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Introdução 
 

J1. Com este exercício da Via-Sacra aceitamos o convite 
de Jesus a segui-lo, contemplando-O no caminho que Ele 
fez por nós; expressão máxima do amor de Deus.  
No caminho da cruz, com Jesus, juntamo-nos, nós agora, 
com todos os irmãos e irmãs que sofrem, rezando por 
eles, a via-sacra do cuidado. Tornemo-nos solidários uns 
com os outros, como Jesus o é conosco.  
Supliquemos também, para que nós saibamos levar o 
nosso SIM com coragem, vivendo as alegrias de sermos 
amados por Deus, celebrando o 2º Sínodo 
Arquidiocesano de Juiz de Fora no Ano de São José, rumo 
ao centenário diocesano. 
 
J2. Iniciemos em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo.  
T. Amém. 
 
T. São José, sede nosso pai amoroso, nosso guia sinodal 
rumo ao centenário diocesano. Amém. 
 
 



 

1ª Estação 
Jesus é condenado à morte 

 

J1. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos 
bendizemos! 
T. Porque, pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo! 
 
J2. “Pilatos insistiu: Que fez Ele de mal? Eles, porém, 
gritaram com mais força: Crucifica-o! Pilatos, desejando 
agradar a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar 
Jesus e entregou-O para ser crucificado.” (Mc 15,14-15). 
 
J3. Ao mesmo tempo em que o coração de Jesus 
transbordava gestos de amor, o coração do homem dava 
lugar ao ódio e à rejeição. 
 
J4. Senhor Jesus, auxilia-nos na promoção da vida. Que o 
exemplo de nossa vida, tantas vezes condenada, possa 
nos fazer trilhar o caminho de Cristo, como verdadeiros 
discípulos missionários, rejeitando o mal e abraçando o 
bem.  
T. 1 Pai Nosso, 1 Ave Maria, 1 Glória ao Pai. 
 
T. São José, sede nosso pai amoroso, nosso guia sinodal 
rumo ao centenário diocesano. Amém. 
 
 

 
 

 



 

2ª Estação 
Jesus carrega a cruz 

 

J1. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos 
bendizemos! 
T. Porque, pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo! 
 
J2. “Se alguém quer vir após Mim, renuncie a si mesmo, 
tome a sua cruz dia após dia, e siga-Me” (Lc 9,23) 
 
J3. Tomemos cada um a nossa cruz e unamo-nos à de 
Jesus Cristo, assumindo nossos sofrimentos e 
dificuldades, ajudando a suavizar de quem está ao nosso 
lado – forma simples e concreta de seguirmos Jesus no 
dia a dia. 
 
J4. Guiai-nos Senhor, pelo caminho da paz e do amor. 
Que compreendamos que a via dolorosa da Cruz, hoje, a 
via do cuidado, nos purifique de nossos egoísmos, da 
nossa prepotência, do nosso orgulho. 
T. 1 Pai Nosso, 1 Ave Maria, 1 Glória ao Pai. 
 
T. São José, sede nosso pai amoroso, nosso guia sinodal 
rumo ao centenário diocesano. Amém. 
 
 
 
 
 



 

3ª Estação 
Jesus cai pela primeira vez 

 
J1. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos 
bendizemos! 
T. Porque, pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo! 
 
J2. Tomou sobre si as nossas doenças, carregou as nossas 
dores” (...) Foi maltratado, mas humilhou-se e não abriu a 
boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro”. (Is 
53, 4.7) 
 
J3. Jesus é “na verdade Deus escondido, o salvador”; 
oferecendo por inteiro a nós. Nada poupa para 
demonstrar o seu amor fiel. 
 
J4. Senhor, Vós que aceitais a cair por nós, ajudai-nos a 
aceitar com humildade as nossas quedas e a contribuir 
para levantar o outro e nunca derrubá-lo. 
T. 1 Pai Nosso, 1 Ave Maria, 1 Glória ao Pai. 
 
T. São José, sede nosso pai amoroso, nosso guia sinodal 
rumo ao centenário diocesano. Amém. 
 
 
 

 
 
 

 



 

4ª Estação 
Jesus encontra sua mãe 

 

 
J1. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos 
bendizemos! 
T. Porque, pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo! 
 
J2. “Uma espada traspassará a tua alma! - e assim serão 
revelados os pensamentos de muitos corações”. (Lc 2,35) 
 
J3. Maria comunga com Jesus, mais do que ninguém. Ela 
conhece o sentido da sua vida e o sentido que Ele dá à 
sua cruz. Unamo-nos também a Maria! 
 
