
VIA SACRA DO COMUNICADORi 

(VIA SACRA VIRTUAL) 

 

 

1ª ESTAÇÃO: JESUS É CONDENADO À MORTE 

Dirigente: Nós Vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e Vos bendizemos. 
Todos: Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo. 
 
Leitor: A multidão é assim mesmo, basta um grupinho gritar, mais alto, lançar um slogan, e o 
povo, sem parar, sem pensar, vai na onda: “Crucifica-o, crucifica-o”. 
 
Dirigente: Senhor Jesus Cristo, quantas vezes condenamos inocentes, ouvindo a voz mentirosa 

dos noticiários pagas pelos poderosos. Quantas vezes não tivemos a coragem de procurar 

descobrir a verdade dos fatos. Quantas vezes fomos comunicadores de notícias falsas, 

prejudicando a reputação dos irmãos. É preciso que também tenhamos a ousadia de denunciar 

os sistemas deficitários da saúde pública, que destrói vidas, que não tem como premissa o 

cuidar do outro. O mundo, e agora o Brasil, vem sofrendo com novos vírus que assolam vidas. 

Muitas pessoas acabam sendo vítimas por causa da negligência e interesse de nossos 

representantes. Esses erros não podem mais acontecer, caso contrário, Jesus continua sendo 

condenado.   

Todos: Fazei de nós instrumentos de comunicação da Boa Nova, sem medo, sem falsidade, 
sem mistura. Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai.  
  
CANTO: Ao morrer crucificado /Jesus Cristo é condenado/ /Pela falsa acusação / Por parte da 
multidão./ Jesus Cristo é de Deus Pai/ Grande comunicador/ E palavra de verdade /É mensagem 
de amor 
 

 

2ª ESTAÇÃO: JESUS CARREGA A CRUZ 

Dirigente: Nós Vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e Vos bendizemos. Todos: Porque pela 
Vossa Santa Cruz remistes o mundo.  
  
Leitor: Jesus transformou sua cruz de um simples instrumento de tortura, numa bandeira de 
esperança, num sinal de amor, num símbolo de luta e de vitória.  
  
Dirigente: Senhor, em muitas de nossas casas, erguemos antena de televisão para buscar 
imagens muitas vezes falsas e enganadoras. Que tua cruz seja em nosso lar a antena que nos 
faz captar a imagem de teu Pai, a tua mensagem de verdade e de amor. Como Jesus, os filhos 
de Deus carregam a Cruz do descaso das políticas públicas e atitudes irresponsáveis que não 
garantem os direitos essenciais à vida. Nós, comunicadores, devemos ajudar nosso povo a 



refletir sobre a atual situação de saúde mundial, principalmente a dos países menos 
desenvolvidos.   
  
Todos: Fazei de nós instrumentos de comunicação da Boa Nova, sem medo, sem falsidade, 
sem mistura. Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai.  
  
CANTO: Jesus Cristo é de Deus Pai/ Grande comunicador/ É palavra de verdade/ É mensagem 
de amor./ Jesus Cristo, é o Salvador/ Carregou a sua cruz/ Como sinal de amor / De verdade e 
de luz. 
 

 

3ª ESTAÇÃO: JESUS CAI PELA PRIMEIRA VEZ 
 
Dirigente: Nós Vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e Vos bendizemos. Todos: Porque pela 
Vossa Santa Cruz remistes o mundo.  
  
Leitor: A queda fez parte da caminhada de Jesus. Muitos olharam com avidez para ver se esse 
condenado ia se levantar. Uns apostaram que sim, outros que não. Muitos acharam graça: é 
engraçado ver alguém cair.  
  
Dirigente: Senhor Jesus Cristo, tantas vezes chegam até nós, pelos meios de comunicação, as 
notícias de desgraça e da queda dos outros: prisão, acidente, falência, guerras, doenças, 
mortes. Somos ávidos de notícias extraordinárias, de emoções fortes, mas, ao mesmo tempo, 
tão esquecidos dos sofrimentos alheios. As vítimas das tragédias em nossa região também 
estão caídas. O peso da dor parece insuportável. Po causa do coronavírus, em muitas de nossas 
Igrejas Particulares as celebrações e encontros foram suspensos. São quedas difíceis e duras. 
Que Deus venha em nosso auxílio, levantando e fortalecendo a caminhada do nosso povo e sua 
luta por dignidade, solidariedade e justiça.  
  
