
Celebração da Via Sacra
DIOCESE DE LEOPOLDINA



AMBIENTAÇÃO: Uma cruz com uma faixa de 
tecido roxo (até a 14ª estação, na 15ª estação 
usar um pano branco), o cartaz da CFE 2021, 
velas acesas e um quadro da estação a ser 
celebrada. 

ACOLHIDA: 

DIRIGENTE: Em nome do Pai e do Filho e do 
Espirito Santo.
TODOS: Amém!

DIRIGENTE: Irmãos e irmãs, sejam todos bem-
vindos a nossa celebração da Via Sacra. Que 
a paz de Nosso Senhor Jesus Cristo esteja 
sempre conosco!

TODOS: Bendito seja o Senhor, que pela sua 
graça nos une na diversidade!

TODOS: Amém!

LEITOR (a) 1: Esse ano a Campanha da 
Fraternidade Ecumênica escolheu o Tema: 
“Fraternidade e Diálogo: compromisso de amor” 
e o lema “Cristo é a nossa paz: do que era 
dividido, fez uma unidade” (Ef. 2,14a). 

TODOS: Cristo é a nossa paz: do que era 
dividido fez uma unidade!

LEITOR (a) 2: A CF tem como objetivo através do 
diálogo amoroso e do testemunho da unidade na 
diversidade, inspirados e inspiradas no amor de 
Cristo, “convidar comunidades de fé e pessoas 
de boa vontade para pensar, avaliar e identificar 
caminhos para a superação das polarizações e 
das violências que marcam o mundo atual”.

TODOS: Senhor, orientai com decisão a nossa 
existência segundo a vossa vontade; libertai-
nos do nosso egoísmo, superando o desejo de 
domínio sobre os outros e abra-nos à caridade 
de Cristo.

LEITOR (a) 3: Assim como Jesus Ressuscitado 
caminha com os discípulos que retornam para 
Emaús, o Senhor “entra na nossa caminhada 
para abrir os nossos olhos, ensinar-nos 
a dialogar, para nos animar na missão”. 

TODOS: Voltemos a Jesus Cristo para ouvir 
a palavra, escutar, dialogar, partilhar, como 
na caminhada dos discípulos de Emaús. 

LEITOR (a) 4: Nesse tempo quaresmal, 
refletindo sobre o sofrimento do Senhor, 
somos chamados a nos envolver na missão, 
com palavras e, principalmente, com ações 
concretas. É preciso agir como cristão! 

TODOS: O coração arde e os olhos se 
abrem. O encontro com o Ressuscitado 
recria na vida desses discípulos a paixão pela 
causa do Reino, pelo anúncio do Evangelho 
na dimensão profunda da fraternidade. 

LEITOR (a) 1: Somente pelo diálogo, nos 
recorda esta Campanha da Fraternidade, nós 
conseguiremos aprofundar as questões da 
vida. A pedagogia do diálogo gera esperança, 
constrói pontes. É necessário fazer um caminho, 
porque tudo é um processo. Nós que estamos 
na caminhada somos aprendizes do diálogo que 
gera esperança, constrói pontes e derruba muros. 
      
DIRIGENTE: Senhor Jesus, queremos nesta 
via-sacra seguir vossos passos no caminho 
para o Calvário. Neste longo e tenebroso trajeto 
suportastes dores, injúrias e humilhações. 
Animai-nos em nossa missão, na fraternidade, 
na unidade e no diálogo, para que possamos 
testemunhar vosso Evangelho. Ajudai-nos 
a meditar estas estações com muita fé e 
devoção, abertos ao diálogo e a superação 
das desigualdades. Queremos aprender de 
vós a fidelidade a Deus, mesmo diante das 
dificuldades que nos cercam ao longo da 
vida. Que esta via sacra aumente em nós o 
amor a Vós, purifique o nosso coração e nos 
faça mais solidários e unidos em vosso amor.  

Via Sacra
CRISTO É A NOSSA PAZ: DO QUE ERA DIVIDIDO, FEZ UMA UNIDADE (Ef 2,14a)

“Fraternidade e Diálogo: compromisso de amor”

CELEBRAÇÃO DA VIA SACRA 
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CANTO:  Hino da CF Ecumênica 2021.
1. Venham todos, vocês, venham todos, reunidos 
num só coração, de mãos dadas formando a 
aliança, confirmados na mesma missão. (bis)
 
Em nome de Cristo, que é a nossa paz! Em 
nome de Cristo, que a vida nos traz: Do que 
estava dividido, unidade ele faz! Do que estava 
dividido, unidade ele faz! 
 
2. Venham todos, vocês, meus amigos, caminhar 
com o Mestre Jesus, Ele vem revelar a Escritura 
como fez no caminho à Emaús. 
 
3. Venham todos, vocês, testemunhas, 
construamos a plena unidade no diálogo 
comprometido com a paz e a fraternidade. (bis)
 
4. Venham todos, mulheres e homens, superar 
toda polaridade, pois em Cristo nós somos um 
povo, reunidos na diversidade. (bis)
 
5. Venham jovens, idosos, crianças e vivamos 
o amor-compromisso na partilha, no dom da 
esperança e na fé que se torna serviço. (bis)

1ª ESTAÇÃO – JESUS É PRESO E 
CONDENADO À MORTE 

DIRIGENTE: Nós vos adoramos, Senhor Jesus 
Cristo, e vos bendizemos! 

