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Dir.: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.

T.: Amém!

Dir.: Irmãos e irmãs, que a paz de Jesus Cristo esteja 
conosco!

T.: Bendito seja o Senhor que nos reuniu na sua 
paz!

Leitor 1: Lembra-te, Senhor, de tua Igreja, que ne-
cessita diariamente do teu perdão. Concede-lhe paz 
e fortaleza em meio às angústias, dificuldades e vitó-
rias.

T.: Que todos os seus membros sejam sensíveis aos 
teus ensinamentos, vivam na fraterna comunhão e 
encontrem no exemplo de tua Santa Mãe a capa-
cidade de te acompanhar durante todo o percurso 
da vida.

Leitor 2: Ouve, Senhor, o clamor do teu povo que 
suplica. Que a comunhão, fruto do teu amor, esteja 
presente em nossa vida de irmãos e irmãs!

T.: Senhor, bondoso e compassivo, concede-nos a 
graça de compartilharmos contigo do caminho da 
cruz; queremos experimentar os teus pensamentos 

_ INÍCIO _
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e sentimentos: o que pensavas quando te entre-
gaste, o que sentias enquanto carregavas a cruz 
pela humanidade, por nós? Ajuda-nos, ó bom Je-
sus, a compreender um pouco mais o que essa via 
dolorosa significou para ti. Que a exemplo de tua 
Mãe reconheçamos a nossa pequenez e, como ela, 
nos atrevamos a caminhar contigo durante este so-
frido percurso. Pedimos-te que nos deixes impres-
sionar pela contemplação do teu mistério, buscan-
do o teu olhar de dor, de agonia, de morte, de paz. 
Queremos ser teus acompanhantes, assim como a 
tua Mãe, e ter dela o mesmo amor por ti.
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Dir.: Nós te adoramos, ó Cristo, e te bendizemos.

T.: Porque, pela tua santa cruz, remiste o mundo! 

Leitor 1: “Pilatos lhes disse: ‘O que farei então com 
Jesus, a quem chamam de Messias?’. Todos respon-
deram: ‘Seja crucificado!’. O governador perguntou: 
‘Mas que mal fez ele?’. E eles gritavam mais forte: 
‘Seja crucificado!’. Pilatos viu que não conseguia nada 
e que, além disso, poderia haver uma revolta. Então 
mandou trazer água, lavou as mãos diante da multi-

1ª ESTAÇÃO

JESUS É CONDENADO À MORTE
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dão, dizendo: ‘Eu não sou responsável por este san-
gue. A responsabilidade é de vocês’. O povo todo res-
pondeu: ‘Nós e os nossos filhos somos responsáveis 
pelo sangue dele’. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, 
mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucifica-
do” (Mt 27,22-26).

Leitor 2: O Papa emérito Bento XVI disse, em uma 
de suas audiências: “A glória de Deus não se mani-
festa no triunfo e no poder de um rei, não resplande-
ce em uma cidade famosa, em um suntuoso palácio, 
mas ‘vai morar’ no vente de uma Virgem, se revela na 
pobreza. A Onipotência de Deus, também na nossa 
vida, age com a força, muitas vezes silenciosa, da ver-
dade e do amor”. Com este exemplo, o sumo pontífice 
nos mostra que o rei julgado por Pilatos é a verdadei-
ra face daquele que se entrega sem reservas.

Leitor 3: O homem de coração amável, que não 
teme as intempéries da vida, é entregue a um juiza-
do humano e injusto. Jesus escolheu o silêncio, não 
se mostrou um rei poderoso, mas um humilde servo 
que aceitaria a mais dura missão: sofrer as dores da 
humanidade. A resignação de Jesus diante de Pila-
tos é algo que por nós deve ser imitado. Maria sabe 
que seu Filho foi entregue ao julgamento injusto por 
meio de um dos discípulos dele; ela sofre, junto com 
o seu Filho, a dor da traição. Ela é símbolo da obe-
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diência que não abandona e não trai; o seu Filho é o 
sinal de que o amor suporta e vence tudo, até mesmo 
a traição daqueles que amamos.

Dir.: Ó Deus, que tiveste teu Filho entregue nas mãos 
dos ímpios, ajuda-nos a crescer na fé e a não cair-
mos na tentação de nos afastarmos do amor divino. 
Jesus segue o caminho do justo, ajuda-nos a seguir 
este mesmo caminho; e, como Maria, que possamos 
imitar o seu modelo de fidelidade pelo projeto da Sal-
vação. Nós te pedimos, por Cristo, Nosso Senhor.

T.: Amém!

T.: Senhor, que tens o coração dócil, ajuda-nos a 
compreender as dificuldades do nosso cotidiano 
e não permitas que sejamos traídos ou traidores. 
Faze-nos dóceis para buscar sempre o caminho 
correto, e que nunca levemos ninguém a um jul-
gamento injusto. Que as dores do teu Filho e de sua 
Santa Mãe sejam para nós um sinal para que reco-
nheçamos sempre as nossas faltas. Amém!

Canto:

A morrer crucificado, teu Jesus é condenado  
||: por teus crimes, pecador. :||
Pela Virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa,  
||: perdoai-me, meu Jesus! :||