J4. Mãe do Senhor, mensageira da paz. Rainha da terra e 
do céu, vós sois a estrela dentro da noite. Guiai nossos 
passos; intercedei por todos nós. Conduzi-nos, junto com 
São José, no caminho sinodal. 
T. 1 Pai Nosso, 1 Ave Maria, 1 Glória ao Pai. 
 
T. São José, sede nosso pai amoroso, nosso guia sinodal 
rumo ao centenário diocesano. Amém. 

 
 
 
 
 
 
 



 

5ª Estação 
Jesus é ajudado pelo Cireneu 

 

 
J1. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos 
bendizemos! 
T. Porque, pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo! 
 
J2. “Carregai as cargas uns dos outros e assim cumprireis 
plenamente a lei de Cristo”. (Gal 6,2) 
 
J3. Nos caminhos da vida, lugar das nossas vias-sacras, 
Jesus é o nosso principal Cireneu. Na vocação, na família, 
na comunidade cristã sejamos cireneus uns dos outros. 
 
J4. Ajudai-nos, Senhor, a aliviar a cruz dos mais próximos; 
não permitais que andemos distraídos, esquecendo das 
cruzes dos nossos irmãos e irmãs na fé. 
T. 1 Pai Nosso, 1 Ave Maria, 1 Glória ao Pai. 
 
T. São José, sede nosso pai amoroso, nosso guia sinodal 
rumo ao centenário diocesano. Amém. 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

6ª Estação 
Verônica enxuga o 

rosto de Jesus 
 
J1. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos 
bendizemos! 
T. Porque, pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo! 
 
J2. “Sempre que fizestes isto a um destes meus irmãos 
mais pequeninos, a Mim mesmo o fizestes.” (Mt 25,40) 
 
J3. Não podemos nos fechar em nós! Aquele que se 
tornou incômodo, rival, precisa ser reconhecido e 
estimado como igual, companheiro de caminhada, motivo 
de dedicação, de apreço, de unidade. 
 
J4. Senhor, ensinai-nos a reconhecer e a valorizar o outro. 
Tornai-nos capazes de amar à imagem da Santíssima 
Trindade, onde cada Pessoa é dom gratuito para a outra. 
T. 1 Pai Nosso, 1 Ave Maria, 1 Glória ao Pai. 
 
T. São José, sede nosso pai amoroso, nosso guia sinodal 
rumo ao centenário diocesano. Amém. 

 
 
 
 
 

 



 

7ª Estação 
Jesus cai pela segunda vez 

 

 
J1. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos 
bendizemos! 
T. Porque, pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo! 
 
J2. “Ao ser insultado, não respondia com insultos, (...) mas 
entregava-Se Àquele que julga com justiça”. (1Ped 2,23) 
 
J3. Deus não nos ama porque somos impecáveis, e quis 
que o seu Filho Jesus partilhasse conosco as fraquezas e 
os fracassos. Quando assistimos alguém cair ao nosso 
lado, como reagimos? O que fazemos? Julgamos ou 
ajudamos? 
 
J4. Senhor, a nossa fraqueza é evidente. Fica junto de nós 
nos momentos difíceis e ajuda-nos a levantar-nos e a 
recomeçar o caminho na Tua companhia.  
T. 1 Pai Nosso, 1 Ave Maria, 1 Glória ao Pai. 
 
T. São José, sede nosso pai amoroso, nosso guia sinodal 
rumo ao centenário diocesano. Amém 
 

 
 
 
 

 



 

8ª Estação 
Jesus consola as  

mulheres de Jerusalém 
 

J1. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos 
bendizemos! 
T. Porque, pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo! 
 
J2. “Filhas de Jerusalém, não choreis por Mim, chorai 
antes por vós mesmas e pelos vossos filhos”. (Lc 23,28) 
 
J3. De que serve compadecer-nos das situações injustas, 
se não nos comprometemos e não lutamos para que as 
coisas mudem? Lamentar-se nunca é a melhor maneira 
de resolver os problemas, por isso, Jesus reenvia as 
mulheres para a sua realidade, para cuidarem do que está 
ao seu alcance: elas mesmas e os filhos.  
 
J4. Senhor, ensina-nos a estar atento/a aquilo que nos 
rodeia, a colocar o bem onde enxergamos o mal. Saiba eu 
agradecer em vez de lamentar, saiba compreender em 
vez de julgar. Perdoar em vez de condenar. Ajuda-nos a 
assumir com responsabilidade a construção do teu Reino. 
T. 1 Pai Nosso, 1 Ave Maria, 1 Glória ao Pai. 
 