TODOS: Porque, pela vossa Santa Cruz, 
remistes o mundo! 

LEITOR (a)1: As autoridades do Templo e os 
religiosos condenaram Jesus por causa do 
projeto do Reino de Deus. A incapacidade de 
compreender a sua proposta os tornava escravos 
das leis e do fundamentalismo religioso. Uniram-
se a Roma, sob o poder de César, para matar 
Jesus. A mesma Roma, os mesmos césares que 
destruíam a vida e propagavam o paganismo e 
a idolatria. Uniram-se ao pecado para destruir a 
vida daquele que só proporcionou vida para todos. 

TODOS: Jesus é condenado pelas 
autoridades políticas e religiosas de seu 
tempo que não aceitaram sua missão. O 
povo manipulado pelas autoridades pede 
a morte de Jesus e a soltura de Barrabás.  

LEITOR (a) 2: Jesus é hoje condenado à morte 

todas as vezes que fechados para o diálogo, 
ficamos presos em nossos conceitos e viramos as 
costas aos irmãos, não reconhecendo a riqueza 
existente nas diversas denominações religiosas 
e nos pensamentos diferentes do nosso. 

TODOS: “A CFE 2021 convida as comunidades 
de fé e pessoas de boa vontade a pensarem, 
avaliarem e identificarem caminhos para 
superar as polarizações e violências através 
do diálogo amoroso, testemunhando a unidade 
na diversidade” (Texto Base CFE 2021 – 3). 

DIRIGENTE: Senhor Jesus, ajudai-nos a 
promover a vida integralmente. Que vosso 
exemplo de vida, condenada pelo mundo, possa 
nos fazer trilhar caminhos proféticos como 
verdadeiros discípulos, recusando toda maldade, 
indo ao encontro da verdade e do bem. Que 
possamos ser construtores de um mundo de paz, 
unidade, justiça, diálogo e verdadeira concórdia. 

TODOS: Senhor Jesus, concedei-nos a Paz e 
a unidade. Que a vossa Paixão nos fortaleça! 

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

REFRÃO: Pela virgem dolorosa, vossa Mãe tão 
piedosa, perdoai-me, meu Jesus! Perdoai-me, 
meu Jesus! 

DIRIGENTE: Pai Nosso...   Ave Maria... 

2ª ESTAÇÃO – JESUS CARREGA A 
CRUZ 

DIRIGENTE: Nós vos adoramos, Senhor Jesus 
Cristo, e vos bendizemos! 

TODOS: Porque, pela vossa Santa Cruz, 
remistes o mundo! 

LEITOR (a): Nessa segunda estação meditamos, 
no suplício de Jesus, a arrogância do ser 
humano. Os soldados debocham, escarneiam, 
cospem, zombam do rei dos reis. A serviço do 
poder opressor, eles não percebem o grande 
mal que fazem à humanidade, zombando 
daquele que é o autor da vida e que veio para 
trazer vida para todos. É o começo da tragédia 
do Servo Sofredor, que por trazer a verdade, é 
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agora maltratado e insultado. Rezemos, irmãos, 
para que o mundo aprenda com as lições do 
passado a respeitar a vida em primeiro lugar. 

TODOS: Iluminai-nos, Senhor Jesus, para 
que deixemos para trás as coisas antigas e 
abracemos o caminho da Vida. Transformai-
nos, Senhor, em homens e mulheres que 
buscam a santidade e que sabem que é 
necessário fazer morrer o egoísmo, o pecado 
e nos deixar transformar pela Graça de Deus. 

LEITOR (a) 2: Jesus continua carregando 
sua cruz, nos dias de hoje, quando lideranças 
políticas, apoiadas por uma parte da população 
se dizendo cristãs, continuam negando a 
fatalidade da Covid-19, desvalorizando a 
ciência e o papel importante de cada um 
fazer sua parte no combate do corona-vírus. 

TODOS: “Cristo é a nossa paz: do que era 
dividido fez uma unidade”! 

DIRIGENTE: Guiai-nos, Senhor, pelo caminho 
da verdade, da justiça e da Paz. Fazei-nos 
compreensivos diante da dor de Cristo e da 
dor de nossos irmãos e irmãs que sofrem. 

TODOS: Amém!
TODOS: Senhor Jesus, concedei a Paz e a 
unidade. Que a vossa Paixão nos fortaleça 
na busca de um mundo melhor para todos. 

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

TODOS: Pela virgem dolorosa, vossa Mãe tão 
piedosa, perdoai-me, meu Jesus! Perdoai-me, 
meu Jesus! 

DIRIGENTE: Pai Nosso...   Ave Maria... 

3ª ESTAÇÃO – JESUS CAI PELA 
PRIMEIRA VEZ 

DIRIGENTE: Nós vos adoramos, Senhor Jesus 
Cristo, e vos bendizemos! 

TODOS: Porque, pela vossa Santa Cruz, 
remistes o mundo! 

LEITOR (a) 1: Nessa terceira estação, 

contemplamos a queda de Jesus. O peso da Cruz 
se torna difícil de suportar. A cruz nos remete à 
primeira tentação no deserto. Lembra-nos que 
nem só de pão vive o homem (Lc 4,4b). Rezemos, 
irmãos, para que aprendamos com nossas 
quedas a sermos mais humanos e fraternos. 

TODOS: Ensina-nos, Senhor, a fazer a vossa 
vontade, a viver segundo o Espírito, que nos conduz 
à verdade e ao encontro com o Pai. Que nossas 
quedas nos humanizem e nos conscientizem 
do verdadeiro papel de sermos irmãos e irmãs. 

