
 VIA SACRA 

 

 
 

ORAÇÃO INICIAL – A AGONIA DE JESUS NO JETSEMANI 

Ó meu Jesus, que para nos salvar carregastes a cruz até o calvário, suportando 

dores, injúrias e humilhações, ajudai-me agora a meditar esses vossos 

sofrimentos e dai-me forças para não vos ofender nunca mais. Que esta via 

sacra aumente em mim o amor a Deus e ao próximo. Amén. 

 



 

 

I ESTAÇÃO: JESUS É CONDENADO A MORTE 

 

L. Nos vos adoramos Senhor Jesus Cristo e vos 

bendizemos. 

T. Porque, pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo. 

L. Ó meu Jesus, os meus pecados gritaram: “Crucifíca-o! 

Crucifía-o!” Mas foi mais a minha ignorância do que a 

minha malícia que me levou a este desatino. Perdão, 

Senhor! 

(Pai Nosso... Ave Maria... Gloria ao Pai...) 

L. Bendita e louvada seja a sagrada Paixão e morte de 

Jesus Cristo Nosso Senhor. 

T. Que quis padecer e morrer na cruz por nosso amor. 

 

Canto: A morrer crucificado, teu Jesus é condenado, por teus crimes, pecador. 

(Pela virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, bom Jesus.) 

 

 

 

II ESTAÇÃO: JESUS TOMA A CRUZ AS COSTAS 

 

L. Nos vos adoramos Senhor Jesus Cristo e vos 

bendizemos. 

T. Porque, pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo. 

L. Ó meu Jesus, os meus pecados tornaram a vossa 

cruz ainda mais pesada. Perdão, eu não quero mais 

pecar. 

(Pai Nosso... Ave Maria... Gloria ao Pai...)  

L. Bendita e louvada seja a sagrada Paixão e morte de 

Jesus Cristo Nosso Senhor. 

T. Que quis padecer e morrer na cruz por nosso amor. 

 

Canto: Com a Cruz é carregado, e do peso acabrunhado, vai morrer por teu 

amor. 

(Pela virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, bom Jesus.) 

 

 

 



III ESTAÇÃO: JESUS CAI PELA PRIMEIRA VEZ DEBAIXO DA 

CRUZ 

 

L. Nos vos adoramos Senhor Jesus Cristo e vos 

bendizemos.             

T. Porque, pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo. 

L. Ó meu Jesus, caístes por terra, cansado e já sem 

forças.  

Eu quero ajudar aos meus irmãos caídos e prostrados 

pelo sofrimento, já que eu não vos dei a mão na vossa 

queda. 

(Pai Nosso... Ave Maria... Gloria ao Pai...) 

L. Bendita e louvada seja a sagrada Paixão e morte 

de Jesus Cristo Nosso Senhor. 

T. Que quis padecer e morrer na cruz por nosso amor. 

 

Canto: Pela cruz tão oprimido, cai Jesus desfalecido, pela tua salvação. 

(Pela virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, bom Jesus.) 

 

 

IV ESTAÇÃO: JESUS ENCONTRA-SE COM SUA SANTÍSSIMA MÃE  

 

L. Nos vos adoramos Senhor Jesus Cristo e vos 

bendizemos. 

T. Porque, pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo. 

L. Ó Coração aflicto de Jesus! Ó Maria, Mãe das 

Dores! Aliviai as aflicções dos filhos longe de sua mãe 

e consolai as mães separadas dos seus filhos. 

(Pai Nosso... Ave Maria... Gloria ao Pai...) 

L. Bendita e louvada seja a sagrada Paixão e morte de 

Jesus Cristo Nosso Senhor. 

T. Que quis padecer e morrer na cruz por nosso amor. 

 

Canto: De Maria lacrimosa, vossa Mãe tão dolorosa, 

vê a imensa compaixão. 

(Pela virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, bom Jesus.) 

 

 

 

 



V ESTAÇÃO: SIMÃO CIRENEU AJUDA A JESUS A LEVAR A SUA 

CRUZ 

 

L. Nos vos adoramos Senhor Jesus Cristo e vos 

bendizemos. 

T. Porque, pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo. 

L. Ó meu Jesus, fazei-me compreender que toda a 

ajuda que eu dou aos meus irmãos é a Vós que eu 

ajudo, como o Cireneu  vos ajudou a carregar a Cruz. 