Todos: Fazei de nós instrumentos de comunicação da Boa Nova, sem medo, sem falsidade, 
sem mistura. Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai.  
  
CANTO: Todos viram o Bom Jesus/ Tombar com a sua cruz/ Iram de sua fraqueza/ E de tão 
pouca beleza./ Jesus Cristo é de Deus Pai / Grande Comunicador/ É palavra de verdade / É 
mensagem de amor. 
 

 

4ª ESTAÇÃO: JESUS ENCONTRA COM SUA MÃE 
 
Dirigente: Nós Vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e Vos bendizemos.  
Todos: Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.  
  
Leitor: Maria não se encontrou com Jesus para fazer escândalos em praça pública: a sua 
presença foi uma força, um alivio, um de gesto de solidariedade e comunhão.  
  
Dirigente: Senhor Jesus, que os condenados, os doentes, os marginalizados encontrem 
também no caminho do seu sofrimento um olhar fraterno de apoio, de respeito, de confiança e 



de fé. Que os meios de comunicação unam os homens na luta por um mundo mais humano e 
justo. Que a responsabilidade social tenha como olhar reflexivo o tema da Campanha da 
Fraternidade deste ano: “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele”, e que seja o sinal de esperança 
para as populações menos favorecidas. A Igreja vai ao encontro, como Mãe que ama e acolhe, 
da sociedade que se recolhe e se amedronta por causa das novas doenças.   
  
Todos: Fazei de nós instrumentos de comunicação da Boa Nova, sem medo, sem falsidade, 
sem mistura. Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai.  
  
CANTO: Num momento tão sofrido/ Jesus encontrou sua/ Mãe/ Lhe deu força para cumprir/ A 
vontade de Deus pai./ Jesus Cristo é de Deus Pai/ Grande Comunicador/ / É palavra de verdade/ 
É mensagem de amor. 
 

 

5ª ESTAÇÃO: SIMÃO CIRINEU AJUDA A CARREGAR A CRUZ 

Dirigente: Nós Vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e Vos bendizemos. Todos: Porque pela 
Vossa Santa Cruz remistes o mundo.  
  
Leitor: Um lavrador, que vinha da roça, cansado, foi parado no caminho e obrigado a carregar a 
cruz de Jesus. Por alguns momentos Nosso Senhor recuperou as forças para continuar a sua 
via-sacra.  
  
Dirigente: Uma carta, um telegrama, uma carona, uma ajuda, podem aliviar o peso da cruz do 
nosso irmão sofredor. Somos convidados a usar dos meios de comunicação, não para destruir, 
mas construir relações fraternas entre nós. Ó Deus, não podemos ficar indiferentes com a 
degradação de nosso ambiente. Já sentimos os efeitos desta destruição, a natureza vem 
reagindo, são vários os fenômenos naturais que vêm acontecendo, sem contar as tragédias 
provocadas pelo descaso humano, tudo isso por falta de cuidar da criação. Não podemos ficar 
omissos à destruição do planeta. Diante dessas novas doenças, precisamos enfrentar nosso 
Calvário. Também somos Cirineus ao ajudarmos as vítimas a enfrentarem suas enfermidades 
com coragem e ousadia e aceitarmos que não podemos ser propagadores do coronavírus.  
 
Todos: Fazei de nós instrumentos de comunicação da Boa Nova, sem medo, sem falsidade, 
sem mistura. Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai.  
  
CANTO: Cirineu o lavrador / Ajudou Nosso Senhor / Jesus foi aliviado/ Por um pobre sofredor./ 
Jesus Cristo é de Deus Pai/ Grande comunicador/ E palavra de verdade /É mensagem de amor. 
 

 

6ª ESTAÇÃO: VERÔNICA ENXUGA O ROSTO DE JESUS 

Dirigente: Nós Vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e Vos bendizemos. Todos: Porque pela 
Vossa Santa Cruz remistes o mundo.  
  



Leitor: Uma mulher, com pena, limpa o rosto desfigurado de Jesus. A tradição popular conta que 
os traços do salvador ficaram impressos na toalha que Verônica usou para tocar o rosto do 
Senhor.  
  