LEITOR (a) 2: Jesus continua ainda hoje 
caindo. Olhando para o nosso país vemos 
que a pandemia aumentou as desigualdades 
sociais. Cenas de valas comuns sendo abertas 
em Manaus e outras cidades, nos chocaram. 
Infelizmente, não foi suficiente para mudar 
nossos hábitos e comportamentos. A resistência 
ao isolamento social, tanto por parte do 
governo quanto de uma parcela significativa da 
sociedade, expôs o quanto ainda precisamos 
amadurecer no que diz respeito à empatia e ao 
amor ao próximo. (Texto Base CFE 2021 – 31). 

TODOS: Necessitamos ser mais samaritanos e 
desenvolver a nossa empatia e amor ao próximo.
 
DIRIGENTE: Senhor Jesus, que ao 
contemplarmos vossa queda enxerguemos 
o verdadeiro sentido de estar “por baixo” na 
ótica humana. Ajudai-nos ó Senhor Jesus, 
a compreender o sofrimento de nossos 
irmãos e irmãs e nos levantar de nossas 
quedas pela a força do Espírito Santo. 

TODOS: Amém!
 
TODOS: Senhor Jesus, concedei a Paz e a 
unidade. Que a vossa primeira queda nos faça 
reerguer.
 
CANTO: A morrer crucificado, teu Jesus é 
condenado, por teus crimes, pecador! Por teus 
crimes pecador! 
 
TODOS: Pela virgem dolorosa, vossa Mãe tão 
piedosa, perdoai-me, meu Jesus! Perdoai-me, 
meu Jesus!
 
DIRIGENTE: Pai Nosso...   Ave Maria...
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4ª ESTAÇÃO – JESUS ENCONTRA 
COM SUA MÃE

 
DIRIGENTE: Nós vos adoramos, Senhor Jesus 
Cristo, e vos bendizemos! 

TODOS: Porque, pela vossa Santa Cruz, 
remistes o mundo! 

LEITOR (a) 1: Maria, mãe do Salvador, Maria das 
Dores, Maria, mãe dos povos sofridos. Mulher, 
piedosa, discípula de seu Filho e companheira 
dos apóstolos. Maria, que fez com que o sinal da 
revelação de Jesus fosse antecipado nas bodas 
de Caná, que gerou no ventre o filho de Deus, que 
guardou no seu coração as palavras e os fatos, 
que viu a espada da Palavra de Deus transpassar 
sua alma para torná-la discípula. Conforme 
o anunciado, vivencia agora o suplício de seu 
Filho. Maria, cheia de graça, vós sois grande 
ao sentir na pele aquilo que tantas mães, no 
nosso dia-a-dia sofrem por causa de seus filhos. 

TODOS: Ensinai-nos, Senhor, a fazer a vossa 
vontade, a viver segundo o Espírito que nos conduz 
à verdade e ao encontro com o Pai. Que nossas 
quedas nos humanizem e nos conscientizem 
do verdadeiro papel de sermos irmãos e irmãs. 

LEITOR (a) 2: Devido à violência policial, 
muitas mães continuam chorando por seus 
filhos, “como podemos lembrar do acontecido 
com o adolescente João Pedro Mattos Pinto, 
de 14 anos. Ele estava brincando dentro 
de casa, no Complexo do Salgueiro, São 
Gonçalo – RJ, quando foi morto durante 
uma operação conjunta das polícias Civil 
e Federal” (Texto Base CFE 2021 – 32). 

TODOS: “Cristo é a nossa paz: do que era 
dividido fez uma unidade”. (Ef 2,14a) 

DIRIGENTE: Senhor Jesus, contemplando o 
vosso sofrimento e de vossa mãe, sejamos 
perdoados por tantas vezes não reconhecer 
o valor da maternidade ou por não termos 
paciência com nossos pais. Fazei, por 
intercessão de nossa Mãe Maria, que as 
mulheres sejam compreendidas, jamais 
marginalizadas e excluídas. Por Nosso Senhor 
Jesus Cristo na unidade do Espírito Santo. 

TODOS: Amém!

TODOS: Deus da vida, da justiça e do amor, 
nós vos bendizemos pelo dom da fraternidade 
e por concederes a graça de vivermos a 
comunhão na diversidade. 

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

TODOS: Pela virgem dolorosa, vossa Mãe tão 
piedosa, perdoai-me, meu Jesus! Perdoai-me, 
meu Jesus! 

DIRIGENTE: Pai Nosso...   Ave Maria... 

5ª ESTAÇÃO – SIMÃO CIRINEU, 
AJUDA JESUS A CARREGAR A CRUZ 

DIRIGENTE: Nós vos adoramos, Senhor Jesus 
Cristo, e vos bendizemos! 

TODOS: Porque, pela vossa Santa Cruz, 
remistes o mundo! 

LEITOR (a) 1: Contemplamos agora Simão 
Cirineu, que no meio da multidão, é convocado 
a ajudar Jesus a levar a Cruz. Quem é 
Cirineu hoje? Quem está disposto a auxiliar 
a carregar, pelo menos por algum tempo, as 
cruzes de nossos irmãos e irmãs que sofrem? 
Quando estendemos as mãos aos excluídos, 
quando atendemos os necessitados, quando 
carregamos os fardos uns dos outros, assim 
cumprimos a lei de Cristo (Gl 6,2). Promover 
a unidade, estender a mão e convidar todos 
para juntos carregarmos as cruzes uns dos 
outros, aliviando as dores de nossos irmãos 
e irmãs que sofrem, eis o nosso lado Cirineu.. 

