
O caminho da
Páscoa
com Papa Francisco
A via-sacra rezada no seu lar



I Estação

Jesus é condenado à morte
Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos
porque pela vossa santa cruz remistes o mundo

Evangelho de Mateus 27,22-23.26
Pilatos replicou: “Mas que mal ele fez?” Eles, porém, gri-
tavam mais alto: “Que seja crucificado!” Então lhes soltou 
Barrabás. Quanto a Jesus, depois de açoitá-lo, entregou-o 
para que fosse crucificado.

Palavras do Papa Francisco
O verdadeiro poder é o serviço. Como fez Jesus, que não 
veio para ser servido, mas para servir, e o seu serviço 
foi exatamente um serviço da cruz. Ele se rebaixou até a 
morte, a morte de cruz, por nós, para nos servir, para nos 
salvar. E não há na Igreja nenhum outro caminho para tri-
lhar. Para o cristão seguir em frente, progredir significa 
abaixar-se. Se não aprendermos esta regra cristã, nunca, 
jamais poderemos entender a verdadeira mensagem de 
Jesus sobre o poder. 



Senhor, ajudai-me a orientar minha vida no serviço! Dai-
-me um coração humilde, que saiba trilhar o caminho da 
cruz, com o dom da fé e do amor que vem de vós. Amém. 
Pai nosso...

A morrer crucificado,
teu Jesus é condenado,
por teus crimes, pecador!
Por teus crimes, pecador!

Pela Virgem dolorosa,
vossa Mãe tão piedosa,
perdoai-me, bom Jesus!
Perdoai-me, bom Jesus!



II Estação

Jesus carrega a cruz
Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos
porque pela vossa santa cruz remistes o mundo

Evangelho de Mateus 27,27-31
Então os soldados do governador, tendo levado Jesus ao 
pretório, reuniram em torno dele toda a coorte. Depois de 
despi-lo, envolveram-no com uma capa escarlate. Tendo 
trançado com espinhos uma coroa, puseram-na em sua 
cabeça, e um caniço em sua mão direita; e, ajoelhando-se 
diante dele, zombavam dele: “Salve, Rei dos Judeus!” Ten-
do cuspido nele, pegaram o caniço e batiam em sua cabe-
ça. Depois de zombarem, tiraram-lhe a capa, puseram-lhe 
suas vestes e levaram-no para crucificá-lo. 

Palavras do Papa Francisco
O Cristianismo não é uma doutrina filosófica, não é um 
programa de vida para sobreviver, para ser educado, para 
fazer a paz. Estas são consequências. O Cristianismo é 
uma pessoa erguida na cruz, uma pessoa que se aniquilou 
para salvar-nos.



Senhor, tomastes nos ombros a cruz da condenação e mor-
te. Concedei-me também ser solidário às cruzes de tantos 
irmãos e irmãs sofredores. Amém.
Pai nosso...

Com a cruz é carregado,
pelo peso esmagado,
vai morrer por teu amor!
Vai morrer por teu amor!

Pela Virgem dolorosa,
vossa Mãe tão piedosa,
perdoai-me, bom Jesus!
Perdoai-me, bom Jesus!



III Estação

Jesus cai pela primeira vez
Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos
porque pela vossa santa cruz remistes o mundo

Livro de Isaías 53,4-5
Eram na verdade os nossos sofrimentos que ele carrega-
va, eram as nossas dores, que levava às costas. E a gente 
achava que ele era um castigado, alguém por Deus ferido 
e massacrado. Mas estava sendo traspassado por causa de 
nossas rebeldias, estava sendo esmagado por nossos peca-
dos. O castigo que teríamos de pagar caiu sobre ele, com os 
seus ferimentos veio a cura para nós. 

Palavras do Papa Francisco
A humildade cristã não é a virtude de dizer: “Pois eu não 
sirvo para nada” e esconder aí a soberba, não, não! A hu-
mildade cristã é dizer a verdade: “Sou pecador, sou peca-
dora”. Dizer a verdade: esta é a nossa verdade. Contudo, há 
outra: Deus nos salva. Mas nos salva lá, quando estamos 
marginalizados; não nos salva na nossa segurança. Peça-
mos a graça de ter essa sabedoria de marginalizar-nos, a 
graça da humildade para receber a salvação do Senhor. 



Senhor, ensinai-me este estilo de vida de fé e ajudai-me 
a não cair nunca na indiferença, a não viver na soberba. 
Amém. 
Pai nosso...

Pela cruz tão oprimido,
cai Jesus desfalecido,
pela tua salvação!
Pela tua salvação!

Pela Virgem dolorosa,
vossa Mãe tão piedosa,
perdoai-me, bom Jesus!
Perdoai-me, bom Jesus!


