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Apostolado dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria 

 
Via Crucis 

 
Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, 

de nossos inimigos. 
† Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. Amém. 
 

Oração de Invocação ao Espirito Santo 
(Ditada em 28 de outubro de 2013) 

“Vinde meu Deus Espirito Santo, através da poderosa 
intercessão do Coração Doloroso e Imaculado de Maria, Vossa 
Amadíssima Esposa.” 

“Vinde meu Deus Espirito Santo, através da poderosa 
intercessão do Coração Doloroso e Imaculado de Maria, Vossa 
Amadíssima Esposa.” 

“Vinde meu Deus Espirito Santo, através da poderosa 
intercessão do Coração Doloroso e Imaculado de Maria, Vossa 
Amadíssima Esposa.” 

Oração 
Vinde Espirito Santo, enchei os corações de vossos fiéis 

e acendei neles, o Fogo de Vosso Amor. 
V/. Enviai vosso Espirito e tudo será criado. R/. E 

renovareis a face da terra. 
Oração 
Ó Deus, que iluminastes os corações de vossos filhos 

com a Luz do Espirito Santo, fazei-nos dóceis às suas 
Inspirações, para gostar sempre do bem, e gozar de seu 
consolo, por Jesus Cristo Nosso Senhor! Amém. 
 

Credo dos Apóstolos 
Creio em Deus, Pai Todo-poderoso, Criador do Céu e da 

terra. Creio em Jesus Cristo Seu único Filho, Nosso Senhor, 
que foi Concebido por Obra e Graça do  Espirito Santo; 
nasceu de Santa Maria Virgem, padeceu sob o poder de Pôncio 
Pilatos; foi crucificado, morto e sepultado; desceu aos 
infernos; ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos; 
subiu aos Céus, e está sentado a Direita de Deus, Pai Todo-
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poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e aos mortos. 
Creio no Espirito Santo, na Santa Igreja Católica, na 
Comunhão dos Santos, no perdão dos pecados, na ressurreição 
da carne e na Vida Eterna. Amém. 

 

 
 

PRIMEIRA ESTAÇÃO 
JESUS É CONDENADO À MORTE 

 
Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos. Porque 

por vossa Santa Cruz redimistes o mundo e a mim, pecador. 
 
Do livro do profeta Isaías 53, 1-8: 
Não tinha graça nem beleza para atrair nossos olhares, 

Era desprezado, e tido como escória da humanidade, homem das 
dores, familiarizado com o sofrimento;  

Foi tratado como culpado, por causa de nossas rebeldias 
e esmagado por nossos pecados. 

Suportou o castigo que nos traz a Paz e por suas chagas 
fomos curados. 

Inobstante, eram nossas enfermidades que ele levava, 
eram nossas dores que lhe pesavam. 

Foi preso e processado injustamente e ferido de morte 
por nossos crimes. 

Palavra de Deus. Vos louvamos Senhor. 
Pai Nosso, Ave Maria dos Últimos Tempos. Gloria… 

 
SEGUNDA ESTAÇÃO 

JESUS CARREGA A CRUZ 
 

Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos. Porque 
por vossa Santa Cruz redimistes o mundo e a mim, pecador. 

Do santo Evangelho segundo São João 19, 16-17.  
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Então Pilatos o entregou para que o crucificassem. 
Pegaram Jesus, e ele, carregando a cruz, saiu para o 

lugar chamado Caveira (que em hebraico é Gólgota).  
Palavra do Senhor. Glória a Ti Senhor Jesus. 
Pai Nosso, Ave Maria do Últimos Tempos, Glória ... 
 

TERCEIRA ESTAÇÃO 
JESUS CAI PELA PRIMEIRA VEZ SOB A CRUZ 

 
Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos. Porque 

por vossa Santa Cruz redimistes o mundo e a mim, pecador. 
Do profeta Isaías 53,4. 
Ele suportou nossos sofrimentos e aguentou nossa dor; 

nós o consideramos um leproso, ferido por Deus e humilhado. 
Maltratado, voluntariamente ele se humilhava e não abria 

a boca: como um cordeiro levado ao matadouro, como ovelha 
diante do tosquiador, emudecia e não abria a boca.  

Palavra de Deus. Nós te louvamos Senhor. 
Pai Nosso, Ave Maria dos Últimos Tempos, Glória ... 

 
QUARTA ESTAÇÃO 

JESUS ENCONTRA SUA MÃE 
 

Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos. Porque 
por vossa Santa Cruz redimistes o mundo e a mim, pecador. 

Do santo Evangelho segundo São Lucas 2, 34-35. 
Simeão o abençoou e depois disse à Maria, sua Mãe: Olha, 

esta menino deve ser uma causa de queda como de ressurreição 
para o povo de Israel. Será posto como uma bandeira, de modo 
que a ele o ataquem atacassem e a ti, uma espada te 
atravessará o coração. Palavra do Senhor. Glória a Vós, 
Senhor Jesus. 