TODOS: Senhor Jesus, ajudai-nos a carregar 
as cruzes uns dos outros 

LEITOR (a) 2: Ajudamos Jesus a carregar 
sua cruz quando assumimos nossa missão de 
“proclamar a Palavra de Deus, dando testemunho 
ao mundo do que é essencial para todo cristão 
e cristã. No entanto, esta proclamação precisa 
estar profundamente alicerçada nos princípios 
evangélicos com pleno respeito e amor ao próximo 
e à criação” (Texto Base CFE 2021 – pg 63). 

TODOS: Senhor, ajudai-nos a testemunhar a 
beleza do diálogo como compromisso de amor, 
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criando pontes que unem, em vez de muros que 
separam e geram indiferença e ódio.
 
DIRIGENTE: Senhor Jesus, que a exemplo do 
Cirineu, saibamos carregar as cruzes de nossos 
irmãos e irmãs. Sejamos fraternos, partilhemos 
o pão, as alegrias, as festas e a dor. A dor da 
angústia das famílias que perderam seus entes 
queridos por causa da Covid 19 ou outras doenças, 
daqueles que dando a vida nos hospitais, para 
amenizar a dor de nossos irmãos e irmãs, 
acabaram arriscando-se e perdendo suas vidas. 

TODOS: Amém! 

TODOS: Concedei, Senhor, o Espírito 
de solidariedade e fraternidade para que 
possamos amenizar o sofrimento dos outros e 
promover a Justiça e a Paz. 

CANTO: A morrer crucificado, teu Jesus é 
condenado, por teus crimes, pecador! Por teus 
crimes pecador! 
 
TODOS: Pela virgem dolorosa, vossa Mãe tão 
piedosa, perdoai-me, meu Jesus! Perdoai-me, 
meu Jesus! 

DIRIGENTE: Pai Nosso...   Ave Maria...

6ª ESTAÇÃO – VERÔNICA ENXUGA O 
ROSTO DE JESUS

 
DIRIGENTE: Nós vos adoramos, Senhor 
Jesus, e vos bendizemos! 

TODOS: Porque, pela vossa santa Cruz, 
remistes o mundo! 

LEITOR (a) 1: Com o rosto já desfigurado pelo 
cansaço, banhado pelo suor e pelo sangue, que 
corria da sua cabeça por causa da coroa de 
espinhos e, sustentando todo o peso da cruz, 
Jesus encontra em Verônica um gesto corajoso e 
solidário ao vê-la se aproximar e enxugar seu rosto. 

TODOS: “O meu coração murmura por Ti, os 
meus olhos Te procuram; é a tua face que eu 
procuro, Senhor. Não desvies de mim o teu 
rosto, nem afastes, com ira, o teu servo. Tu 
és o meu amparo: não me rejeites nem me 
abandones, ó Deus, meu Salvador”. (Sl 27,8-9) 

LEITOR (a) 2: Hoje, Verônica, enxuga o rosto 
de Cristo molhado de lágrimas, representado 
por tantos homens, mulheres, jovens e crianças 
entristecidos pelo sofrimento devido à perda 
de pessoas queridas vitimadas pela pandemia. 
Ao mesmo tempo, eles deixam transparecer 
a revolta pela insensibilidade de nossos 
governantes, que simplesmente demonstraram 
total falta de amor ao próximo ao deixar de 
tomar decisões que podem salvar muitas 
vidas. “Em verdade, em verdade, vos digo: 
Chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se 
alegrará. Vós vos entristecereis, mas a vossa 
tristeza se transformará em alegria”. (Jo 16,20) 

TODOS: Cristo e Senhor nosso, fazei com 
que busquemos em vosso exemplo a força 
necessária para carregarmos a nossa cruz, 
procurando entender que o momento de dor e 
sofrimento é para todos nós uma oportunidade 
de crescimento pessoal e espiritual. 

DIRIGENTE: Senhor Deus, Pai de bondade, 
concedei a cada um de nós a capacidade de 
sermos solidários e acolhedores como Verônica, 
próximos àqueles que necessitarem da nossa 
presença amiga nos momentos de angústias e dor, 
revelando o rosto de vosso Filho, o Cristo Jesus. 

TODOS: Amém! 

CANTO: O Seu rosto ensanguentado por 
Verônica enxugado, eis, no pano, apareceu. Eis 
no pano apareceu 

REFRÃO: Pela Virgem Dolorosa, Vossa 
Mãe tão piedosa, Perdoai-me, meu Jesus. 
Perdoai-me meu Jesus! 

DIRIGENTE: Pai Nosso...   Ave Maria...

7ª ESTAÇÃO – JESUS CAI PELA 
SEGUNDA VEZ 

DIRIGENTE: Nós vos adoramos Senhor Jesus 
Cristo, e vos bendizemos! 

TODOS: Porque pela vossa santa Cruz 
remistes o mundo! 

LEITOR (a) 1: Com seu corpo já extenuado, 
suas pernas não aguentando mais, já próximo 
do Gólgota, Jesus cai pela segunda vez. No 
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chão, Jesus é brutalmente agredido pelos 
soldados romanos No auge de suas dores 
e sofrimento sente solidão. Onde estão 
seus discípulos? Porque não estão ali ao 
seu lado?  Afinal, o que eles aprenderam 
durante o tempo de íntima convivência? 

