VIA CRUCIS DIALOGADO
O corona vírus nos coloca diante de uma das cruzes que temos que
enfrentar ao longo de nossa vida: a cruz da enfermidade. Cruz que
pode chegar a todos os âmbitos da existência humana: pessoal,
familiar, social, tudo isso em nível mundial como está acontecendo.

Rezemos, junto à cruz de Jesus, para que o Senhor nos ajude nesta
circunstância excepcional que requer colaboração de todos e de
todas para poder superá-la. Que encontremos luz e paz na Cruz de
Nosso Senhor Jesus Cristo.

1ª estação
Jesus é condenado a
morte
Pedimos nesta estação por todas as
pessoas. Somos frágeis. Estamos
expostos a vírus, enfermidades,
pecados, perigos… É a “condenação”
de nossa limitação e debilidade humana.
Que assumamos essa condição de
fragilidade que nos identifica. Não
somos deuses, somos de carne e osso,
com o que esta realidade significa e
acarreta.
PAI NOSSO…

2ª Estação
Jesus carrega a Cruz
Pedimos nesta estação por todas as
autoridades políticas e da área da
saúde que têm a responsabilidade da
gestão nesse tempo de crise do
corona vírus. Que tenham
sensibilidade e busquem o bem
comum da sociedade.
Carregam sobre os ombros a cruz de
velar pela saúde das pessoas. Que
Deus os ilumine e os guie na tomada
de decisões. PAI NOSSO…

3ª Estação
Jesus cai por primeira vez
Peçamos nesta estação para que não
caiamos na tentação de não levarmos
a sério as recomendações que nos
fazem para evitar possíveis contágios,
colocando em risco nossa saúde e a
saúde dos demais.
PAI NOSSO…

4ª Estação
Jesus encontra sua Mãe
Peçamos nesta estação a
intercessão da Virgem Maria, para
que confiemos na missão de tantos
profissionais que se dedicam e
zelam “como mãe” por nossa saúde
e nosso bem-estar.
PAI NOSSO…

5ª Estação
Simão de Cireneu ajuda a
Jesus a levar a Cruz.
Peçamos nesta estação pelos
profissionais da saúde: médicos e
médicas, enfermeiras e enfermeiros,
auxiliares… por todas as pessoas
que são verdadeiros “cireneus” que
ajudam os doentes a vencer a
enfermidade.
Que Deus os proteja, cuide, fortaleça
e os ajude nesta hora difícil.
PAI NOSSO…

6ª Estação
Uma mulher limpa o rosto de
Jesus
Peçamos nesta estação pelas pessoas
que, de maneira altruísta, ajudam,
colaboram, se solidarizam, doam seu
tempo e seus dons para aliviar tantas
necessidades que uma situação como
essa acarreta.
Que aprendamos a estar sempre ao lado
dos que sofrem, sem estigmatizar ou
discriminar a ninguém.
PAI NOSSO…

7ª Estação
Jesus cai pela segunda vez
Peçamos nesta estação para que não
caiamos no medo, na histeria, na
desesperança… que não conduzem a
nada.
Que o Senhor nos dê serenidade para
afrontar esta situação de emergência que
vivemos no presente.
PAI NOSSO…

8ª Estação
Jesus consola as mulheres
de Jerusalém.
Peçamos nesta estação por
tantas pessoas que vivem
sua fé. Rezemos para que
Deus afaste do mundo este
mal do corona vírus.
Que Deus escute atenda
nossas orações.
PAI NOSSO…

9ª Estação
Jesus cai pela terceira vez
Peçamos nesta estação por quem
sofre com os danos colaterais desta
crise. De um modo especial pelos
agricultores que veem sua produção
de subsistência sendo ameaçada
nesse tempo de crise, pelos
empresários e por outros que
oferecem empregos. Rezemos
também pelos trabalhadores e famílias
que, em consequência disso, ficam
sem trabalho.
Rezemos para que no tempo
adequado possamos voltar à
normalidade.
PAI NOSSO…

10ª Estação
Jesus é despojado de suas
vestes.
Peçamos nesta estação pelos
pesquisadores e cientistas que
buscam um remédio de cura eficaz,
para que seus trabalhos possam
produzir frutos o mais rápido possível.
PAI NOSSO…

11ª Estação
Jesus é crucificado
Peçamos nesta estação por todos nós e
pelos que no mundo estão em
quarentena, a fim de se resguardar do
vírus, e por aquelas pessoas que estão
em suas casas curando-se do vírus
contraído por ter convivido com personas
infectadas.
Que o Senhor lhes dê paciência, e que
este tempo lhes ajude a refletir sobre a
própria vida e sobre a necessidade que
temos de Deus, da família e dos outros.
PAI NOSSO…

12ª Estação
Jesus morre na Cruz.
Peçamos nessa estação por
todos os que faleceram por
causa do corona vírus, para que
Deus os acolha na sua Glória,
onde não haverá mais doenças,
nem luto, nem dor... PAI
NOSSO

13ª Estação
Descem Jesus da Cruz
Descem Jesus da Cruz
Peçamos nessa estação por todos os
familiares de quem padeceu ou está
padecendo pela enfermidade do
corona vírus, para que o Senhor os
acompanhe e fortaleça em meio a
situação que estão vivendo.
PAI NOSSO…

14ª Estação
Jesus é sepultado
Peçamos nessa estação para que
aprendamos a enfrentar tantas realidades
dolorosas em nossa vida, inclusive essa do
corona vírus, na luz da fé, na esperança de
que tudo passará, de que Deus é amor,
compaixão e misericórdia. É Ele que nos dá
vida em abundância (cf. Jo 10,10).
PAI NOSSO…

15ª Estação
Jesus resuscita
ORAÇÃO FINAL:
Oh, Deus, que sabes que não
podemos subsistir por nossa
fragilidade, assediados por tantos
perigos, como agora padecemos
com a pandemia do corona vírus.
Concede-nos óh Deus, a saúde do
corpo e do Espírito, para superar,
com Tua ajuda, esse perigo.
Cura os doentes e dá-nos a paz.
Por Jesus Cristo nosso Senhor.
Amém.