Pai Nosso, Ave Maria dos Últimos Tempos, Glória ... 
 

QUINTA ESTAÇÃO 
SIMÃO DE CIRENE AJUDA JESUS A LEVAR A CRUZ 

 
Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos. Porque 

por vossa Santa Cruz redimistes o mundo e a mim, pecador. 
DO santo Evangelho segundo São Mateus 27, 32-33  
Saindo, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, 

a quem obrigaram a levar a cruz de Jesus.  
Palavra do Senhor. Glória a você, Senhor Jesus. 
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Pai Nosso, Ave Maria dos Últimos Tempos, Glória ... 
 

SEXTA ESTAÇÃO 
VERÔNICA LIMPA O ROSTO DE JESUS 

 
Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos. Porque 

por vossa Santa Cruz redimistes o mundo e a mim, pecador.  
DO profeta Isaías 53,2-3.  
“Sem figura, sem beleza. O vimos sem aspecto atraente, 

desprezado e evitado pelos homens, como um homem das dores, 
acostumado a sofrimentos, diante o qual se ocultavam os 
rotos, desprezado e menosprezado.  

Palavra do Senhor. Vos louvamos Senhor. 
Pai Nosso, Ave Maria dos Últimos Tempos, Glória… 

 
SÉTIMA ESTAÇÃO 

JESUS CAI PELA SEGUNDA VEZ 
 

Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos. Porque 
por vossa Santa Cruz redimistes o mundo e a mim, pecador.  

Do Salmo 22.  
Eu sou um verme, não um homem, o opróbrio dos homens e 

abjeção da plebe. 
Pai Nosso, Ave Maria dos Últimos Tempos, Glória… 

 
OITAVA ESTAÇÃO 

JESUS CONSOLA AS MULHERES DE JERUSALEM 
 

Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos. Porque 
por vossa Santa Cruz redimistes o mundo e a mim, pecador.  

Do santo Evangelho segundo São Lucas 23,27-31.  
27. Seguia-o uma grande multidão de povo e de mulheres, 

que batiam no peito e o lamentavam. 28. Voltando-se para elas, 
Jesus disse: Filhas de Jerusalém, não choreis sobre mim, mas 
chorai sobre vós mesmas e sobre vossos filhos. 29 Porque 
virão dias em que se dirá́: Felizes as estéreis, os ventres 
que não geraram e os peitos que não amamentaram! 30 Então 
dirão aos montes: Caí sobre nós! E aos outeiros: Cobri-nos! 
31 Porque, se eles fazem isto ao lenho verde, que acontecerá 
ao seco? 

Palavra do Senhor. Glória a ti, Senhor Jesus. 
Pai Nosso, Ave Maria dos Últimos Tempos, Glória… 
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NONA ESTAÇÃO 

JESUS CAI PELA TERCEIRA VEZ 
 

Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos. Porque 
por vossa Santa Cruz redimistes o mundo e a mim, pecador.  

Da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses 2, 6-7. 
6 Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua 

igualdade com Deus, 7 mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo 
a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. 

Palavra do Senhor. Glória a ti, Senhor Jesus. 
Pai Nosso, Ave Maria dos Últimos Tempos, Glória ... 

 
DÉCIMA ESTAÇÃO 

JESUS É DESPOJADO DE SUAS VESTES 
 

Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos. Porque 
por vossa Santa Cruz redimistes o mundo e a mim, pecador.  

Do santo Evangelho segundo São Marcos 15,22-24.  
E levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota e lhe 

ofereceram-lhe vinho com mirra, mas ele não o aceitou. Depois 
de o terem crucificado, repartiram as suas vestes, tirando 
a sorte sobre elas, para ver o que tocaria a cada um.  

Palavra do Senhor. Glória a ti, Senhor Jesus. 
Pai Nosso, Ave Maria dos Últimos Tempos, Glória ... 

 
DÉCIMA PRIMEIRA ESTAÇÃO 
JESU É CRAVADO NA CRUZ 

 
Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos. Porque 

por vossa Santa Cruz redimistes o mundo e a mim, pecador.  
Do Evangelho segundo São Lucas 23, 39-43.  
Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: 

“Tu não é o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós". Mas o 
outro o repreendeu, dizendo: «Não tens temor de Deus, tu que 
sofres a mesma pena que ele? Nós a sofremos justamente, 
porque pagamos pelas nossas culpas, mas ele não fez nada 
mau». E dizia: "Jesus, lembra-te de mim quando vieres 
estabelecer o teu Reino." Ele respondeu: "Eu te asseguro que 
hoje estarás comigo no Paraíso."  