TODOS: Diante de um Jesus desfalecido, diante 
do ódio que as autoridades lhe tinham, os amigos 
não conseguiam enxergar nada, não podiam 
acreditar que Aquele era o Jesus de Caná, o 
Jesus de Zaqueu, o Jesus de Madalena, o Jesus 
que transgredia a Lei do sábado para salvar vidas. 

LEITOR (a) 2: Jesus continua caindo devido aos 
discursos que negam a dureza e a fatalidade 
da realidade, que alimentam preconceitos 
contra todo tipo de pessoas e povos gerando 
exclusões. (Texto Base da CF 2021 – N 30) 

TODOS: “Cristo é a nossa paz; do que era 
dividido fez uma unidade” (Ef 2,14a). 

DIRIGENTE: Deus Pai, nosso Criador, que 
tenhamos sabedoria suficiente para saber 
reconhecer os verdadeiros discursos e combater 
as falsas notícias, contribuindo assim para a 
defesa da vida, da justiça e da dignidade humana. 

TODOS: Amém! 

TODOS: “Existem muitos exemplos, que 
chamamos de boas práticas, que indicam que 
é possível o testemunho cristão comprometido 
com a construção de pontes para o diálogo”. 
(Texto Base da CF 2021 – N 145) 

CANTO: Outra vez desfalecido, pelas dores 
abatido, cai por terra o salvador, cai por terra o 
salvador. 

REFRÃO: Pela Virgem Dolorosa, vossa Mãe 
tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus. Perdoai-
me, meu Jesus. 

DIRIGENTE: Pai Nosso...   Ave Maria... 

8ª ESTAÇÃO – JESUS CONSOLA AS 
MULHERES 

DIRIGENTE: Nós vos adoramos Senhor Jesus 
Cristo, e vos bendizemos! 

TODOS: Porque pela vossa santa Cruz, 
remistes o mundo! 

LEITOR (a) 1: Um grande número de pessoas 
seguia Jesus no caminho para o Gólgota, 
zombando, rindo e caçoando d`Ele. Porém, havia 
algumas corajosas mulheres que desafiavam as 
leis e enfrentavam as autoridades, ainda que 
não fosse permitido demonstrar sentimentos 
amistosos   para com aqueles que estavam 
sendo conduzidos à crucifixão. Mesmo assim, 
caminhavam junto com Ele, chorando e 
manifestando grande simpatia pelo Senhor. 

TODOS: “Mulheres de Jerusalém, não choreis 
por mim! Chorai por vós mesmas e por vossos 
filhos. Porque eis que virão dias em que se dirá: 
felizes as estéreis, os ventres que não deram à luz 
e os seios que não amamentaram”. (Lc 23,28-29) 

LEITOR (a) 2: Assim como Jesus, somos 
chamados a nos compadecer de todas as 
mulheres que, nos dias atuais, choram e 
sofrem preconceitos, violência doméstica e 
desigualdade salarial em relação aos homens. 
Muitas são vítimas do feminicídio. Precisamos, 
através da unidade fraterna e do diálogo, 
assumir um compromisso de amor apoiando 
todas as formas de organização das mulheres, 
que procuram superar esses grandes desafios.
 
TODOS: “Feliz aquela que acreditou que o 
Senhor cumpriria Suas promessas”. (Lc 1,45)
 
DIRIGENTE: Senhor Deus de amor e justiça, 
concedei-nos a capacidade de nos indignarmos 
contra toda ação violenta e preconceituosa sobre 
as mulheres. Que através da sabedoria divina 
possamos assumir nosso compromisso cristão 
de sermos solidários e fraternos, buscando 
superar tudo aquilo que nos divide e implantar 
uma cultura de unidade e de paz.
 
TODOS: Amém! 

CANTO: Das mulheres piedosas, de Sião filhas 
chorosas, é Jesus consolador, é Jesus consolador. 

REFRÃO: Pela Virgem Dolorosa, vossa Mãe 
tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus. Perdoai-
me, meu Jesus. 

DIRIGENTE: Pai Nosso...   Ave Maria...
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9ª ESTAÇÃO – JESUS CAI PELA 
TERCEIRA VEZ

 
DIRIGENTE: Nós vos adoramos Senhor Jesus 
Cristo, e vos bendizemos! 

TODOS: Porque pela vossa santa Cruz, remistes 
o mundo!
 
LEITOR (a) 1: Por terra, Jesus cai pela terceira 
vez, “Na verdade são nossas doenças que ele 
carregou, são nossas dores que ele levou em 
suas costas. E nós achávamos que ele era um 
homem castigado, um homem ferido por Deus e 
humilhado. Mas ele estava sendo transpassado 
por causa de nossas transgressões, 
esmagado por nossos pecados”. (Is 53,4-5a) 

TODOS: “Caiu sobre ele o castigo que nos 
deixaria em paz e por suas feridas é que nos 
veio a cura”. (Is 53, 5b) 

LEITOR (a) 2: “A sociedade brasileira vive 
momentos difíceis por causa dos muitos muros 
construídos: racismo, desigualdades econômicas, 
dificuldade de convivência com opiniões 
diferentes, desrespeito e ataque às instituições”.  
Estas situações continuam provocando, nos dias 
atuais, mais uma queda de Jesus e continuam 
conduzindo-o pelo caminho do calvário. 