Dirigente: Senhor Jesus, quantas vezes os traços do nosso irmão trabalhador são desfigurados 
pelos meios de comunicação. A luta do povo pelos seus direitos aparece nos jornais como 
subversão. A criança de rua é apresentada como um perigoso infrator. A imagem da Igreja pré-
manipulada segundo as vantagens de uns, as conveniências de outros. A verdade é desfigurada 
e assimilamos essas notícias sem consciência crítica. Verônica continua a enxugar o rosto de 
Jesus, face entristecida pela dor do coração humano. Os rios choram, nossas matas respiram 
com a ajuda de aparelhos, nossa liberdade é atingida por doenças desconhecidas, cidades são 
dizimadas por impensáveis mineradoras, nosso bem-estar se torna moeda de lucro para grandes 
setores empresariais. A ganância não tem mais fim. Enxugamos o rosto de Jesus ao consolar 
nossos doentes e ao colaborarmos para que a vida seja sempre preservada. 
  
Todos: Fazei de nós instrumentos de comunicação da Boa Nova, sem medo, sem falsidade, 
sem mistura. Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai.  
  
CANTO: Jesus é desfigurado/ Pelo poder opressor/ O pequeno é maltratado/ Pelo homem 
enganador./ Jesus Cristo é de Deus Pai/ Grande Comunicador / É palavra de verdade/ É 
mensagem de amor. 
 

 

7ª ESTAÇÃO: JESUS CAI PELA SEGUNDA VEZ 

Dirigente: Nós Vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e Vos bendizemos. Todos: Porque pela 
Vossa Santa Cruz remistes o mundo.  
  
Leitor: A fraqueza de Jesus é tão grande que mesmo com a ajuda de Cirineu, de Verônica, ele 
cai pela segunda vez.  
  
Dirigente: Senhor Jesus, os meios de comunicação apresentam mil soluções aos problemas da 
fome, da doença, do desemprego, do analfabetismo, da seca, das doenças. O povo se levanta, 
retorna à coragem e cai de novo. É que os males de nossa sociedade não são atacados pela 
raiz e as propostas de solução são paliativas. Na realidade, os sistemas de opressão não 
querem mudar a situação dos oprimidos. Assim também ocorre com a natureza. Também 
querem derrubar mais uma vez o povo mineiro, quando o Conselho da Câmara de Atividade 
Minerária, órgão ligado ao Governo, da licença para atividades de mineração na Serra da 
Piedade.  
  
Todos: Fazei de nós instrumentos de comunicação da Boa Nova, sem medo, sem falsidade, 
sem mistura. Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai.  
  
CANTO: Outra vez caiu Jesus/ Sob tão pesada cruz/ Não se acha solução / Para erguer o nosso 
irmão./ Jesus Cristo é de Deus Pai/ Grande Comunicador/ É palavra de verdade/ É mensagem 
de amor. 
 

 



8ª ESTAÇÃO: AS MULHERES DE JERUSALÉM CHORAM AO VER JESUS 

Dirigente: Nós Vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e Vos bendizemos. Todos: Porque pela 
Vossa Santa Cruz remistes o mundo.  
  
Leitor: As mulheres têm mais facilidade de chorar mesmo! Será fraqueza? Ou mais 
sensibilidade e percepção a tudo que é violência contra a vida? Jesus para e consola as filhas de 
Jeruralém.   
  
Dirigente: Senhor Jesus, muitas vezes, os meios de comunicação desfiguram a imagem da 
mulher e fazem dela um objeto, um ser frágil e sem sentimentos. E não paramos para corrigir em 
nossa mente essas caricaturas utilizadas para fins comerciais. Consolar é se preocupar e cuidar. 
Jesus se preocupa com aquelas mulheres e deseja que elas estejam bem. Cabe a cada um de 
nós consolar, preocupar e cuidar da Mãe Terra. Por isso, questões como a saúde pública e vida 
em sociedade deve nos inquietar para mudarmos de atitudes e assumirmos uma postura mais 
realista e concreta em relação ao meio ambiente e ao cuidado uns com os outros.  
  
Todos: Fazei de nós instrumentos de comunicação da Boa Nova, sem medo, sem falsidade, 
sem mistura. Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai.  
  