T. São José, sede nosso pai amoroso, nosso guia sinodal 
rumo ao centenário diocesano. Amém. 

 



 

9ª Estação 

Jesus cai pela terceira vez 
 

J1. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos 
bendizemos! 
T. Porque, pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo! 
 
J2. “Ele, existindo em forma divina, não se apegou ao ser 
igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a 
condição de servo, tornando-se semelhante ao ser 
humano. (Fl 2,6-7) 
 
J3. Jesus, o Santo de Deus, tornou-se solidário conosco 
até ao extremo, para que não hesitemos em buscar n’Ele 
a força da nossa esperança. 
 
J4. Senhor, dá-nos um coração bom e humilde, capaz de 
aprendermos com as humilhações e sofrimentos, nos 
fixando em Vós, para sempre nos  manter de pé. 
T. 1 Pai Nosso, 1 Ave Maria, 1 Glória ao Pai. 
 
T. São José, sede nosso pai amoroso, nosso guia sinodal 
rumo ao centenário diocesano. Amém. 
 
 
 

 
 
 



 

10ª Estação 
Jesus é despojado  

de suas vestes 
 

J1. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos 
bendizemos! 
T. Porque, pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo! 
 
J2. “Revesti-vos, pois, de sentimentos de misericórdia, de 
bondade, de humildade, de mansidão, de paciência”. (Col 
3,12) 
 
J3. Cristo enriquece-nos com a sua pobreza. Ele despojou-
Se e nós somos revestidos da dignidade de filhos amados 
de Deus. Somos novas criaturas! 
 
J4. Senhor Jesus, fonte de vida e de paz, colocai em 
nossos corações o desejo e a capacidade de nos doar, e 
de nada reclamar; reconhecendo-Te naqueles que estão 
perto de nós, no próximo desconhecido, para que não 
tornemos em vã a tua paixão. 
T. 1 Pai Nosso, 1 Ave Maria, 1 Glória ao Pai. 
 
T. São José, sede nosso pai amoroso, nosso guia sinodal 
rumo ao centenário diocesano. Amém. 
 
 
 

 



 

11ª Estação 
Jesus é pregado na cruz 

 

 
J1. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos 
bendizemos! 
T. Porque, pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo! 
 
J2. “Perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem”. (Lc 
23,34) 
 
J3. O perdão recebido nos conduz à conversão. A 
conversão consiste em fixar o nosso olhar em Cristo e 
reconhecer com profunda gratidão o seu amor que salva 
e orienta nossa vida. Tomemos a sua Palavra e o seu 
exemplo como referência das nossas atitudes. 
 
J4. Senhor, diante da vossa cruz, mostrai-nos o que 
devemos mudar em nossa vida, para que, reconhecendo 
as nossas culpas, sejamos imagem e semelhança do Vosso 
exemplo, defendendo os interesses do vosso Reino, mais 
do que os pequenos interesses individuais.  
T. 1 Pai Nosso, 1 Ave Maria, 1 Glória ao Pai. 
 
T. São José, sede nosso pai amoroso, nosso guia sinodal 
rumo ao centenário diocesano. Amém. 
 

 
 



 

12ª Estação 
Jesus morre na cruz 

 
 

J1. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos 
bendizemos! 
T. Porque, pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo! 
 
J2. “Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste?” (Mc 
15,34) 
“Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito” (Lc 23, 46) 
 
J3. Contemplemos, em silêncio, o amor que por nós se 
oferece até o fim. 
                                             

(Momento de silêncio) 
 
J4. Pai amoroso, dai-nos força e ânimo para lutarmos em 
defesa da vida e que sejamos estimulados a propagar a 
dignidade da fraternidade, da solidariedade e da paz. 
Obrigado pela Tua total entrega. 
T. 1 Pai Nosso, 1 Ave Maria, 1 Glória ao Pai. 
 
T. São José, sede nosso pai amoroso, nosso guia sinodal 
rumo ao centenário diocesano. Amém. 
 
 
 
 



 

13ª Estação 
Jesus é descido da cruz 

 
J1. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos 
bendizemos! 
T. Porque, pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo! 
 
J2. “Se o grão de trigo, lançado à terra, não morrer, fica 
ele só; mas, se morrer, dá muito fruto.” (Jo 12,24) 
 
J3. O sacrifício terminou. Jesus é colocado nos braços de 
Maria, sua Mãe, que une o seu sofrimento ao do Filho, 
para a salvação da humanidade. 
 