TODOS: “O Espírito Santo anima e vivifica 
as comunidades. É o Espírito Santo 
que nos movimenta para realizar gestos 
concretos em favor da paz que já temos 
em Cristo” (Texto Base CF 2021 – nº137) 

DIRIGENTE: Senhor Deus onipotente, queremos 
quebrar todas as barreiras que nos impedem 
de viver uma verdadeira unidade para que o 
amor, a paz, a justiça e solidariedade sejam 
exercitados constantemente em nossas vidas. 

TODOS: Amém!
 
TODOS: “Pelas amarguras suportadas, ele verá 
a luz e ficará saciado. Pelo seu conhecimento, 
meu servo justo devolverá a muitos a verdadeira 
justiça, pois carregou o pecado de todos”. (Is 53,11) 

CANTO: Cai terceira vez prostrado, pelo peso 
redobrado, dos pecados e da cruz, dos pecados 
e da cruz.

REFRÃO: Pela virgem dolorosa, vossa Mãe tão 
piedosa, perdoai-me, meu Jesus. Perdoai-me, 
meu Jesus. 

DIRIGENTE: Pai Nosso...   Ave Maria...
 

10ª ESTAÇÃO – JESUS É DESPIDO 
DE SUAS VESTES 

DIRIGENTE: Nós vos adoramos Senhor Jesus 
Cristo, e vos bendizemos!
 
TODOS: Porque pela vossa santa Cruz, remistes 
o mundo!
 
LEITOR (a) 1: Enfim, a caminhada chega ao seu 
destino. Após três quedas, muitas chicotadas, 
chutes, zombarias, Jesus chega ao alto do 
Gólgota com sua cruz. Ao chegar, violentamente 
os soldados romanos retiram as suas vestes 
que será, após sua crucifixão, repartida entre 
eles em quatro partes e sorteada sua túnica. 

TODOS: “Repartiram entre si minhas 
roupas e sortearam minha veste”. (Jo 19,24) 

LEITOR (a) 2: “Durante a Pandemia não cessaram 
as violências policiais, nem o racismo. Além de 
testemunharmos as inúmeras mortes provocadas 
pela pandemia, continuamos sendo testemunhas 
de muitos sofrimentos causados pela cultura 
da violência”. (Texto Base CF 2021 – Nº 32) 

TODOS: “Em nome de Cristo que é a nossa paz! Em 
nome de Cristo que a vida nos traz: do que estava 
dividido, unidade ele faz”. (Refrão Hino CF 2021) 

DIRIGENTE: Senhor Deus de nossos pais, 
queremos ser promotores da cultura da 
paz, do respeito e da unidade, para que as 
vidas de jovens e adolescentes não sejam 
interrompidas precocemente, vitimadas, 
principalmente, pela violência das autoridades 
policiais com suas truculências e despreparo. 

TODOS: Amém! 

TODOS: “E tu és o Santo, habitando os 
louvores de Israel! Nossos pais confiavam 
em ti, confiavam e tu os salvavas; eles 
gritavam a ti e escapavam; confiavam em ti e 
nunca se envergonharam”. (Sl 22(21), 4-6) 
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CANTO: Das suas vestes despojado por 
algozes maltratado – eu vos vejo, meu Jesus! 
Eu vos vejo, meu Jesus! 

REFRÃO: Pela Virgem Dolorosa, vossa 
Mãe tão piedosa. Perdoai-me, meu Jesus! 
Perdoai-me, meu Jesus 

DIRIGENTE: Pai Nosso...   Ave Maria...

11ª ESTAÇÃO – JESUS É PREGADO NA 
CRUZ 

DIRIGENTE: Nós vos adoramos Senhor Jesus 
Cristo, e vos bendizemos! 

TODOS: Porque pela vossa santa Cruz, 
remistes o mundo! 

LEITOR (a) 1: Enfim, após um doloroso 
trajeto, Jesus chega ao Gólgota. Assim que 
chegaram, deitaram-no na cruz e violentamente 
cravejaram suas mãos e seus pés “E lhe 
deram para beber vinho misturado com mirra, 
mas ele não tomou. Então o crucificaram 
e repartiram suas roupas, sorteando para 
ver o que cada um levaria”. (Mc 15, 23-24) 

TODOS: Ó minha alma, sem demora ergue-te 
para entoar os louvores do teu Cristo e seu nome 
celebrar! Para remir-te, sua vida te quis dar! 

LEITOR (a) 2: Jesus continua sendo injuriado 
e pregado na cruz todas as vezes em que 
“a intolerância religiosa é impulsionada para 
justificar uma moralidade falsa e a prática da 
violência. A intolerância religiosa é consequência 
dos muros que nos separam: o racismo, a 
exclusão econômica e o preconceito contra 
grupos e pessoas”. (Texto Base CFE 2021 – 90)
 
DIRIGENTE: Senhor Deus, Pai de misericórdia, 
faça com que derrubemos todas as barreiras 
que nos separam para sermos conduzidos pelo 
amor através de gestos fraternos e solidários, 
construindo a unidade a partir daquilo que era 
dividido.
 
TODOS: Amém!
 
TODOS: “Agora o que mais importa é renascer na 
esperança. É renascer, renascer na esperança. 
Já não existem mais raças, não mais os muros 

da cor, nas ruas e pelas praças, louvamos Nosso 
Senhor”. (Texto Base CFE 2021 – 94)
 
CANTO: Sois por mim na cruz pregado, 
insultado, blasfemado – com cegueira e com 
furor! Com cegueira e com furor!
 
