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PARTE 1
ORIENTAÇÕES PARA CATEQUISTAS





O que será feito? (objetivo)
Será mostrado às crianças que a via-sacra é uma oração que 

nos lembra o caminho de dor e sofrimento de Jesus, no per-
curso de sua divina e redentora missão, onde ele mostra sua 
obediência ao Pai e seu amor pela humanidade.

Por que será feito?
Para que os catequizandos, junto com seus pais, possam 

vivenciar momentos de reflexão sobre a paixão e morte de 
Jesus Cristo na cruz. 

Onde será feito?
A via-sacra pode ser realizada dentro da igreja, no salão pa-

roquial, num espaço ao ar livre ou até mesmo no percurso de 
um quarteirão em torno da igreja, com paradas perto da casa 
de paroquianos ou pessoas que desejem participar desse mo-
mento de oração.

Quem será o responsável ou facilitador?
O catequista poderá estender o convite para o padre ou ele 

mesmo poderá conduzir, com o apoio dos pais, de outros co-
legas catequistas, ministros (Eucaristia e/ou Palavra) ou agen-
tes de pastoral.

Quando será feito?
Ela pode ser rezada em qualquer época do ano, mas espe-

cialmente no tempo da Quaresma.



Como será feito?
Apresentamos um roteiro simples que pode promover a 

participação de todos os catequizandos: nas leituras, carre-
gando a cruz, carregando as velas (alternando os leitores e 
aqueles que carregam os objetos), ou nos gestos que são con-
vidados a fazer. 

Ler o texto bíblico proposto, seguindo 
com as reflexões apresentadas.

Cantar a versão adaptada para crian-
ças da canção “Ao morrer crucifica-
do”, do compositor Paulo Roberto. 
Na última estação, a canção “Vitória, 
tu reinarás”, de Jean Carlo. Melodias 
disponíveis no Youtube.

Rezar pelas intenções próprias do 
grupo, seguindo com cantos e ora-
ções durante a caminhada.



1ª ESTAÇÃO: Numa pequena bacia de 
água benta, pedir que todos molhem as 
mãos e façam o sinal da cruz. “Que esta água 
abençoada nos recorde o nosso batismo 
que nos purificou e nos inseriu em Cristo.”

2ª ESTAÇÃO: Passar de mão em mão uma 
pequena cruz de madeira. 

3ª ESTAÇÃO: De joelhos no chão, vamos 
sentir também, como Jesus, o peso da cruz 
em nossos ombros.

4ª ESTAÇÃO: Passar uma imagem de Ma-
ria de mão em mão.

5ª ESTAÇÃO: Que cada um faça o sinal da 
cruz na pessoa que está ao seu lado.

6ª ESTAÇÃO: Passar de mão em mão o 
lenço com a face de Jesus.

7ª ESTAÇÃO: Vamos nos deitar no chão, 
como se estivéssemos sob o peso da cruz.

8ª ESTAÇÃO: Dê um abraço na sua cate-
quista, ela representa as mulheres e mães que 
com abnegação se dedicam ao outro. (Se 
houver catequistas homens, eles transmitem 
o abraço a sua esposa, mãe...) 

9ª ESTAÇÃO: Vamos ao chão novamente, 
fechemos os olhos e imaginemos o cansaço 
e a dor de Jesus. Mas ele está conosco e nos 
levantamos novamente.

10ª ESTAÇÃO: As crianças oferecem 
em doação roupas para os mais carentes. 

SUGESTÕES DE GESTOS 

(Gesto combinado previamente. Pode ser 
outra doação, conforme a necessidade da 
comunidade.)

11ª ESTAÇÃO: Estender ambos os braços 
e ficar na ponta dos pés por alguns momen-
tos, como Jesus ficou na cruz. É difícil, dolo-
roso... Quanto foi para Jesus, ainda com pre-
gos nas mãos e pés?

12ª ESTAÇÃO: Ajoelhar-se e ficar em si-
lêncio durante alguns momentos. 

13ª ESTAÇÃO: Juntos, rezemos a oração 
de N. S. das Dores: 

Minha Mãe dolorosa, 
Não vos quero deixar sozinha a chorar, não. 
Eu quero acompanhar-vos também com as 
minhas lágrimas. 
Esta graça vos peço hoje; alcançai-me uma 
contínua lembrança e uma devoção terna à 
paixão de Jesus e à vossa, a fim de que todos 
os dias que me restam de vida me sirvam so-
mente para chorar as vossas dores, e as do 
meu Redentor. Elas me alcançarão o perdão, 
a perseverança, o céu, onde espero depois 
me recrear em vós e cantar as misericórdias 
infinitas de Jesus, por toda a eternidade.
Amém.

14ª ESTAÇÃO: Vamos abaixar nossa cabe-
ça em sinal de respeito e ficar um momento 
em silêncio.

15ª ESTAÇÃO: Vamos nos despedir, abra-
çando-nos fraternalmente como filhos do 
mesmo Pai, irmãos em Cristo.



Qual é o recurso necessário?
As estações da via-sacra significam as paradas que Jesus 

teve em sua via dolorosa. Disponibilizamos ilustrações em 
quadros pequenos que poderão ser recortados, emoldurados 
ou fixados em pequenas cruzes confeccionadas com cartolina 
ou papel-cartão, para assim serem fixadas em lugares preesta-
belecidos pelo catequista para sinalizar as estações. 

O catequista vai precisar de:
• Uma cruz 

• Duas velas

• Bacia com água benta

• Imagem de Nossa Senhora (pode ser N. S. das Dores)

• Bíblia sagrada

•  Um lenço branco que lembrará o tecido em que ficou 
marcado o rosto de Jesus

Caso as paradas sejam realizadas nas casas de paroquia-
nos, eles poderão preparar uma pequena mesa em frente de 
sua residência com uma toalha, crucifixo, Bíblia, velas e/ou um 
vaso com folhagens verdes.



Ao finalizar esse momento oran-
te, presenteie seus catequizandos 
com uma lembrança de Páscoa. 

Materiais:

•  Cartolina ou papel-cartão nas 
cores marrom e vermelha

• Caneta hidrográfica

• Tesoura

• Cola ou grampeador

•  Ovo de chocolate ou bombom 
na quantidade de catequizandos

Como fazer:

•  Reproduzir o molde na cartolina 
ou papel-cartão

•  Riscar e em seguida recortar 
na quantidade de catequizan-
dos da turma

•  Dobrar a cruz, como mostra a 
figura, inserir o bombom e fe-
char com cola ou grampeador

•  Se desejar, escrever na parte 
interna a mensagem: 
 “Alegrem-se os corações, 
pois Jesus ressuscitou. 
Feliz domingo de Páscoa!”

LEMBRANÇA  
DE PÁSCOA
“ELE VIVE!”





PARTE 2
ORIENTAÇÕES AO GRUPO REUNIDO  

PARA ORAÇÃO



Era uma vez um Reino do Céu  
que quis conhecer um  

Reino da terra...

Deus, nosso Pai,  
se fez homem para nos salvar!

“Deixem as crianças e não as impeçam de vir a mim,  
porque delas é o Reino dos Céus.” 

(Mateus 19,14)




