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Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amen. 
 

Palavras introdutórias
Cada cristão e cada comunidade hão-de discernir qual é o caminho que o Senhor lhes 
pede, mas todos somos convidados a aceitar esta chamada: sair da própria comodidade e 
ter a coragem de alcançar todas as periferias que precisam da luz do Evangelho. (EG 20)
Irmãos e irmãs o caminho da Cruz é o caminho que cada cristão percorre para alcançar 
a glória eterna. Caminho com tantos obstáculos e dores, configurado com o caminho da 
Paixão de Jesus. Contudo, caminho que nos leva a contemplar a alegria do Evangelho 
que acontece em cada uma das nossas vidas.

Oração
Senhor Jesus, acolhe a nossa oração neste exercício de piedade, para que, configurando a nossa 
vida com a Vossa Paixão, um dia sejamos por Vós configurados com a Vossa Ressurreição. 

 

1ª Estação – Jesus é condenado à morte
 
V. Nós Vos adoramos e bendizemos, ó Senhor.
R. Pela Vossa santa cruz remistes o mundo.

Leitura
Pilatos, vendo que nada conseguia e que o tumulto aumentava cada vez mais, mandou 
vir água e lavou as mãos em presença da multidão, dizendo: «Sou inocente do sangue 
deste justo: isso é lá convosco». E todo o povo respondeu: «Que o Seu sangue caia sobre 
nós e sobre os nossos filhos!» Soltou-lhes então Barrabás; quanto a Jesus, depois de o 
mandar açoitar, entregou-lho para ser crucificado. (Mt 27, 24-26)

Meditação
A crise financeira que atravessamos faz-nos esquecer que, na sua origem, há uma crise 
antropológica profunda: a negação da primazia do ser humano. Criámos novos ídolos. A 
adoração do antigo bezerro de ouro encontrou uma nova e cruel versão no fetichismo do 
dinheiro e na ditadura duma economia sem rosto e sem um objectivo verdadeiramente 
humano. (EG 55)

Oração
Senhor Jesus, vivemos numa sociedade que Vos condena à morte devido à desenfreada 
cobiça e sede de ter mais. Nós vos pedimos perdão por tantas vezes pôr o dinheiro e os 
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bens materiais no centro das nossas vidas. Ajuda-nos a centrar o nosso olhar em Vós 
para crescermos na fé ardente e generosa da justiça e do amor aos pobres.

2ª Estação – Jesus toma a cruz aos ombros

V. Nós Vos adoramos e bendizemos, ó Senhor.
R. Pela Vossa santa cruz remistes o mundo.

Leitura
Depois de O terem escarnecido, despojaram-no da púrpura, vestiram-lhe as suas vestes 
e levaram-no para O crucificarem. (Mt, 27, 31)

Meditação
Não quero uma Igreja preocupada com ser o centro, e que acaba presa num emaranhado 
de obsessões e procedimentos. Se alguma coisa nos deve santamente inquietar e preo-
cupar a nossa consciência é que haja tantos irmãos nossos que vivem sem a força, a luz 
e a consolação da amizade com Jesus Cristo, sem uma comunidade de fé que os acolha, 
sem um horizonte de sentido e de vida. (EG 49)

Oração
Senhor Jesus, perdoa-nos por tantas vezes carregarmos a cruz nos ombros dos outros 
homens com regras e preceitos, em vez de sermos acolhedores e verdadeira comunida-
de de fé. Ajudai a nossa comunidade a ser um lugar onde cada homem e mulher Vos 
encontrem.

3ª Estação – Jesus cai pela primeira vez

V. Nós Vos adoramos e bendizemos, ó Senhor.
R. Pela Vossa santa cruz remistes o mundo.

Leitura
Ele suportou as nossas enfermidades e tomou sobre si as nossas dores. Mas nós víamos 
nele um homem castigado, ferido por Deus e humilhado. Ele foi trespassado por causa 
das nossas culpas e esmagado por causa das nossas iniquidades. Caiu sobre ele o castigo 
que nos salva: pelas suas chagas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, andávamos 
errantes, cada qual seguia o seu caminho. E o Senhor fez cair sobre ele as faltas de todos 
nós. (Is 53,4-6).
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Meditação
Quando a vida interior se fecha nos próprios interesses, deixa de haver espaço para os 
outros, já não entram os pobres, já não se ouve a voz de Deus, já não se goza da doce 
alegria do seu amor, nem fervilha o entusiasmo de fazer o bem. Este é um risco, certo 
e permanente, que correm também os crentes. Muitos caem nele, transformando-se em 
pessoas ressentidas, queixosas, sem vida. (EG 2)

Oração
Senhor Jesus, não permitais que caiamos na tentação de uma vida egoísta e egocentrista. 
Ajudai-nos a partilhar com os nossos irmãos a alegria de ouvirmos a Vossa voz e viver-
mos a Vossa Palavra para que nenhuma periferia fique privada da Vossa luz.