REFRÃO: Pela virgem dolorosa, vossa Mãe tão 
piedosa, perdoai-me, meu Jesus. Perdoai-me, 
meu Jesus.
 
DIRIGENTE: Pai Nosso...   Ave Maria...

 
12ª ESTAÇÃO – JESUS MORRE NA 

CRUZ
 
DIRIGENTE: Nós vos adoramos Senhor Jesus 
Cristo, e vos bendizemos!
 
TODOS: Porque pela vossa santa Cruz, remistes 
o mundo!
 
LEITOR (a) 1: “Meu Deus, meu Deus, porque me 
abandonaste? ... Então Jesus dando um grande 
grito, expirou” (Mc 15, 34.37). Suas forças 
chegaram ao fim. Jesus, depois de tamanha 
flagelação entrega seu espírito nas mãos do Pai. 
Aquele que era a esperança da humanidade, 
aparentemente está derrotado no alto da cruz.
 
TODOS: “E o véu do santuário foi rasgado em 
dois, de alto a baixo”. (Mc 15, 38).
 
LEITOR (a) 2: “Os choques entre comunidades, 
grupos e organizações sociais tem como um 
de seus fundamentos a questão do preconceito 
étnico e racial. O ódio ao diferente, dirigido 
contra pessoas por causa de traços físicos, 
expressões culturais, vestimentas, língua, 
vocabulário, dança e religião, encontra nessas 
características justificativa suficiente para a 
violência e para a perseguição”. (Texto Base 
CFE 2021 – 85) provocando a todo instante a 
morte de Jesus nos dias de hoje.
 
DIRIGENTE: Senhor Deus onipotente, que 
nossa sociedade aprenda a conviver e respeitar 
as diferenças, compreendendo que devemos 
viver o mandamento de amar ao próximo como 
a nós mesmos.
 
TODOS: Amém! 
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TODOS: O mandamento do amor é tão importante 
sendo lembrado por Jesus, no evangelho de 
Mateus, quando afirma que “fui um estrangeiro 
e vocês me hospedaram em sua casa” (25,35). 

CANTO: Por meus crimes padecestes, meu 
Jesus por mim morrestes! Ó que grande é minha 
dor! Ó que grande é minha dor!
 
REFRÃO: Pela virgem dolorosa, vossa Mãe tão 
piedosa, perdoai-me, meu Jesus. Perdoai-me, 
meu Jesus.
 
DIRIGENTE: Pai Nosso...   Ave Maria...

 
13ª ESTAÇÃO – JESUS É DESCIDO 

DA CRUZ
 
DIRIGENTE: Nós vos adoramos Senhor Jesus 
Cristo, e vos bendizemos!
 
TODOS: Porque pela vossa santa Cruz, remistes 
o mundo!
 
LEITOR (a) 1: Após a morte de Jesus sua 
família, seus amigos e seguidores contam com a 
solidariedade de José de Arimatéia, um membro 
do Conselho e seguidor oculto de Cristo. Ele vai 
até Pilatos solicitar o corpo de Jesus para dar-
lhe sepultura.
 
TODOS: “Tendo comprado um lençol, José 
desceu Jesus da cruz e o envolveu no lençol” 
(Mc 15,46).
 
LEITOR (a) 2: “Ao se comprometer com a 
mensagem do Evangelho, essas pessoas 
não se orientavam pela observância das leis, 
cuja função social servia para demarcar uma 
separação entre Israel e as demais nações. As 
pessoas que aceitavam o Evangelho derrubavam 
o muro da separação e construíram um mundo 
de comunhão na gratuidade do amor de Deus, 
que acolhe e perdoa” (Texto Base CFE 2021 – 
102).
 
DIRIGENTE: Deus de amor, que possamos 
construir pontes de relacionamentos solidários 
que nos levem ao acolhimento de todos aqueles 
marcados pela dor e o sofrimento de todo tipo 
de exclusão.
 
TODOS: Amém!

TODOS: “Antes, sendo verdadeiros no amor, 
cresçamos em todos os sentidos naquele que 
é a cabeça, o Cristo. Graças a Ele, o corpo 
todo vai crescendo e se edificando no amor, 
bem ajustado e unido pelas articulações 
que alimentam cada membro” (1Ef 4,15-16). 

CANTO: Do madeiro vos tiraram, e à mãe vos 
entregaram, com que dor e compaixão! Com 
que dor e compaixão! 

REFRÃO: Pela virgem dolorosa, vossa Mãe tão 
piedosa, perdoai-me, meu Jesus. Perdoai-me, 
meu Jesus. 

DIRIGENTE: Pai Nosso...   Ave Maria... 

14ª ESTAÇÃO – JESUS É SEPULTADO 

DIRIGENTE: Nós vos adoramos Senhor Jesus 
Cristo, e vos bendizemos!
 
TODOS: Porque pela vossa santa Cruz, remistes 
o mundo!
 
LEITOR (a) 1: José de Arimateia, ajudado por 
Nicodemos, após terem descido Jesus da 
cruz e tê-lo enrolado em um lençol junto com 
perfumes, O sepultaram da maneira como os 
judeus costumavam sepultar, em um túmulo que 
havia em um jardim próximo onde acontecera a 
crucifixão.
 
