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Animador: Nesta Via-Sacra vocacional, procuraremos acompanhar Jesus nos 

passos de sua Paixão, Morte e Ressurreição, reconhecendo a sua entrega de amor 

à humanidade. Vamos celebrar de forma orante. Jesus, assumindo a sua vocação 

de Filho de Deus, veio para anunciar a Boa-nova aos pobres, para sarar os 

contritos de coração, para devolver a vista aos cegos, para libertar os presos e para 

publicar o ano da graça do Senhor. “Porém a resposta à sua vocação incomodou 

muita gente, e a consequência foi a cruz.” Percorrendo com Ele as estações de sua 

Via-sacra, vamos trazer presentes todos os vocacionados aos ministérios 

ordenados, à vida consagrada, aos serviços na comunidade (leigos e leigas), à 

vocação matrimonial. 

 

Todos: Senhor Jesus, que, para nos salvar e nos ensinar a amar sem reservas, 

morreste numa cruz, faze que, meditando teus passos, possamos crescer no amor 

e na entrega, respondendo com generosidade, convicção e alegria à proposta de 

Deus, que nos chama e nos envia em missão. 

 

Canto (a escolha da equipe organizadora) 

 

I ESTAÇÃO: JESUS É CONDENADO À MORTE 

 

Animador: Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. 

Todos: Porque pela vossa santa Cruz remistes o mundo. 

Leitor: Jesus veio fazer a vontade do Pai, assumiu com intensidade a missão, 

foi rejeitado e condenado à morte. Tantas vezes somos condenados à tristeza, à 

infidelidade: 

Todos: Senhor Jesus, queremos seguir-vos e caminhar convosco. Fazei com 

que jamais busquemos a própria condenação, levando-nos a ser testemunhas do 

vosso grande amor. 

Pai-nosso e Ave-maria 

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

por teus crimes, pecador. 

Pela Virgem Dolorosa, nossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, bom Jesus! 

Perdoai-me, bom Jesus! 

 

 

 

 

 



 

 

II ESTAÇÃO: JESUS CARREGA A CRUZ 

 

Animador: Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. 

Todos: Porque pela vossa santa Cruz remistes o mundo. 

Leitor: Para o mundo, a linguagem da cruz é loucura! Ela é símbolo do 

desprezo, da vergonha. E Jesus é capaz de abraçá-la, carregá-la. Hoje, responder 

a uma vocação é ser fiel a ela. Aos olhos de muitos será uma loucura, porém quem 

abraça e carrega a cruz com amor é digno de caminhar unido ao Mestre. 

Todos: Senhor Jesus, que com amor carregastes a cruz, ajudai-nos a carregar 

também a nossa cruz do dia a dia, dando-nos força e coragem para vivermos com 

coerência os vossos ensinamentos. 

Pai-nosso e Ave-maria 

Canto: Com a cruz é carregado e do peso 

"acabrunhado"; vai morrer por nosso amor. Vai morrer por teu amor! 

Pela Virgem Dolorosa, nossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, bom Jesus! 

Perdoai--me, bom Jesus! 

 

III ESTAÇÃO: JESUS CAI PELA PRIMEIRA VEZ 

 

Animador: Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. 

Todos: Porque pela vossa santa Cruz remistes o mundo. 

Leitor: Ao carregar a cruz, certamente Jesus sente o peso, sofre a dor no corpo 

e cai. 

E todos aqueles e aquelas que assumem com responsabilidade a sua vocação 

muitas vezes sofrem, encontrando-se cansados, desesperançados e às vezes 

também caem. 

Todos: Senhor Jesus, que sentistes o peso da cruz e da queda, mas que 

levantastes, fazei com que todos os vocacionados tenham ânimo, coragem e 

esperança para superar tudo aquilo que for motivo de queda. 

Pai-nosso e Ave-maria 

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

tua salvação! 

Pela Virgem Dolorosa, nossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, bom Jesus! 

Perdoai--me, bom Jesus! 

 

 

 

 



 

 

IV ESTAÇÃO: JESUS ENCONTRA SUA MÃE 

 

Animador: Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. 

Todos: Porque pela vossa santa Cruz remistes o mundo. 

