
1ª Estação 2ª Estação

Jesus é condenado à morte Jesus carrega a cruz

Rezar a Jesus

Ó Jesus, eu acredito que Tu és o Messias, 
enviado por Deus para me salvar.
Jesus, meu Senhor e meu Rei. 

Rezar a Jesus

“Ó Jesus, a minha cruz às vezes parece-me 
tão pesada... Dá-me coragem para a car-
regar, e também para vencer as minhas 
dificuldades.

Jesus, levando a cruz às costas, saiu para o 
chamado Lugar da Caveira, que em hebrai-
co se diz Gólgota.

(Jo 19, 17)

Levantando-se todos, levaram-no a Pilatos e 
começaram a acusá-lo, nestes termos: «En-
contrámos este homem a sublevar o povo, a 
impedir que se pagasse tributo a César e a 
dizer-se Ele próprio o Messias-Rei.»

(Lc 23, 1-2)



3ª Estação 4ª Estação

Jesus cai pela primeira vez Jesus encontra sua mãe

Rezar a Jesus

Ó Jesus, peço-Te perdão pelos meus peca-
dos, não quero ofender mais o Teu coração.
Jesus, ajuda-me a não pecar mais.

Rezar a Jesus

Ó Jesus, como é bom saber que a Tua Mãe 
também cuida de mim.
Obrigado por me teres dado a Tua Mãe.

Jesus disse, então, aos discípulos: «Se al-
guém quiser vir comigo, renuncie a si mes-
mo, tome a sua cruz e siga-me.

(Mt 16, 24)

Estavam ali, a observar de longe, muitas 
mulheres que tinham seguido Jesus desde a 
Galileia e o serviram.

(Mt 27, 55)



5ª Estação 6ª Estação

Jesus é ajudado pelo Cireneu a 
levar a cruz

Verónica limpa o rosto de Jesus

Rezar a Jesus

Ó Jesus, eu quero ser generoso e usar os 
meus dons, os meus talentos e as minhas 
qualidades para ajudar os outros. 
Ó Jesus, eu quero ajudar os outros a carre-
garem a cruz.

Rezar a Jesus

Ó Jesus, dá-me um coração semelhante ao 
Teu, com a mesma compaixão para aju-
dar o próximo nas suas dificuldades.

Quando o iam conduzindo, lançaram mão de 
um certo Simão de Cirene, que voltava do 
campo, e carregaram-no com a cruz, para a 
levar atrás de Jesus.

(Lc 23, 26)

Desprezado e repelido pelos homens,
homem de dores, afeito ao sofrimento,
é como aquele a quem se volta a cara.

(Is 53 , 3)



7ª Estação 8ª Estação

Jesus cai pela segunda vez Jesus consola as mulheres que 
choram

Rezar a Jesus

Ó Jesus, para mim a cruz é sinal de vitória, 
porque mostra o Teu grande amor. 
Quero retribuir o Teu amor, amando-Te 
sempre e cada vez mais. 

Rezar a Jesus

Ó Jesus, eu quero crescer na Tua presença, 
quero ter-Te sempre na minha vida. Ajuda 
todos os que precisam de Ti nos momentos 
mais difíceis da sua vida.

Procurei, mas não havia ninguém para me 
auxiliar.
Fiquei espantado por não haver ninguém 
para me ajudar.
O meu braço, porém, me deu a vitória
e o meu furor foi o meu apoio.

(Is 63, 5)

Seguiam Jesus uma grande multidão de povo e 
umas mulheres que batiam no peito e se la-
mentavam por Ele. Jesus voltou-se para elas e 
disse-lhes: «Filhas de Jerusalém, não choreis 
por mim, chorai antes por vós mesmas e pelos 
vossos filhos.

(Lc 23, 27-28)



9ª Estação 10ª Estação

Jesus cai pela terceira vez
Jesus é despido de suas roupas

Rezar a Jesus

Ó Jesus, eu quero fazer parte do Teu reino, 
da Tua família, mesmo diante das dificul-
dades.
Ó Jesus, eu quero seguir-Te.

Rezar a Jesus

Ó Jesus, quando eu passar por alguma 
humilhação, que a minha resposta seja o 
amor.
Jesus, ensina-me a amar como Tu nos 
amaste.

Vós sois os que permaneceram sempre junto 
de mim nas minhas provações, e Eu dispo-
nho do Reino a vosso favor, como meu Pai 
dispõe dele a meu favor.

(Lc 22, 28-29)

Os soldados, depois de terem crucificado Je-
sus, pegaram na roupa dele e fizeram quatro 
partes, uma para cada soldado, excepto a 
túnica.

(Jo 19, 23)



11ª Estação 12ª Estação

Jesus é pregado na cruz Jesus morre na cruz

Rezar a Jesus

Ó Jesus, eu sei que Tu és inocente, e reco-
nheço que o meu pecado Te colocou na 
cruz. Jesus, porque Te amo, vou procurar 
ser o Teu melhor amigo.

Rezar a Jesus

Ó Jesus, Tu és meu amigo, deste a Tua 
vida para me salvar.
Obrigado pelo Teu grande amor.
Jesus, eu Te amo.

Quando chegaram ao lugar chamado Calvá-
rio, crucificaram-no a Ele e aos malfeitores, 
um à direita e outro à esquerda.

(Lc 23, 33)

Jesus, clamando outra vez com voz forte, 
expirou.

(Mt 27, 50)



13ª Estação 14ª Estação

O corpo de Jesus é retirado da 
cruz e entregue a sua mãe

Jesus é sepultado

Rezar a Jesus

Ó Jesus, hoje Te acolho no meu coração 
como Maria Te acolheu nos seus braços.
Obrigado a Ti e à Tua Mãe.

Rezar a Jesus

Ó Jesus, Tu morreste, mas ressuscitaste.
Vive agora no meu coração. 

Junto à cruz de Jesus estavam, de pé, sua 
mãe e a irmã da sua mãe, Maria, a mulher de 
Clopas, e Maria Madalena.

(Jo 19, 25)

José tomou o corpo, envolveu-o num lençol 
limpo e depositou-o num túmulo novo, que 
tinha mandado talhar na rocha.

(Mt 27, 59-60)