(Pai Nosso... Ave Maria... Gloria ao Pai...) 

L. Bendita e louvada seja a sagrada Paixão e morte de 

Jesus Cristo Nosso Senhor. 

T. Que quis padecer e morrer na cruz por nosso amor. 

 

Canto: Em extremo desmaiado, deve auxilio, tão cansado, recebeu do Cireneu. 

(Pela virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, bom Jesus.) 

 

 

VI ESTAÇÃO: VERÔNICA ENXUGA A FACE DE JESUS  

 

L. Nos vos adoramos Senhor Jesus Cristo e vos 

bendizemos. 

T. Porque, pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo. 

L. Ó meu Jesus, que o vosso rosto ensanguentado 

impresso na toalha de Verônica me lembre sempre tudo o 

que Vós sofrestes por meu amor. 

(Pai Nosso... Ave Maria... Gloria ao Pai...) 

L. Bendita e louvada seja a sagrada Paixão e morte de 

Jesus Cristo Nosso Senhor. 

T. Que quis padecer e morrer na cruz por nosso amor. 

 

Canto: O seu rosto ensanguentado, por Verônica esxugado, eis no pano 

apareceu. 

(Pela virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, bom Jesus.) 

 

 

 

 

 



VII ESTAÇÃO: JESUS CAI PELA SEGUNDA VEZ DEBAIXO DA 

CRUZ 

 

L. Nos vos adoramos Senhor Jesus Cristo e vos 

bendizemos. 

T. Porque, pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo. 

L. Foram as minhas recaídas, ó meu Jesus, que vos 

fizeram cair de novo em terra. Dai-me a graça de não 

tornar a cair em pecado para o futuro. 

(Pai Nosso... Ave Maria... Gloria ao Pai...) 

L. Bendita e louvada seja a sagrada Paixão e morte de 

Jesus Cristo Nosso Senhor. 

T. Que quis padecer e morrer na cruz por nosso amor. 

 

Canto: Outra vez desfalecido, pelas dores abatido, cai por terra o Salvador. 

(Pela virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, bom Jesus.) 

 

 

 

VIII ESTAÇÃO: JESUS CONSOLA AS FILHAS DE JERUSALÉM 

 

L. Nos vos adoramos Senhor Jesus Cristo e vos 

bendizemos. 

T. Porque, pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo. 

L. Ó meu Jesus, que predissestes a Jerusalém a sua 

ruína e destruição, livrai-me a mim da ruína e socorrei-

me com a vossa misericórdia e o vosso perdão. 

(Pai Nosso... Ave Maria... Gloria ao Pai...) 

L. Bendita e louvada seja a sagrada Paixão e morte de 

Jesus Cristo Nosso Senhor. 

T. Que quis padecer e morrer na cruz por nosso amor. 

 

Canto: Das matronas piedosas, de Sião filhas chorosas, é Jesus consolador. 

(Pela virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, bom Jesus.) 

 

 

 

 

 



IX ESTAÇÃO: JESUS CAI PELA TERCEIRA VEZ DEBAIXO DA 

CRUZ 

 

L. Nos vos adoramos Senhor Jesus Cristo e vos 

bendizemos. 

T. Porque, pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo. 

L. Ó meu Jesus, pelas dores que sofrestes nesta terceira 

queda, dai-me a força de me levantar, todas as vezes que 

a fraqueza me leva a cair em pecado. 

(Pai Nosso... Ave Maria... Gloria ao Pai...) 

L. Bendita e louvada seja a sagrada Paixão e morte de 

Jesus Cristo Nosso Senhor. 

T. Que quis padecer e morrer na cruz por nosso amor. 

 

Canto: Cai terceira vez prostrado, pelo peso redobrado, dos pecados e da Cruz. 

(Pela virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, bom Jesus.) 

 

 

X ESTAÇÃO: JESUS É DESPOJADO DE SUAS VESTES 

 

L. Nos vos adoramos Senhor Jesus Cristo e vos 

bendizemos. 

T. Porque, pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo. 

L. Ó meu Jesus, que fostes despojado das vossas vestes 

e recebestes a beber fel e vinagre, fazei-me rejeitar as 

vaidades e prazeres ilícitos para que eu não me desvie 

do vosso amor. 

(Pai Nosso... Ave Maria... Gloria ao Pai...) 