Leitor: O encontro de Maria com Jesus é marcado pelo encontro de dois 

corações que sentem dor, mas que sabem dar dignidade a essa dor. Não há 

lamentação, mas contemplação. Diante de tantas dores vividas por pessoas que 

fizeram de sua vida uma doação e sabem dar dignidade a tantas dores, tenhamos 

uma postura de contemplação. 

Todos: Senhor Jesus, que vejamos na vida consagrada, seja ela ao sacerdócio 

ou à vida religiosa, refletido o vosso amor e o de vossa Mãe. 

Pai-nosso e Ave-maria 

Canto: De Maria lacrimosa, sua Mãe tão dolorosa, vê a imensa compaixão. Vê 

a imensa compaixão! 

Pela Virgem Dolorosa, nossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, bom Jesus! 

Perdoai--me, bom Jesus! 

 

V ESTAÇÃO: SIMÃO CIRINEU AJUDA JESUS 

 

Animador: Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. 

Todos: Porque pela vossa santa Cruz remistes o mundo. 

Leitor: A vida consagrada, os ministérios ordenados, a vida matrimonial, ou 

seja, toda a vida cristã é muito exigente. E preciso que os vocacionados possam 

encontrar pessoas que os ajudem, apoiem e incentivem a perseverar. Eles 

precisam de vários Cireneus em sua caminhada. 

Todos: Senhor Jesus, que tocastes de forma misteriosa o coração de tantos 

jovens, daí a todos os que vos seguirem no caminho da cruz a graça de serem 

amparados por homens e mulheres cheios de Deus. 

Pai-nosso e Ave-maria 

Canto: Em extremo desmaiado, deve auxílio, tão cansado, receber do Cireneu, 

receber do Cireneu. 

Pela Virgem Dolorosa, nossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, bom Jesus! 

Perdoai--me, bom Jesus! 

 

 

 

 

 



 

 

VI ESTAÇÃO: VERÔNICA ENXUGA O ROSTO DE JESUS 

 

Animador: Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. 

Todos: Porque pela vossa santa Cruz remistes o mundo. 

Leitor: Verônica, a mulher solidária, vê o rosto sujo e ensanguentado de Jesus, 

toma a iniciativa e, numa ação tão simples e generosa, vai enxugar. E, para a sua 

surpresa, o rosto do Mestre fica gravado em sua toalha. É necessário que em 

nossas comunidades nunca faltem cristãos que tenham a coragem de tomar a 

iniciativa e mostrar ao mundo a beleza da sua vocação. 

Todos: Senhor Jesus, fazei com que vejamos nas diversas vocações não só os 

aspectos de renúncias e sacrifícios, mas que percebamos a bela realidade de servir 

a Deus e aos irmãos. 

Que surjam muitas Verônicas capazes de mostrar o encanto dos mistérios que 

envolvem aqueles que abraçam com amor a sua vocação. 

Pai-nosso e Ave-maria 

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

apareceu. Eis, no pano apareceu. 

Pela Virgem Dolorosa, nossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, bom Jesus! 

Perdoai-me, 

bom Jesus! 

 

VII ESTAÇÃO: JESUS CAI PELA SEGUNDA VEZ 

 

Animador: Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. 

Todos: Porque pela vossa santa Cruz remistes o mundo. 

Leitor: No caminho do Calvário, provavelmente Jesus reconheceu olhos e 

rostos de pessoas que participaram de seus ensinamentos. O momento parece ser 

de desencanto, de tristeza, de falta de forças; a fraqueza provoca mais uma queda. 

Os vocacionados perdem suas forças e caem diante de tantos desafios que a 

realidade pode proporcionar. 

Todos: Senhor Jesus, que muitas vezes vedes tantos vocacionados tristes, 

desesperançosos, desanimados... ajudai-os a levantar e a prosseguir firmes em 

direção à vocação a que foram chamados. 

Pai-nosso e Ave-maria 

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

por terra o Salvador. 

Pela Virgem Dolorosa, nossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, bom Jesus! 

Perdoai-me, bom Jesus! 



 

 

VIII ESTAÇÃO: JESUS CONSOLA AS MULHERES 

 

Animador: Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. 

Todos: Porque pela vossa santa Cruz remistes o mundo. 

Leitor: Muitas mulheres choravam porque Jesus sofria. É Jesus quem as 

consola, dizendo-lhes que não chorassem por ele, mas pelos filhos e filhas. Hoje, 

são muitas as pessoas que choram porque um jovem decidiu escolher a vida no 

ministério ordenado ou a vida consagrada. Que eles, imitando o Mestre, possam 

consolar as pessoas e jamais deixar a missão por esse motivo. 