CANTO: Choram filhas de Sião/ Por tamanha injustiça/ É clamor de compaixão/ Reação contra a 
malícia./ Jesus Cristo é de Deus Pai/ Grande Comunicador/ É palavra de verdade/ É mensagem 
de amor. 
 
 
 
9ª ESTAÇÃO: JESUS CAI PELA TERCEIRA VEZ 
 
Dirigente: Nós Vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e Vos bendizemos. Todos: Porque pela 
Vossa Santa Cruz remistes o mundo. 
 
Leitor: Da terceira queda, Jesus Cristo sofre mais para se levantar: a cruz ficou mais pesada, as 
chagas se abriram, o coração disparou, um suor frio misturou-se com o sangue. Mas Jesus 
levantou-se mais uma vez. Ele não abandonou a luta.  
  
Dirigente: Senhor Jesus, o pobre fica cada vez mais pobre, a fila dos doentes aumenta nos 
postos de saúde, as chagas do povo se abrem. Ele tem que pagar dívidas que ele mesmo não 
contratou. E os meios de comunicação continuam apoiando um sistema que privilegia uma 
minoria. Mas, nessa desolação, o povo não abandona a luta: com os recursos limitados o povo 
se levanta, se conscientiza. Temos que valorizar e apoiar a boa imprensa. Jesus cai e quantos 
são os que caem vítimas da exploração gananciosa de grandes empresas, que não pensam na 
sustentabilidade, mas apenas no lucro pelo lucro. Também continuamos caindo quando o seu 
povo se divide entre si, num mundo de acusações e mentiras. Caímos quando não caminhamos 
juntos, caímos quando não nos apoiamos. Caímos porque estamos fracos e carentes de 
unidade.  
 
Todos: Fazei de nós instrumentos de comunicação da Boa Nova, sem medo, sem falsidade, 
sem mistura. Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai.  
  



CANTO: Outra vez, o Bom Jesus/ Se levanta encorajado/ O pobre em busca da luz/ É também 
reanimado./ Jesus Cristo é de Deus Pai/ Grande Comunicador / É palavra de verdade/ É 
mensagem de amor. 
 

 

10ª ESTAÇÃO: JESUS É DESPOJADO DE SUAS VESTES 

Dirigente: Nós Vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e Vos bendizemos. Todos: Porque pela 
Vossa Santa Cruz remistes o mundo.  
  
Leitor: Jesus foi humilhado até o fim. Tiraram as suas vestes e foi exposto, nú, à vista de todos.  
  
Dirigente: Senhor Jesus, a Nova Constituição proclamou os direitos de qualquer cidadão, até o 
direito de calar-se. Quantas vezes os meios de comunicação colocam o nú e violam os segredos 
alheios, não por bem da verdade e da justiça, mas por sensacionalismo e avidez de lucro, para 
alimentar o consumo das notícias despejadas em filmes, revistas, jornais, TV ou rádio. Mas a 
“verdade”, que é vida, é pouco proclamada. Enquanto comunicadores, precisamos mostrar que, 
atualmente, nossa natureza tem sofrido uma significativa experiência de despojamento. São 
tantas as áreas devastadas, em nome do lucro desenfreado, da ganância e ambição de alguns. 
Com a devastação dos biomas, tantas são as pessoas que têm sofrido o despojamento de suas 
vidas, suas culturas, suas histórias.  
  
Todos: Fazei de nós instrumentos de comunicação da Boa Nova, sem medo, sem falsidade, 

sem mistura. Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai.  

CANTO: Jesus foi tão desprezado / Nú, exposto a multidão/ Seu direito foi negado / Sofreu multa 

humilhação./ Jesus Cristo é de Deus Pai/ Grande Comunicador / É palavra de verdade/ É 

mensagem de amor. 

 

11ª ESTAÇÃO: JESUS É PREGADO NA CRUZ 

Dirigente: Nós Vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e Vos bendizemos. Todos: Porque pela 
Vossa Santa Cruz remistes o mundo.  
  
Leitor: Chegados no lugar do Calvário, Jesus foi crucificado, como também dois ladrões pobres, 
que pagaram duro o seu roubo.   
  