L. Bendita e louvada seja a sagrada Paixão e morte de 

Jesus Cristo Nosso Senhor. 

T. Que quis padecer e morrer na cruz por nosso amor. 

 

Canto: Dos vestidos despojado, por verdugos mal tratado, eu vos vejo, meu 

Jesus. 

(Pela virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, bom Jesus.) 

 

 



 

XI ESTAÇÃO: JESUS É PREGADO NA CRUZ 

 

L. Nos vos adoramos Senhor Jesus Cristo e vos 

bendizemos. 

T. Porque, pela vossa Santa Cruz, remistes o 

mundo. 

L. Ó meu Jesus, pelas dores e angustias que 

sofrestes na Cruz, dai-me forças para suportar as 

angustias, tristezas e sofrimentos da minha vida para 

purificar-me dos meus pecados. 

(Pai Nosso... Ave Maria... Gloria ao Pai...) 

L. Bendita e louvada seja a sagrada Paixão e morte 

de Jesus Cristo Nosso Senhor. 

T. Que quis padecer e morrer na cruz por nosso amor. 

 

Canto: Sois por mim a Cruz pregado, insultado, blasfemado,  

com cegueira e com furor. 

(Pela virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, bom Jesus.) 

 

 

XII ESTAÇÃO: JESUS MORRE NA CRUZ. 

 

L. Nos vos adoramos Senhor Jesus Cristo e vos 

bendizemos. 

T. Porque, pela vossa Santa Cruz, remistes o 

mundo. 

L. Ó meu Jesus, vos completastes a redenção do 

mundo pregado na cruz; aceitai os meus sofrimentos 

como ajuda para a minha redenção. 

(Pai Nosso... Ave Maria... Gloria ao Pai...) 

L. Bendita e louvada seja a sagrada Paixão e morte 

de Jesus Cristo Nosso Senhor. 

T. Que quis padecer e morrer na cruz por nosso 

amor. 

 

Canto: Por meus crimes padecestes, Meu Jesus por mim morrestes,  

como é grande a minha dor. 

(Pela virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, bom Jesus.) 



XIII ESTAÇÃO: A VIRGEM MARIA RECEBE JESUS MORTO EM 

SEUS BRAÇOS 
 

L. Nos vos adoramos Senhor Jesus Cristo e vos 

bendizemos. 

T. Porque, pela vossa Santa Cruz, remistes o 

mundo. 

L. Ó Maria, Mãe de Jesus, que recebestes nos 

braços o corpo do vosso Filho, concedei-me a 

graça de receber sempre dignamente o Corpo de 

Cristo,  

na Sagrada Comunhão. 

(Pai Nosso... Ave Maria... Gloria ao Pai...) 

L. Bendita e louvada seja a sagrada Paixão e morte de Jesus Cristo Nosso 

Senhor. 

T. Que quis padecer e morrer na cruz por nosso amor. 

Canto: Do madeiro Vos tiraram, e nos braços Vos deixaram, de Maria.  

Que aflicção! 

(Pela virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, bom Jesus.) 
 

XIV ESTAÇÃO: JESUS É DEPOSITADO NO SANTO SEPULCRO 
 

L. Nos vos adoramos Senhor Jesus Cristo e vos 

bendizemos.   

T. Porque, pela vossa Santa Cruz, remistes o 

mundo. 

L. Ó meu Jesus, que a vossa sepultura e 

ressurreição fortalecam a minha fé na 

ressurreição dos mortos e na vida eterna. 

(Pai Nosso... Ave Maria... Gloria ao Pai...) 

L. Bendita e louvada seja a sagrada Paixão e 

morte de Jesus Cristo Nosso Senhor. 

T. Que quis padecer e morrer na cruz por nosso amor. 

Canto: No sepulcro Vos deixaram, enterrado Vos choraram, magoado 

Coração. 

(Pela virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, bom Jesus.) 

Oração Final: 
Pai Eterno, que enviastes o Vosso Filho Jesus para socorrer o mundo e Ele o salvou 

morrendo na Cruz, fazei que, por esta Cruz e pelos sofrimentos de Cristo, a 

humanidade encotre sempre o auxilio e o socorro de que necessita. Amén. 

Pelas Intenções do Santo Padre o Papa Francisco: (Pai Nosso... Ave Maria... Gloria 

ao Pai...) 