TODOS: “Por causa da preparação da Páscoa 
e porque o túmulo estava perto, aí colocaram 
Jesus” (Jo 19, 42)
 
LEITOR (a) 2: Jesus é sepultado nos dias de 
hoje quando nos deixamos levar por “soluções 
falsas das forças políticas e econômicas do 
nosso país, jogando as pessoas contra o 
imigrante, com o falso argumento de que eles 
roubam os empregos de brasileiros; contra os 
povos quilombolas com o falso argumento de 
que estes recebem terras de graça e de que 
armar a sociedade é a solução para resolver os 
problemas de segurança pública” (Texto Base 
CFE 2021 – 50-51).
 
DIRIGENTE: Senhor Deus da justiça, conceda 
a cada um de nós uma sabedoria crítica para 
que possamos analisar, aos olhos de vossa 
palavra, tudo aquilo que nos é imposto como 
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verdade pelos detentores do poder em nossa 
sociedade e que, na realidade, não passam de 
jogos interesses.
 
TODOS: Amém!
 
TODOS: “A fé em Jesus Cristo nos compromete 
a derrubarmos os muros das divisões. O 
Batismo exige que nos esforcemos em favor 
de comunidades que expressem a unidade na 
diversidade” (Texto Base CFE 2021 – 144).
 
CANTO: No sepulcro vos puseram, mas os 
homens tudo esperam, do mistério da paixão! 
Do mistério da paixão.
 
REFRÃO: Pela virgem dolorosa, vossa Mãe tão 
piedosa, perdoai-me, meu Jesus. Perdoai-me, 
meu Jesus.
 
DIRIGENTE: Pai Nosso...   Ave Maria...

 
15ª ESTAÇÃO – JESUS 

RESSUSCITOU 

DIRIGENTE: Nós vos adoramos Senhor Jesus 
Cristo, e vos bendizemos!
 
TODOS: Porque pela vossa santa Cruz, remistes 
o mundo!
 
LEITOR (a) 1: Onde está o corpo do Nosso 
Senhor?  Quem removeu a pedra do túmulo?  O 
que fazer agora? Estes eram os questionamentos 
das mulheres que, no primeiro dia da semana, 
ainda de madrugada, foram ao túmulo levando 
os perfumes que haviam preparado.
 
TODOS: “Por que vocês procuram entre os 
mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui. 
Ressuscitou!
 
LEITOR (a) 2: “Temos inúmeras experiências 
concretas de que o amor é uma prática possível. 
Existem entre nós, sinais de paz. Muitos muros 
têm sido derrubados a partir da fé em Jesus 
Cristo e pontes de diálogo e aproximação têm 
sido construídas”. (Texto Base CFE 2021 – 
142). Dessa forma, Jesus ressuscita todas as 
vezes que buscamos promover entre nós a 
solidariedade, a fraternidade e a justiça social.
 
DIRIGENTE: Senhor Deus, comunidade 

perfeita, que possamos construir comunidades 
amorosas que venham fazer da solidariedade, 
da fraternidade e do acolhimento práticas 
constantes no dia-a-dia de nossa missão 
evangelizadora, buscando acolher e contribuir 
na construção do Reino de Deus.
 
TODOS: Amém!
 
LADO A:  “Bendito seja o Deus e Pai de Nosso 
Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com 
toda bênção espiritual nos céus, em Cristo. Pois 
antes do início do mundo, ele nos escolheu em 
Cristo para sermos santos e irrepreensíveis 
diante dele no amor. Ele decidiu de antemão que 
seríamos seus filhos adotivos por meio de Jesus 
Cristo, segundo a benevolência de sua vontade, 
para louvor da glória de sua graça, com a qual 
ele nos agraciou no Amado, no qual temos a 
redenção por meio do seu sangue, o perdão 
dos pecados, segundo a riqueza de sua graça, 
que o Pai fez transbordar sobre nós, com toda 
sabedoria e inteligência” (Ef 1,3-8).
 
LADO B: “Ele nos revelou assim o mistério 
de sua benevolência, que por si mesmo havia 
planejado. Plano de levar à plenitude dos 
tempos, reunindo todas as coisas sob uma 
cabeça, Cristo, tanto as coisas celestes quanto 
as terrestres. Em Cristo também nós fomos feitos 
herança de Deus, conforme o projeto desse 
Deus que tudo realiza segundo o propósito de 
sua vontade. Isso para que nós, os primeiros 
a esperar em Cristo, fôssemos o louvor de sua 
glória”(Ef 1,9-12).
 
TODOS: “Em Cristo, também vocês ouviram a 
palavra da verdade, o evangelho da salvação 
de vocês, que, tendo acreditado nele, foram 
marcados com e selo do Espírito prometido, 
o Espírito Santo, que é a garantia da nossa 
herança, para a redenção do povo que o Pai 
adquiriu para o louvor da sua glória”(Ef 1, 13-
14).

 
CANTO: 

Ressuscitou! Ressuscitou! Ressuscitou! 
Aleluia! 

1-Oh morte! Onde está, oh morte!  A tua vitória? 
Jesus ressuscitou! (BIS)
 
2-Venceu a morte! Venceu o mal! Venceu as 
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trevas! Jesus ressuscitou ô ô ô!(BIS)
 
DIRIGENTE: Pai Nosso...   Ave Maria...
 
DIRIGENTE: Rezemos todos a oração da CFE 
2021
 
TODOS: 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.
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