4ª Estação – Jesus encontra Maria sua Mãe

V. Nós Vos adoramos e bendizemos, ó Senhor.
R. Pela Vossa santa cruz remistes o mundo.

Leitura
Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua Mãe: «Este Menino foi estabelecido para que 
muitos caiam ou se levantem em Israel e para ser sinal de contradição; – e uma espada 
trespassará a tua alma – assim se revelarão os pensamentos de todos os corações». Sua 
Mãe guardava todos estes acontecimentos em seu coração. (Lc 2, 34-35.51)

Meditação
Maria é a missionária que Se aproxima de nós, para nos acompanhar ao longo da vida, 
abrindo os corações à fé com o seu afecto materno. Como uma verdadeira mãe, caminha 
connosco, luta connosco e aproxima-nos incessantemente do amor de Deus. (cf. EG 
286)

Oração
Senhor Jesus, damos graças por nos terdes dado a Vossa Mãe. Que ela seja sempre o 
nosso conforto nas adversidades e com ela possamos chegar ao gozo do Vosso Amor.

5ª Estação – O Cireneu ajuda Jesus a carregar a Cruz

V. Nós Vos adoramos e bendizemos, ó Senhor.
R. Pela Vossa santa cruz remistes o mundo.
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Leitura
Passava por ali um homem chamado Simão, de Cirene. Voltava do campo. Então os 
soldados obrigaram-no a levar a Cruz de Jesus. (Mt 27, 22)

Meditação
A comunidade evangelizadora dispõe-se a «acompanhar». Acompanha a humanidade 
em todos os seus processos, por mais duros e demorados que sejam. Conhece as longas 
esperas e a fadiga apostólica. A evangelização patenteia muita paciência, e evita deter-se 
a considerar as limitações. (EG 24)

Oração
Senhor Jesus, que a nossa comunidade seja verdadeira presença e ajuda para todos os 
homens e mulheres que encontramos, mostrando acolhimento, paciência e alegria nos 
duros caminhos da vida.

6ª Estação – Verónica enxuga o rosto de Jesus

V. Nós Vos adoramos e bendizemos, ó Senhor.
R. Pela Vossa santa cruz remistes o mundo.

Leitura
O meu servo cresceu diante do Senhor como um rebento, como raiz numa terra árida, 
sem distinção nem beleza para atrair o nosso olhar, nem aspecto agradável que possa 
cativar-nos. Desprezado e repelido pelos homens, homem de dores, acostumado ao so-
frimento, era como aquele de quem se desvia o rosto, pessoa desprezível e sem valor 
para nós. (Is 53, 2-3)

Meditação
Muitos daqueles que não conhecem Jesus Cristo ou que sempre O recusaram buscam 
secretamente a Deus, movidos pela nostalgia do seu rosto, mesmo em países de antiga 
tradição cristã. Todos têm o direito de receber o Evangelho. Os cristãos têm o dever de 
o anunciar, sem excluir ninguém, e não como quem impõe uma nova obrigação, mas 
como quem partilha uma alegria, indica um horizonte maravilhoso, oferece um banque-
te apetecível. A Igreja não cresce por proselitismo, mas «por atração». (cf. EG 14)

Oração
Senhor Jesus, como Igreja, desejamos ser anunciadores do Evangelho. Ajudai-nos a lim-
par o rosto sofrido de cada ir mão e irmã. Permiti que sejamos verdadeira imagem do Vos-
so rosto, para que todos os homens e mulheres do nosso tempo sejam atraídos para Vós.
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7ª Estação – Jesus cai pela segunda vez

V. Nós Vos adoramos e bendizemos, ó Senhor.
R. Pela Vossa santa cruz remistes o mundo.

Leitura
Eu sou o homem que sentiu a miséria sob a vara da ira do Senhor. Ele me conduziu e me 
fez andar nas trevas e sem luz. Vedou-me os caminhos com pedras de cantaria, confun-
diu as minhas veredas. Quebrou-me os dentes com cascalho, prostrou-me na cinza (Lm 
3,1-2.9.16). Na verdade, nós não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer 
das nossas fraquezas. Pelo contrário, Ele mesmo foi provado em tudo, à nossa seme-
lhança, excepto no pecado (Hb 4,15).