Todos: Senhor Jesus, despertai nos corações das pessoas a generosidade da 

entrega, de maneira particular no coração dos pais, para que ofereçam, com 

satisfação, seus filhos à vocação sacerdotal e religiosa a serviço do Reino. 

Pai-nosso e Ave-maria 

Canto: Das mulheres que choravam, que, fiéis o acompanhavam, é Jesus 

consolador. É 

Jesus consolador. 

Pela Virgem Dolorosa, nossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, bom Jesus! 

Perdoai-me, bom Jesus! 

 

IX ESTAÇÃO: JESUS CAI PELA TERCEIRA VEZ 

 

Animador: Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. 

Todos: Porque pela vossa santa Cruz remistes o mundo. 

Leitor: Novamente Jesus cai. E essa queda questiona a fraqueza humana. São 

muitas as dificuldades que nos fazem cair. O orgulho, o egoísmo, a 

autossuficiência, o "vitimismo".  Tudo isso faz cair o convite de Jesus feito a 

tantos jovens. Essa queda destrói a vocação e fere o coração da Igreja e também 

de todos os cristãos. 

Todos: Senhor Jesus, olhai com carinho para todos os vocacionados que se 

encontram caídos e iludidos por tantas coisas, dai-lhes a graça da percepção dos 

valores e ajudai-os a abraçar o que é bom para discernirem qual é a vontade de 

Deus em suas vidas. 

Pai-nosso e Ave-maria 

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

cruz. 

Dos pecados e da cruz. 

Pela Virgem Dolorosa, nossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, bom Jesus! 

Perdoai-me, bom Jesus! 



 

 

X ESTAÇÃO: JESUS É DESPIDO 

 

Animador:  Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. 

Tolos: Porque pela vossa santa Cruz remistes o mundo. 

Leitor: A veste de Jesus é sinal da sua integridade. Foi arrancada pelos 

soldados, ficando totalmente despido. Porém, a sua dignidade de Filho de Deus 

permanece Os chamados para serem discípulos e discipulas de Jesus também 

sofrem, são despidos dos bens desta vida terrestre, que muitas vezes os impedem 

de caminhar. 

Todos: Senhor Jesus, daí ânimo, força e coragem aos jovens, para que possam 

superar os medos, as vaidades e procurem com integridade ser firmes na oração e 

na ação. 

Pai-nosso e Ave-maria 

Canto: De vossas vestes despojado, por algozes maltratado, eu vos vejo, meu 

Jesus! Eu vos vejo, meu Jesus. 

Pela Virgem Dolorosa, nossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, bom Jesus! 

Perdoai-me, bom Jesus! 

 

XI ESTAÇÃO: JESUS É PREGADO NA CRUZ 

 

Animador: Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. 

Todos: Porque pela vossa santa Cruz remistes o mundo. 

Leitor: Jesus havia dito: "Ninguém tem maior amor que aquele que dá a vida 

por seus amigos". Pregado numa cruz, tratado como um subversivo, Jesus dá a 

vida. Seguir suas pegadas implica uma doação sem reservas. É preciso entrega e 

doação. 

Todos: Senhor Jesus, daí a todos que seguirem seus passos a disposição para 

amar, sem medo, sem reservas, abertos ao anúncio e às denúncias, sendo profetas 

e profetisas em nossos tempos. 

Pai-nosso e Ave-maria 

Canto: Sois por mim na cruz pregado, insultado, blasfemado, com cegueira e 

com furor. Com cegueira e com furor. 

Pela Virgem Dolorosa, nossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, bom Jesus! 

Perdoai-me, bom Jesus! 

 

 

 

 



 

 

XII ESTAÇÃO: JESUS MORRE NA CRUZ 

 

Animador: Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. 

Todos: Porque pela vossa santa Cruz remistes o mundo. 

Leitor: "Era quase a hora sexta (isto é, meio-dia) quando crucificaram Jesus. 

Em toda a terra houve trevas até a hora nona (isto é, às 15 horas). Escureceu o sol, 

rasgou-se pelo meio o véu do templo; Jesus deu um grande brado e disse: 'Pai, em 

tuas mãos entrego o meu Espirito! Inclinou a cabeça e morreu". Ainda hoje, 

muitos são os vocacionados e vocacionadas que morrem por defender a causa dos 

mais pobres. 