Dirigente: Senhor, em nossa sociedade, a condenação de infratores pobres cobre muitas vezes 
a corrupção e o roubo dos ricos colarinhos brancos. Os meios de comunicação divulgam parte 
da verdade, são pagos para silenciar notícias que comprometem interesses dos verdadeiros 
culpados. E nós, muitas vezes, apoiamos o castigo dado a pequenos infratores sem perceber 
que são mais vítimas do que culpados, na trama inventada pelos que têm o poder na mão. Cada 
vez mais, urge a necessidade de assumirmos essa consciência ecológica, a fim de garantirmos a 
conservação e preservação da nossa Casa Comum. Muitos continuam sendo pregados na Cruz 
de Jesus ao não receberem assistência médica, ao morrerem sem dignidade, ao enfrentarem 
suas doenças sem o auxílio que lhes é de direito. Há também aqueles que tentam ajudar e 



também são crucificados por quem pensa de forma diferente e se acha dono da razão, se 
escondendo atrás de perfis falsos.  
  
Todos: Fazei de nós instrumentos de comunicação da Boa Nova, sem medo, sem falsidade, 
sem mistura. Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai.  
  
CANTO: No lenho da Santa Cruz/ Com dois ladrões condenados/ Foi pregado o Bom Jesus / 
Onde estão os culpados?/ Jesus Cristo é de Deus Pai/ Grande comunicador/ É palavra de 
verdade/ É mensagem de amor. 
 
 
 
12ª ESTAÇÃO: JESUS MORRE NA CRUZ 
 
Dirigente: Nós Vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e Vos bendizemos. Todos: Porque pela 
Vossa Santa Cruz remistes o mundo.  
  
Leitor: “Meus Deus, porque me abandonaste?”. “Tenho sede”. “Pai, em tuas mãos entrego o 
meu Espírito”. “Tudo está consumado”. Testemunhas ouviram e os evangelistas anotaram as 
últimas palavras do Salvador.  
  
Dirigente: Senhor Jesus, as últimas palavras de um ser querido são guardadas com todo 
carinho por aqueles que ficam. Obrigado, Senhor, por ter inspirado quatro comunicadores, os 
Evangelistas que transcreveram as tuas últimas palavras como também os teus ensinamentos, 
os teus gestos, o teu exemplo. Perdão, Senhor, por não dar aos Evangelhos a importância 
central em nossa vida, e preferir, às vezes, conteúdos que desfiguram as tuas palavras, a tua 
mensagem. Precisamos comunicar o valor da vida.   
  
Todos: Fazei de nós instrumentos de comunicação da Boa Nova, sem medo, sem falsidade, 
sem mistura. Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai.  
  
CANTO: Jesus deu um grande grito/ Entregou a alma ao Pai/ O seu nome é bendito/ Sua 
palavra conservai/ Jesus Cristo é de Deus Pai/ Grande comunicador/ É palavra de verdade/ É 
mensagem de amor.  
 
 
 
13ª ESTAÇÃO: JESUS É DESCIDO DA CRUZ 
 
Dirigente: Nós Vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e Vos bendizemos. Todos: Porque pela 
Vossa Santa Cruz remistes o mundo.  
  
Leitor: A lança transpassou o coração de Jesus. O cadáver do Salvador do mundo é descido 
lentamente da cruz. Maria o acolheu nos seus braços, mãe sofrida mas com toda fé que 
transporta as montanhas, a fé que acredita no impossível, que espera contra todo desespero.  
  
Dirigente: Senhor Jesus, temos às vezes a impressão de carregar a morte nos braços. O nosso 
mundo é tão desumano, tão corrupto, as forças do mal dispõem de tantos meios de 
comunicação para enganar que a tentação de desespero aperta o nosso coração. Mas, como 
Maria, tua Mãe, queremos acreditar que Tu, Senhor, venceste a morte. Como Maria, queremos 



testemunhar que o amor é mais forte que o ódio, queremos consolar os aflitos e dar coragem 
aos desesperados. O comunicador se torna um outro José de Arimatéia ao pedir o corpo de 
Jesus. Ele não quer ser cúmplice da morte brutal e injusta.  
 
Todos: Fazei de nós instrumentos de comunicação da Boa Nova, sem medo, sem falsidade, 
sem mistura. Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai.  
  