Meditação
A pastoral em chave missionária exige o abandono deste cómodo critério pastoral: «fe-
z-se sempre assim». Convido todos a serem ousados e criativos nesta tarefa de repensar 
os objetivos, as estruturas, o estilo e os métodos evangelizadores das respectivas comu-
nidades. (EG 33)

Oração
Senhor Jesus, não permitais que caiamos na tentação do comodismo na nossa missão 
evangelizadora. Ajudai a nossa comunidade a ser criativa na caridade e a mostrar a Vos-
sa beleza tão antiga, mas sempre nova.

8ª Estação – Jesus encontra as mulheres de Jerusalém

V. Nós Vos adoramos e bendizemos, ó Senhor.
R. Pela Vossa santa cruz remistes o mundo.

Leitura
Seguia-o grande multidão de povo e mulheres batiam no peito e se lamentavam choran-
do por Ele. Mas Jesus voltou-se para elas e disse-lhes: «Filhas de Jerusalém, não choreis 
por Mim; chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos. Porque, se tratam assim a 
madeira verde, que acontecerá à seca?». (Lc 23, 27-28.31)

Meditação
Há cristãos que parecem ter escolhido viver uma Quaresma sem Páscoa. Reconheço, 
porém, que a alegria não se vive da mesma maneira em todas as etapas e circunstâncias 
da vida, por vezes muito duras. Adapta-se e transforma-se, mas permanece sempre pelo 
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menos como um feixe de luz que nasce da certeza pessoal de, não obstante o contrário, 
sermos infinitamente amados. (EG 6)

Oração
Senhor Jesus, muitas vezes somos cristãos que não sabem viver a alegria do Vosso 
Evangelho. Ajudai-nos a que sejamos no mundo, tantas vezes carregado de dor e deses-
pero, sinal da Vossa alegria e esperança.

9ª Estação – Jesus cai pela terceira vez

V. Nós Vos adoramos e bendizemos, ó Senhor.
R. Pela Vossa santa cruz remistes o mundo.

Leitura
É bom para o homem suportar o jugo desde a sua juventude. Esteja solitário e silencioso, 
quando o Senhor lho impuser; ponha a sua boca no pó da terra, porque talvez ainda haja 
esperança; apresente a face a quem lhe bate, suporte as afrontas. O Senhor não repele 
o homem para sempre: se Ele castiga, também Se compadece, porque é grande a sua 
misericórdia. (Lm 3, 27-32)
Vinde a Mim, todos os que andais cansados e oprimidos, e Eu vos aliviarei. Tomai sobre 
vós o meu jugo, e aprendei de Mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis 
descanso para as vossas almas. (Mt 11, 28-29)

Meditação
A todos deve chegar a consolação e o estímulo do amor salvífico de Deus, que opera 
misteriosamente em cada pessoa, para além dos seus defeitos e das suas quedas. (EG 44)

Oração
Senhor Jesus, muitas vezes caímos pelo nosso pecado e fragilidade humana. Levantai-
-nos e ajudai-nos a levantar os nossos irmãos. Não permitais que sejamos derrotados por 
nós próprios, mas permiti-nos reencontrar o Vosso amor salvífico.

10ª Estação – Jesus despojado das suas vestes

V. Nós Vos adoramos e bendizemos, ó Senhor.
R. Pela Vossa santa cruz remistes o mundo.
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Leitura
E levaram Jesus ao lugar do Gólgota, quer dizer, lugar do Calvário. Depois crucifi-
caram-n’O. E repartiram entre si as suas vestes, tirando-as à sorte, para verem o que 
levaria cada um. (Mc 15, 22.24)

Meditação
Em muitos lugares, trata-se mais de uma generalizada indiferença relativista, relaciona-
da com a desilusão e a crise das ideologias que se verificou como reacção a tudo o que 
pareça totalitário. Isto não prejudica só a Igreja, mas a vida social em geral. (EG 61)

Oração
Senhor Jesus, reconhecemos que um dos nossos pecados é não termos a coragem de 
afirmar, em todas as circunstâncias, a certeza da nossa fé. Despojamos a humanidade 
do Evangelho. Ajudai-nos a ter a coragem de Vos proclamar e assim contribuirmos para 
que todos trajem a veste da salvação.

