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EM FAMÍLIA 

Pai ou mãe: É bom estarmos 
aqui, reunidos em oração! Ain-
da mais nestes momentos tão 
difíceis de coronavírus que esta-
mos passando! Que esta Via 
Sacra, com a qual acompanha-
remos Jesus no duro caminho 
do Calvário, até sua morte e res-
surreição, nos ajude a viver a 
solidariedade com todos os que 
sofrem e a invocar a misericór-
dia salvadora do Senhor! 

Todos: Em nome do Pai e do 
Filho e do Espírito Santo. 
Amém!

Todos: Amém!



JESUS É 
CONDENADO 

À MORTE

Todos: Senhor Jesus, ajudai-
nos a não fazer como Pila-
tos! Neste momento de epi-
demia e de sofrimento mun-
dial, ajudai-nos a sermos 
solidários com o sofrimento 
do outros!

Leitor: Jesus foi preso e levado 
perante o governador e juiz Pôn-
cio Pilatos. Ele sabia que Jesus 
era inocente, mas ficou com 
medo dos poderosos, lavou 
suas mãos e deixou que fizes-
sem com ele o que queriam. E, 
assim, Jesus foi torturado e leva-
do a morrer.

II



JESUS 
CARREGA 

A CRUZ

Todos: Senhor Jesus, disses-
tes “se alguém quer ser meu 
discípulo, abrace a cruz pela 
minha causa e me siga!” Aju-
dai-nos a ter compaixão do 
sofrimento dos outros e a 
carregar a nossa cruz!

Leitor: Jesus foi obrigado a car-
regar o instrumento de seu 
suplício! Assim, carregando 
uma pesada cruz, Jesus foi leva-
do até um morro chamado Cal-
vário.
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JESUS 
ENCONTRA

SUA MÃE

Leitor: Maria, a quem o velho 
Simeão profetizara que uma 
espada de dor transpassaria 
seu coração, estava aí, no cami-
nho do Calvário, acompanhan-
do seu filho com amor de mãe, a 
seu lado, até o fim!

Todos: Maria, Nossa Senhora 
das Dores, acompanhai e 
ajudai o povo do Brasil e do 
mundo inteiro, que está 
vivendo este tempo tenebro-
so e difícil de medo, doença 
e morte.
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JESUS É 
AJUDADO PELO 

CIRINEU

Leitor: No caminho, havia um 
homem de nome Simão, “o ciri-
neu”, que estava voltando do 
trabalho. Ele viu, sentiu compa-
ixão e ajudou Jesus a carregar a 
pesada cruz!

Todos: Senhor Jesus, abenço-
ai todos os que, como bons 
cirineus, estão ajudando a 
população e os doentes, nes-
te momento difícil de pande-
mia: médicos, enfermeiros, 
pesquisadores, autoridades 
e voluntários!
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JESUS É 
AJUDADO PELA

VERÔNICA

Todos: Senhor Jesus, dai-nos 
um coração como o da Verô-
nica: cheio de compaixão e  
solidário com o sofrimento 
dos outros, por isso também 
capaz de respeitar todas as 
normas  sanitárias indispen-
sáveis e obrigatórias neste 
momento de epidemia!

Leitor: No caminho do Calvário, 
uma mulher chamada Verônica, 
movida pela fé e pela compaixão, 
aproximou-se de Jesus para enxu-
gar seu rosto sujo de suor, san-
gue e lágrimas.
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JESUS CAI
DIVERSAS

VEZES

Todos: Senhor Jesus, que qui-
sestes participar da fraqueza 
e do sofrimento de toda huma-
nidade, curai os doentes de 
coronavírus, protegei os mais 
idosos, defendei o pessoal 
médico-sanitário, daí espe-
rança a todos os que vivem na 
incerteza e na angústia!

Leitor: Debilitado pelas torturas 
sofridas, apesar da ajuda do ciri-
neu e da solidariedade de sua 
mãe e da Verônica, Jesus caiu, 
diversas vezes, debaixo do peso 
da cruz!
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JESUS 
CONSOLA AS

MULHERES

Todos: Senhor Jesus, veja o 
pranto de tantas mães que 
sofrem por causa de seus 
filhos e consolai todos os 
que choram pela morte das 
vítimas do coronavírus!

