


“Pilatos perguntou: Que farei 
então de Jesus, que é chamado 
o Cristo? Todos responderam: 
Seja crucificado! O governador 
tornou a perguntar: Mas que 
mal fez ele? E gritavam ainda 

mais forte: Seja crucificado! (...) 
Então Pilatos soltou Barrabás, 

mandou açoitar Jesus e 
entregou-o para ser crucificado” 

(Mt 27,22-23.26)  



“Levaram então Jesus consigo . 
Jesus saiu carregando a cruz para 

o lugar chamado Caveira, em 
hebraico Gólgota” (Jo 19,17).

“Se alguém Quiser vir após mim 
renuncie a si mesmo, tome a sua 

cruz e siga-me, quem quiser 
salvar a sua vida a perderá; mas 

quem quer perder a vida, por 
amor de mim a encontrará. (Mt

16, 24-26)



“O Senhor abriu-me os 
ouvidos e eu não me opus, 
não me retirei. Apresentei 
as costas àqueles que me 

flagelavam e o rosto a 
quem me arrancava à barba. 

Não desviei o rosto dos 
ultrajes e dos escarros. Meu 
Deus está comigo. Por isso 
não serei confundido.” (Is

50, 5-7)



“Simeão disse a Maria, sua

mãe, eis que esta criança será

causa de ruína e de salvação

para muitos em Israel. Será um

sinal de contradição. E uma

espada de dor te transpassará a

alma, para que se descubram os

pensamentos secretos de muitos

corações.” (Lc 11, 34-35)



“E os soldados 
obrigaram  certo Simão 
de Cirene, que voltava 

do campo, a ajudar 
Jesus carregar a 
Cruz.”(Lc 23, 26) 



“Vimo-lo sem beleza 
alguma, nem esplendor, 
nem aparência amável, 
desprezado e rejeitado 
pelos homens, homem 

das dores, 
experimentado no 

sofrimento” (Is 53,3).



«Todos os que me veem 
escarnecem de mim; 
estendem os lábios e 

meneiam a cabeça. (…) 
Não te afastes de mim, 

porque estou atribulado e 
não há quem me ajude» 

(Sl 22, 8.12)



«Seguiam Jesus uma grande 
multidão de povo e umas 

mulheres que batiam no peito 
e se lamentavam por Ele. Jesus 

voltou-se para elas e disse-
lhes: “Filhas de Jerusalém, não 
choreis por mim, chorai antes 

por vós mesmas e pelos vossos 
filhos”» (Lc 23,27-28).



“Eram  na verdade os 
nossos sofrimentos que ele 
carregava, eram as nossas 

dores que ele levava às 
costas. E a gente achava que 

ele era um castigado, 
alguém por Deus ferido e 

massacrado” (Is 53,4)



“Depois de crucificarem Jesus, os 
soldados pegaram suas vestes e 
as dividiram em quatro partes, 

uma para cada soldado. A túnica 
era feita sem costura, uma peça 

só de cima em baixo. Eles 
combinaram: ‘Não vamos rasgar 
a túnica. Vamos tirar sorte para 

ver de quem será’. Assim 
cumpriu-se a Escritura: 

‘Repartiram entre si as minhas 
vestes e tiraram a sorte sobre 
minha túnica’” (Jo 19,23-24)



“Quando chegaram ao lugar 
chamado ‘a Caveira’, ali 

crucificaram a Jesus e aos 
dois criminosos, um à direita 

e outro à esquerda. Jesus 
dizia: ‘Pai, perdoa-lhes 

porque não sabem o que 
fazem’” (Lc 23,33-34a)



“Quando chegaram ao lugar 
chamado ‘a Caveira’, ali 

crucificaram a Jesus e aos 
dois criminosos, um à 

direita e outro à esquerda. 
Jesus dizia: ‘Pai, perdoa-lhes 

porque não sabem o que 
fazem’” (Lc 23,33-34a)



“O corpo de Jesus é descido da cruz. 
Maria o recebe em seus braços com 

a mais profunda tristeza, mas 
também com a mais perfeita 

conformidade à vontade de Deus.”

Que a virgem nos ensine a enfrentar 
as dificuldades da vida de pé. Ter 

forças para ver as pessoas que 
amamos sofrendo, e pô-las nos 

braços, solidarizando-se com suas 
enfermidades. 



“José de Arimatéia e 
Nicodemos tomaram o corpo 

de Jesus e envolveram-no 
em faixas com aromas 
segundo costume dos 

judeus. No lugar onde tinha 
sido crucificado havia um 
jardim e nesse jardim um 

sepulcro novo onde ninguém 
tinha sido sepultado. Foi lá 

que eles colocaram Jesus”(Jo
19, 40-42).