11ª Estação – Jesus é pregado na Cruz

V. Nós Vos adoramos e bendizemos, ó Senhor.
R. Pela Vossa santa cruz remistes o mundo.

Leitura
Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, crucificaram-n’O a Ele e aos malfeitores, 
um à direita e outro à esquerda. Jesus dizia: «Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que 
fazem». Depois deitaram sortes, para repartirem entre si as vestes de Jesus. (Lc 23, 33-
34)

Meditação
Por isso me dói muito comprovar como nalgumas comunidades cristãs, e mesmo entre 
pessoas consagradas, se dá espaço a várias formas de ódio, divisão, calúnia, difamação, 
vingança, ciúme, a desejos de impor as próprias ideias a todo o custo, e até perseguições 
que parecem uma implacável caça às bruxas. (EG 100)

Oração
Senhor Jesus, quantas vezes Vos crucificamos com a nossa mesquinhez. Purificai-nos, 
para que ultrapassemos as nossas divisões e incompreensões, e sejamos no mundo sinal 
de unidade e de perdão.
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12ª Estação – Jesus morre na Cruz

V. Nós Vos adoramos e bendizemos, ó Senhor.
R. Pela Vossa santa cruz remistes o mundo.

Leitura
Naquele tempo, sabendo que tudo estava consumado e para que se cumprisse a Escri-
tura, Jesus disse: «Tenho sede». Estava ali um vaso cheio de vinagre. Prenderam a uma 
vara uma esponja embebida em vinagre e levaram-Lha à boca. Quando Jesus tomou o 
vinagre, exclamou: «Tudo está consumado». E, inclinando a cabeça, expirou. (Jo 19, 
28-30)

Silêncio

13ª Estação – Jesus é descido da Cruz

V. Nós Vos adoramos e bendizemos, ó Senhor.
R. Pela Vossa santa cruz remistes o mundo.

Leitura
Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora oculto por medo 
dos judeus, pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu-lho. José 
veio então tirar o corpo de Jesus. (Jo 19, 38)

Meditação
A experiência pessoal de nos deixarmos acompanhar e curar, conseguindo exprimir com 
plena sinceridade a nossa vida a quem nos acompanha, ensina-nos a ser pacientes e 
compreensivos com os outros e habilita-nos a encontrar as formas para despertar neles 
a confiança, a abertura e a vontade de crescer. (EG 172)

Oração
Senhor Jesus, dai-nos a humildade de nos deixarmos ajudar quando sentimos o desâni-
mo e frustração, para que, como Vossa mãe Vos acolheu morto nos seus braços, saiba-
mos nós também acolher todos os que nos procuram nas suas angústias e dores.
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14ª Estação – Jesus é colocado no sepulcro

V. Nós Vos adoramos e bendizemos, ó Senhor.
R. Pela Vossa santa cruz remistes o mundo.

Leitura
José comprou um lençol, desceu o corpo de Jesus e envolveu-O no lençol; depois depo-
sitou-O num sepulcro escavado na rocha e rolou uma pedra para a entrada do sepulcro. 
Entretanto, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde Jesus tinha sido 
depositado. (Mc 15, 46-47)

Meditação
Este relativismo prático é agir como se Deus não existisse, decidir como se os pobres 
não existissem, sonhar como se os outros não existissem, trabalhar como se aqueles que 
não receberam o anúncio não existissem. (EG 80)

Oração
Senhor Jesus, não permitais que Vos sepultemos no nosso egoísmo e na presunção que 
nos bastamos a nós próprios. Sede, Senhor, presença real nas nossas vidas e dai-nos a 
sabedoria de Vos anunciar só a Vós.

Conclusão
A ressurreição de Cristo produz por toda a parte rebentos deste mundo novo; e, ainda 
que os cortem, voltam a despontar, porque a ressurreição do Senhor já penetrou a trama 
oculta desta história; porque Jesus não ressuscitou em vão. Não fiquemos à margem 
desta marcha da esperança viva! (EG 278)

Oração
Senhor Jesus Cristo, nós que fomos baptizados e inseridos em Vós pelas águas do bap-
tismo, ajudai-nos a redescobrir a vocação a que somos chamados: sermos a Vossa ima-
gem, levando na nossa face o Vosso rosto. Levai o nosso coração a acolher a Vossa 
vontade. Conduzi sempre o nosso caminho para podermos, com todos os outros homens 
e mulheres, alcançar a glória da Ressurreição e sermos verdadeiros anunciadores da 
alegria do Evangelho.
Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo.
Amen.


