morte de Jesus, 
tudo está redimido, tudo está expiado. A culpa que pesava sobre o 
mundo está cancelada. Consuma-se o sen tido vertical e horizontal da 
Cruz. O homem e a criação inteira estão reconciliados com o Criador, 
que agora se torna Pai. A fraternidade é a nova forma de relação entre 
as criaturas.

T. Senhor Jesus, cuja morte nos trouxe a vida em pleni tude, ensinai-
nos a viver como filhos do único Pai e a nos sentir  mos plenamente 
irmãos, cuidando com responsabilidade do dom da vida uns dos 
outros e da criação.
(Pai-Nosso; Ave-Maria; Gloria ao Pai.)
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Canto: 

Por meus crimes padecestes / meu Jesus, por mim morrestes! Ó que 
grande é minha dor! Ó que grande é minha dor!
Pela Virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa / perdoai-me, meu 
Jesus! Perdoai-me, meu Jesus!

13ª. ESTAÇÃO
JESUS É DESCIDO DA CRUZ

Anim. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos!

T. Porque, pela vossa Santa cruz, remistes o mundo.
L1. Ao entardecer daque le mesmo dia, José de Arimateia pede autorização 
a Pilatos para retirar o cor po de Jesus da Cruz. Ao ser descido da Cruz, o 
corpo de Cristo é depositado no colo de Maria, sua Mãe.

L2. Antes de conhecer o ventre da terra, no qual perma necerá por três 
dias, Jesus volta ao colo materno. Maria, Senhora da Piedade, apresenta-
se como a Nova Eva, que tem nos braços o Novo Adão. O homem velho 
e a mulher velha passaram. Na Cruz uma nova humanidade é gerada e 
se manifesta ao mundo.

T. 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.
( Pai-Nosso; Ave-Maria; Glória ao Pai.)

Canto: 

Do madeiro vos tiraram / e à Mãe vos entregaram / com que dor 
e compaixão! Com que dor e compaixão!
Pela Virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa / perdoai-me, meu 
Jesus! Perdoai-me, meu Jesus!

14ª. ESTAÇÃO
JESUS É SEPULTADO

Anim. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos!

T. Porque, pela vossa Santa cruz, remistes o mundo.
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L1. José de Arimateia envolve o corpo do Mestre em um len çol de linho 
e o deposita em um túmulo novo, escavado na rocha, ao redor do qual se 
havia plantado um jardim.

L2. José de Arimateia é modelo de compaixão e de cuidado. O amor 
pelo Mestre o leva a cui dar afetuosamente do seu corpo sem vida. Por 
mais que esteja desilu dido pelo fim trágico do Mestre, ele sabe o quanto 
é grande Aquele a quem dá sepultura. A compaixão presente em José de 
Arimateia nos recorda que “o amor é mais forte do que a morte”. A vida 
é um dom que precisa de cuidado afetuoso, desde o seu início, no ventre 
mater no, até o seu término natural e, mesmo após a morte, o corpo 
merece respeito e cuidado, até chegar ao seu repouso no ventre da terra.

T. 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.
(Pai-Nosso; Ave-Maria; Glória ao Pai.)

Canto: 

No sepulcro vos puseram, mas os homens tudo esperam / do mistério 
da Paixão! Do mistério da Paixão!
Pela Virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa / perdoai-me, meu 
Jesus! Perdoai-me, meu Jesus!
Meu Jesus, por vossos passos / recebei em vossos braços / a mim, 
pobre pecador! A mim, pobre pecador!

† Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.