CANTO: O cadáver de Jesus/ Com fé a mãe acolheu / Na noite, uma nova luz,/ A esperança 
renasceu./ Jesus Cristo é de Deus Pai/ Grande comunicador/ É palavra de verdade/ É 
mensagem de amor. 
 
 
 
14ª ESTAÇÃO: JESUS É COLOCADO NO SEPULCRO 
 
Dirigente: Nós Vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e Vos bendizemos. Todos: Porque pela 
Vossa Santa Cruz remistes o mundo.  
  
Leitor: José de Arimatéia era membro do Conselho que condenou Jesus. Mas ele não havia 
concordado com a decisão dos outros companheiros nem com os atos deles. Foi pedir a Pilatos 
o corpo de Jesus, envolveu-o num pano de linho, e colocou-o num sepulcro.  
  
Dirigente: Senhor Jesus, José de Arimatéia foi um grande amigo teu, honesto, coerente como 
ele mesmo, fiel até o fim. Dá-nos, Senhor, a mesma coragem, a mesma fidelidade, a mesma 
coerência defendendo a verdade em nosso lugar de trabalho, em nossa família, em nosso bairro, 
mesmo quando precisamos agir sozinhos contra uma corrente de mentiras nos meios de 
comunicação. Ainda que muitos dos nossos direitos tenham sido profundamente agredidos, não 
podemos jamais perder a esperança de que podemos mudar essa situação. É preciso empenho 
de todos, para que também nossos dias não sejam marcados por sinais de morte, mas sinais de 
vida. Não podemos desanimar, mas cultivar a nossa esperança cristã.    
 
Todos: Fazei de nós instrumentos de comunicação da Boa Nova, sem medo, sem falsidade, 
sem mistura. Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai.  
  
CANTO: O José, o fiel amigo/ Enterrou o Bom Jesus/ Enfrentando o inimigo,/ Coerente até a 
cruz./ Jesus Cristo é de Deus Pai/ Grande comunicador/ É palavra de verdade/ É mensagem de 
amor. 
 

 

15ª ESTAÇÃO: A RESSURREIÇÃO DE JESUS 
 
Dirigente: Nós Vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e Vos bendizemos. Todos: Porque pela 
Vossa Santa Cruz remistes o mundo.  
  
Leitor: “Por que buscai entre os mortos Aquele que está vivo? Não está aqui, mas ressuscitou. 
Lembrai-vos de como Ele nos disse quando ainda estava na Galileia: o Filho do Homem deve 
ser entregue nas mais dos pecadores e crucificado, mas ressuscitará ao terceiro dia. Então, as 
mulheres se lembraram das palavras de Jesus (Lucas 24, 5-8).  
  



Dirigente: Senhor Jesus, muitas vezes temos os acontecimentos da vida, as notícias do jornal, 
sem os olhos da fé. Como fizeste com as mulheres no sepulcro vazio, abre a nossa inteligência e 
o nosso coração a fim de ver, ouvir, entender, além das aparências, o mistério de tua salvação e 
acreditar na boa noticia de tua Ressurreição. Assim, não buscaremos entre os mortos aqueles 
que está vivo! Como as santas mulheres que foram ao túmulo e receberam a missão de dar a 
notícia aos demais discípulos, nós também somos mensageiros da Sua ressurreição, na luta 
pela transformação da realidade de sofrimento e morte, para que a vida possa brotar, florescer e 
frutificar em nosso mundo.  
  
Todos: Fazei de nós instrumentos de comunicação da Boa Nova, sem medo, sem falsidade, 
sem mistura. Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai.  
  
CANTO: Alegria, meu irmão!/ Pois Jesus ressuscitou,/ Traz a vitória na mão,/ Nossa sorte ele 
mudou!/ Jesus Cristo é de Deus Pai/ Grande comunicador/ É palavra de verdade/ É mensagem 
de amor. 
 
 

 
i Esta via sacra foi preparada pelo Regional Nordeste 1 da CNBB por ocasião da Campanha da 

Fraternidade em 1989, que teve como tema Fraternidade e Comunicação. O Regional Leste 2 une a este 

exercício da piedade popular as intenções de nossos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, em 

especial os sofrimentos causados pelas doenças espalhadas pelo mundo, doenças incuráveis e vírus 

desconhecidos. 