J4. Senhor Jesus, fazei que nossos afetos construam 
amizades baseadas na gratuidade e no amor sincero, 
capaz de acolher, nunca excluir. 
T. 1 Pai Nosso, 1 Ave Maria, 1 Glória ao Pai. 
 
T. São José, sede nosso pai amoroso, nosso guia sinodal 
rumo ao centenário diocesano. Amém. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

14ª Estação 
Jesus é sepultado 

 
J1. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos 
bendizemos! 
T. Porque, pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo! 
 
J2. “Tudo está consumado” (Jo 19,30) 
 
J3. O silêncio da morte é o lugar onde a esperança se 
acende. Deus está presente, mesmo quando tudo parece 
perdido. É necessário passar pela experiência do nada, 
para poder receber o TUDO que Deus é. 
 
J4. Senhor Jesus, fazei-nos compreender a vossa vontade 
e dai-nos coragem para sempre caminhar na esperança, 
fazendo-nos abrir pela fé e confiança as dimensões 
infinitas da vossa ressurreição. 
T. 1 Pai Nosso, 1 Ave Maria, 1 Glória ao Pai. 
 
T. São José, sede nosso pai amoroso, nosso guia sinodal 
rumo ao centenário diocesano. Amém. 
 
 
 

 
 
 
 



 

15ª Estação 
Jesus ressuscita dos mortos 

 
J1. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos 
bendizemos! 
T. Porque, pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo! 
 
J2. “Não vos assusteis! Procurais Jesus, o nazareno, 
aquele que foi crucificado? Ele ressuscitou!” (Mc 16, 6)  
 
J3. A Igreja inicia o caminho da fé e nos une na 
comunhão, nos santifica pela escuta da Palavra; e pela 
celebração frutuosa do 2º Sínodo Arquidiocesano, no Ano 
de São José rumo ao centenário diocesano; que Cristo 
ressuscitado nos dê uma vida transformada cada vez mais 
em semelhança Sua. 
 
J4. Senhor Jesus Ressuscitado, vós que sois a nossa paz, 
ouvi-nos para que toda divisão seja rompida e que a 
vossa comunhão brilhe entre nós, para que, caminhando 
juntos, possamos “Proclamar pelas ruas e sobre os 
telhados” o seu Evangelho. 
T. 1 Pai Nosso, 1 Ave Maria, 1 Glória ao Pai. 
 
T. São José, sede nosso pai amoroso, nosso guia sinodal 
rumo ao centenário diocesano. Amém. 
 

 
 



 

         Conclusão 
 

J1. Percebemos que o mundo está cheio de dor, cheio de 
outros “Cristos”. Precisamos acompanhá-los e levantá-los 
como fez o Bom Samaritano.  
 
J2. Mas também conhecemos muitas realidades de luz e 
de alegria que são contagiantes. 
T. Que na cruz recordemos a ressurreição e na 
ressurreição nos lembremos da cruz. 
 
J3. Rezemos a Oração pelo 2º Sínodo Arquidiocesano: 

1. Senhor, estamos vivendo o 2º Sínodo da 
Arquidiocese de Juiz de Fora, uma Igreja sempre em 
missão. 

2. Vimos pedir a luz, a força, a sabedoria para este 
momento tão importante para o crescimento de 
nossa vida eclesial. 

3. Queremos agradecer-vos pelas inúmeras graças 
concedidas nestes 10 anos que se passaram desde o 
1º Sínodo. 

4. Aumentai em nós o ardor missionário nos três 
campos de nossa ação pastoral: território da 
Arquidiocese, com suas 37 cidades e 91 paróquias, a 
Diocese de Óbidos, no Estado do Pará, e o Haiti. 

5. Despertai em nossas crianças, jovens e adultos um 
grande amor ao pedido de Jesus: “Proclamai o 
Evangelho pelas ruas e sobre os telhados”. 

6. Alimentai em todos nós o propósito de sermos 



 

sempre uma Igreja em saída. 
7. Dai-nos a santa coragem de, humildemente, chamar 

à conversão os que andam afastados ou nos 
caminhos do erro e da perdição. 

T. Ó Maria Santíssima, Serva fiel e bondosa, volvei para 
nós os vossos olhos de misericórdia e amparai-nos nas 
atividades deste novo período. Santo Antônio, nosso 
Padroeiro, rogai a Deus por nós. Amém. 

 
T. São José, sede nosso pai amoroso, nosso guia sinodal 
rumo ao centenário diocesano. Amém. 
 
J4. Caminhemos até à Páscoa! Em nome do Pai e do Filho 
e do Espírito Santo. 
T. Amém! 
 
 
 
 