Palavra do Senhor. Glória a Vós Senhor Jesus. 
Pai Nosso, Ave Maria dos Últimos Tempos, Glória… 
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DÉCIMA SEGUNDA ESTAÇÃO 
JESUS MORRE NA CRUZ 

 
Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos. Porque 

por vossa Santa Cruz redimistes o mundo e a mim, pecador.  
Do Evangelho segundo São Mateus 15, 33-39.  
Ao meio-dia, se escureceu toda a terra até as três da 

tarde; e a esta hora, Jesus exclamou em alta voz: “Eloí, 
Eloí, Lemá Sabactaní”, que significa: “Meus Deus, Meu Deus, 
porque me abandonaste?” Alguns dos que se encontravam ali, 
ao ouvi-lo, disseram: “Está chamando a Elias.” Um correu 
para molhar uma esponja em vinagre, e pondo-a na ponta de 
uma cana, deu-lhe de beber, dizendo: ”Vamos ver si Elias vem 
para desce-lo”. Então, Jesus, dando um grito, expirou. O véu 
do Templo se rasgou em dois, de cima abaixo. Ao vê-lo expirar 
assim, o centurião que estava frente a ele exclamou: 
“Verdadeiramente este homem era Filho de Deus?”  

Palavra do Senhor. Glória a Vós, Senhor Jesus. 
Pai Nosso, Ave Maria dos Últimos Tempos, Glória… 

 
DÉCIMA TERCEIRA ESTAÇÃO 

JESUS É BAIXADO DA CRUZ E ENTREGUE À SUA MÃE 
 

Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos. Porque 
por vossa Santa Cruz redimistes o mundo e a mim, pecador.  

Do Evangelho segundo São Marcos 15,42-43.  
Ao anoitecer, como era o dia da Preparação, véspera de 

sábado, veio José de Arimatéia, membro nobre do Sinédrio, 
que também aguardava o reino de Deus. Apresentou-se decidido  
ante Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Ele comprou um 
lençol e, baixando Jesus, envolveu-o no lençol. Palavra do 
Senhor. Glória Vós, Senhor Jesus. 

Pai Nosso, Ave Maria dos Últimos Tempos, Gloria… 
 

DÉCIMA QUARTA ESTAÇÃO 
O CORPO DE JESUS É POSTO NO SEPULCRO 

 
Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos. Porque 

por vossa Santa Cruz redimistes o mundo e a mim, pecador.  
Do Evangelho segundo São Mateus 27, 59-60.  
José, tomando o corpo de Jesus, envolveu-o em um lençol 

limpo, colocou-o em um sepulcro novo que havia sido escavada 
na rocha, rolou uma grande pedra na entrada da tumba e saiu. 
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Palavra do Senhor. Glória a Vós, Senhor Jesus. 
Pai Nosso, Ave Maria dos Últimos Tempos, Glória… 
 

DÉCIMA QUINTA ESTAÇÃO 
A RESURREIÇÃO DO SENHOR 

Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos. Porque 
por vossa Santa Cruz redimistes o mundo e a mim, pecador.  

DO evangelho segundo São Lucas (Lc 24,5-6).  
«Por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? 

Ele não está aqui. Ressuscitou.» 
Palavra do Senhor. Glória a Vós Senhor Jesus. 
Pai Nosso, Ave Maria dos Últimos Tempos, Glória… 

 
Oferecimento da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo a 

Deus Pai Terno e Misericordioso 
Deu Pai Terno e Misericordioso, nos unimos à Igreja 

Triunfante, Purgante e Militante, para oferecer-vos, em 
Divina Vontade, por meio do Doloroso e Imaculado coração de 
Maria, em união do Espirito Santo, a Dolorosa Paixão 
Redentora de Nosso Senhor Jesus Cristo, que, por nosso Amor 
e nossa Salvação Eterna, quis padecer, em reparação e 
expiação de nossos pecados e da humanidade, passada, 
presente e futura. 

De maneira especial, Amadíssimo Pai Nosso, queremos 
implorar-vos: pelas almas estagnadas no pecado e nos vícios; 
pelas almas que estão em perigo de condenar-se; pela 
libertação das almas do Purgatório; pelas almas que neste 
instante estão em seu Juízo Particular; pela Santa Igreja 
Católica, o Santo Padre e todos os Consagrados; pela 
destruição do mal, que ainda existe nos corações humanos; 
pela destruição dos planos e do reino de satanás; para que 
o mundo inteiro reconheça o Coração Eucarístico de Jesus, 
como único Deus, Senhor e modelo a seguir. 

Deus Pai Terno e Misericordioso: que em vosso Santo 
Querer, minhas orações cheguem até Vós, por meio do Coração 
Doloroso e Imaculado de minha Mamãe Celestial, e seja 
recebido meu clamor, como se toda a humanidade estivesse 
orando. Assim, minha oração humilde, seja expansiva para 
todos meus irmãos e irmãs, e o Orvalho do Novo Pentecostes 
seja derramado em todos os corações, e vivamos os Frutos de 
Vosso Reino Eucarístico, que são o Amor e a Misericórdia. 
Amém. 
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Orar três vezes: 
Que vossas Lágrimas de Sangue, ó Mãe Dolorosa, destruam 

o reino do inferno! Por vossa Divina Mansidão, ó acorrentado 
Jesus, guardai o mundo dos horrores ameaçantes! 

 
† Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. Amém. 
 