Todos: Senhor Jesus, sustentai todos os presbíteros, religiosos e religiosas em 

sua caminhada, para que não temam diante dos desafios que lhes apresenta a vida. 

Dai-lhes coragem e fidelidade para dar a vida, se necessário, para o bem da 

humanidade. Colocamos em vosso coração todas as famílias, que por vezes 

também vivem momentos e situações de morte. 

Pai-nosso e Ave-maria 

Canto: Por meus crimes padecestes, meu Jesus, por mim morrestes! Como é 

grande a minha dor. Como é grande a minha dor. 

Pela Virgem Dolorosa, nossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, bom Jesus! 

Perdoai-me, bom Jesus! 

 

XIII ESTAÇÃO: JESUS É DESCIDO DA CRUZ 

 

Animador: Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. 

Todos: Porque pela vossa santa Cruz remistes o mundo. 

Leitor: Completou-se o tempo. Ele é descido da cruz. Passou pelo mundo 

fazendo a vontade do Pai. Provou que não é deste mundo. E nós, enquanto estamos 

nele, também veremos que não somos do mundo, e que muitas vezes seremos 

crucificados em nossa missão. Porém, Maria, nossa Mãe, estará sempre conosco, 

como esteve com o filho, do início ao fim de sua missão. 

Todos: Senhor Jesus, que todos os vocacionados sejam despertados para a 

missão de amar e servir. E a exemplo da Mãe Maria, permaneçamos unidos a vós, 

testemunhando o vosso amor por toda a humanidade sofrida, sem vez e sem voz. 

Pai-nosso e Ave-maria 

Canto: Do madeiro vos tiraram e à Mãe vos entregaram, com que dor e 

compaixão. Com que dor e compaixão. 

Pela Virgem Dolorosa, nossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, bom Jesus! 

Perdoai-me, bom Jesus! 



 

 

 

XIV ESTAÇÃO: JESUS É SEPULTADO 

 

Animador: Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. 

Todos: Porque pela vossa santa Cruz remistes o mundo. 

Leitor: Para muitos, o sepultamento de Jesus implicou uma desesperança. 

Tudo indicava perda, fracasso... Para muitos, assumir a vocação para o ministério 

ordenado ou a vida consagrada também parece ser perda. Mas para aqueles que 

têm fé e procuram vivê-la bem, é uma vitória consciente, desejada, unida com a 

grande vitória de Jesus. 

Todos: Senhor Jesus, que com vossa morte e sepultamento mostrastes para nós 

o imenso amor do Pai, ajudai-nos a abrir as portas dos nossos corações para que 

entre e brilhe no mundo a chama de amor, refletida na vivência de nossa vocação. 

Pai-nosso e Ave-maria 

Canto: No sepulcro vos puseram, mas os homens tudo esperam do Mistério da 

Paixão.  Do Mistério da Paixão. 

Pela Virgem Dolorosa, nossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, bom Jesus! 

Perdoai-me, bom Jesus! 

 

PRECE FINAL 

Homens: Senhor da Messe e Pastor do Rebanho, faz ressoar em nossos ouvidos 

o teu forte e suave convite: "Vem e segue-me!" Derrama sobre nós o teu Espirito; 

que ele nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir a tua voz. 

Mulheres: Senhor, que a messe não se perca por falta de operários. Desperta 

as nossas comunidades para a Missão. Ensina a nossa vida a ser serviço. Fortalece 

os que querem dedicar-se ao Reino, na vida consagrada e religiosa. 

Homens: Senhor, que o rebanho não pereça por falta de pastores. Sustenta a 

fidelidade de nossos bispos, padres e ministros.  

Mulheres: Abençoa os religiosos e religiosas; que continuem sendo 

testemunho da alegria antecipada do Reino. Dá perseverança a nossos 

seminaristas. Desperta o coração de nossos jovens para o ministério pastoral em 

tua Igreja. 

Todos: Senhor da Messe e Pastor do Rebanho, chama-nos para o serviço do 

teu povo. Maria, Mãe da Igreja, modelo dos servidores do Evangelho, ajuda-nos 

a responder "sim".  

Salve Rainha, mãe de misericórdia...  

Canto final (à escolha da equipe organizadora) 