Leitor: Umas mulheres seguiam 
Jesus no caminho do Calvário, 
chorando! Jesus olhou para elas 
com carinho e disse: “Não cho-
rem por mim, mas por vocês 
mesmas e seus filhos!”
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JESUS É
DESPOJADO DE

SUAS VESTES

Leitor: Chegados no lugar da 
execução, os soldados arranca-
ram as roupas de Jesus e sorte-
aram entre si sua túnica.

Todos: Senhor Jesus, ajudai-
nos a sentir que esta violên-
cia e falta de respeito conti-
nua nas violências e falta de 
respeito cometidas contra a 
dignidade de cada ser huma-
no, sobretudo  os mais fra-
cos!
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JESUS É
PREGADO
NA CRUZ

Todos: Senhor Jesus, que dis-
sestes aos discípulos “amai-
vos uns aos outros, como eu 
os amei”, ajudai-nos a per-
doar e a amar, como você 
perdoou e amou!

Leitor: Pregado na cruz, mesmo 
sofrendo muito, Jesus se preo-
cupou com seu próximo: mise-
ricordioso, perdoou a seus car-
rascos; ao homem que estava 
crucificado a seu lado, prome-
teu o paraíso; falou com sua 
mãe e pediu a João de tomar 
conta dela!

IXIX



JESUS
MORRE NA

CRUZ

(Ajoelhar-se  ou abaixar a cabeça para 
um momento de silêncio e de oração).

Todos: Senhor Jesus, amas-
tes até as últimas conse-
qüências e destes a vida 
para a salvação da humani-
dade! Obrigado, Se-nhor 
Jesus!

Leitor: As últimas palavras de 
Jesus na cruz foram: “Pai, tudo 
está consumado”, isto é: “Pai, 
cumpri totalmente a sua vonta-
de!” Depois, Jesus abaixou a 
cabeça e morreu! 

XX



JESUS
É DESCIDO

DA CRUZ

Todos: Senhor Jesus, com o 
mesmo amor de sua Mãe, 
lembramos as vítimas do 
coronavírus em nosso país e 
no mundo, e lhe pedimos: 
pelos méritos de sua cruz e 
pela intercessão de Nossa 
Senhora das Dores: “Dai-
lhe, Senhor, a vida eterna!”

Leitor: Quando retiraram o cor-
po de Jesus da cruz, para sepul-
tá-lo, Maria, sua Mãe, pegou  
no seu colo o corpo ensangüen-
tado de seu filho!

XIXI



JESUS É
SEPULTADO

Leitor: Querendo dar a Jesus uma 
sepultura digna, dois amigos dele 
enrolaram o corpo de Jesus num 
lençol e o colocaram num sepul-
cro novo. Parecia tudo acabado!

Todos: Senhor Jesus, em todas 
as dificuldades de nossa vida, 
também neste momento tão  
difícil de coronavírus, ajudai-
nos e ajudai toda a humanida-
de a não perder a esperança 
na vitória da vida sobre a mor-
te, do bem sobre o mal!
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JESUS
RESSUSCITA

Leitor: Ao terceiro dia após a 
morte, um jovem vestido de 
branco, disse às mulheres que 
foram ao sepulcro de Jesus: 
“Não tenham medo! Jesus não 
está aqui! Ressuscitou!”

Todos: Jesus Cristo ressusci-
tou! Aleluia! Jesus venceu a 
morte e o mal! Aleluia! Jesus 
Cristo, pela sua morte e res-
surreição, nós cremos na 
vitória da vida sobre a mor-
te, do bem sobre o mal!
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Todos: Pai Nosso...

Pai ou mãe: Jesus disse: “quan-
do dois ou mais se reúnem em 
meu nome, eu estarei com 
eles!” Jesus Cristo está também 
com nossa família, que hoje reu-
niu-se em seu nome! Aleluia! 
Rezemos juntos:

Pai ou mãe: Louvado seja nosso 
Senhor Jesus Cristo!

Todos: Para sempre seja lou-
vado!

Oração Final
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