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Campanha da Fraternidade 2016

A Campanha da Fraternidade deste ano terá como plano de fundo das re-
flexões a situação do saneamento básico no Brasil. Uma proposta que está 

em sintonia com a Encíclica do papa Francisco, “Laudato Si”.

O objetivo da campanha é debater com a sociedade as questões relativas ao 
saneamento básico a fim de garantir o desenvolvimento, saúde integral e quali-
dade de vida dos brasileiros. O tema escolhido para a reflexão é “Casa comum, 
nossa responsabilidade” e o lema “Quero ver o direito brotar como fonte e correr 
a justiça qual riacho que não seca” (Am 5.24).

Realizada durante a quaresma, essa edição será ecumênica, ou seja, a coor-
denação é da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil e do Conselho Na-
cional de Igrejas Cristãs do Brasil. Integram a comissão da Campanha de 2016 
a Igreja Católica, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB), 
Igreja Episcopal Anglicana do Brasil (Ieab), Igreja Presbiteriana Unida (IPU), 
Igreja Sirian Ortodoxa de Antioquia (Isoa), Centro Ecumênico de Serviços 
à Evangelização e Educação Popular (Ceseep), Igreja Visão Mundial e Igreja 
Aliança de Batistas do Brasil.

Fonte Conic (Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil)
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primeira
estação

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

Dirigente: “Pilatos perguntou: Que farei com Jesus, que é chamado o Cristo? 
Todos gritaram: Seja crucifi cado! Pilatos falou: mas que mal ele fez? Eles, po-
rém, gritaram com mais força: Seja crucifi cado! Pilatos viu que nada conseguia 
e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos 
diante da multidão, e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. 
A responsabilidade é vossa! O povo todo respondeu: Que o sangue dele recaia 
sobre nós e sobre nossos fi lhos. Então, Pilatos soltou Barrabás, mandou açoitar 
Jesus e entregou-o para ser crucifi cado” (Mt27,22-26).

(Silêncio)
Leitor 1: O bem comum, desejado por Deus, é o grande objetivo das Sagra-
das Escrituras. A partir da adesão ao projeto do Reino de Deus e, portanto, 
o compromisso com a construção do bem comum é que alcançamos a nossa 
salvação. Assim como Jesus foi condenado a morrer, a natureza e os homens 
estão condenados a morrer por falta de estruturas básicas na vida como o amor, 
o cuidado, o respeito e o saneamento básico. O sangue derramado clama a Deus 
por mais justiça ambiental, por mais amor e dignidade humana.
Oração: Ó Deus, a cruz de Jesus é o sinal do vosso amor para conosco. Forta-
lecei-nos nesse amor para que a nossa Casa Comum seja responsabilidade de 
todos e que possamos ver o direito brotar como fonte e a justiça correr qual 
riacho que não seca. Nós vos pedimos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém! 

Canto: A morrer crucifi cado, teu Jesus é condenado, por teus crimes, pecador (bis).

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

3

segunda
estação
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Dirigente: “Pilatos, então, lhes entregou Jesus para ser crucifi cado. Eles to-
maram conta de Jesus. Carregando a sua cruz, ele saiu para o lugar chamado 
Calvário, (em hebraico: Gólgota). Lá, eles o crucifi caram com outros dois, um 
de cada lado, fi cando Jesus no meio”(Jo 19, 16-18).

(Silêncio)

Leitor 1: Como Jesus,os fi lhos de Deus carregam a cruz do descaso  das políticas 
públicas e atitudes irresponsáveis que não garantem  os direitos essenciais à vida 
humana e o cuidado com o planeta.  Deus nos convida a sermos jardineiros que 
cuidam da natureza com carinho.  E, que nos amemos uns aos outros, como 
irmãos promovendo vida em abundância.

Oração: Ó Deus, a cruz de Jesus é sinal de vossa misericórdia com todas as 
pessoas. Fortalecei-nos nesta misericórdia para que unidos possamos ter ati-
tudes para a preservação da vida no planeta Terra e construir a justiça, prin-
cipalmente para os pequenos e pobres. Nós vos pedimos em nome de Jesus, 
nosso Senhor. Amém!

Canto: Com a Cruz é carregado, e do peso acabrunhado, vai morrer por teu 
amor (bis).

3ª ESTAÇÃO

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

Dirigente: “Carregando a cruz, Jesus saiu para o lugar chamado Calvário 
(Jo19,17). Caído de joelhos, Ele rezava (Lc22,41). Como ovelhas estávamos 
todos perdidos, cada qual ia à frente por seu caminho. Foi então que o Senhor 
fez cair sobre Ele o peso dos pecados de todos nós” (Is, 53, 6).

(Silêncio)

Leitor 1:  Jesus cai por terra. Quantas pessoas no campo e na cidade estão pros-
trados diante da falta de infraestrutura do Saneamento Básico e da garantia da 
saúde integral e qualidade de vida, levando-os a uma morte prematura. Que 
Deus venha em nosso auxílio, levantando os caídos e fortalecendo a caminhada 
por mais dignidade, solidariedade e justiça.

3ª ESTAÇÃO

terceira
estação
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Oração: Ó Deus, a cruz de Jesus é sinal do vosso amor por todas as pessoas. 
Fortalecei-nos no amor para que consigamos nos libertar do individualismo e 
do medo e que crescendo na generosidade, possamos dar testemunho de nossa 
luta por mais dignidade, não só nos discursos, mas em ações, transformando 
o mundo do modo como Deus deseja. Nós vos pedimos em nome de Jesus, 
nosso Senhor. Amém! 

Canto: Pela Cruz tão oprimido, cai Jesus desfalecido, pela tua salvação (bis).

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

Dirigente:“Simeão os abençoou, e disse a Maria, mãe do menino: ‘Eis que este 
menino vai ser causa de queda e elevação de muitos em Israel. Ele será um sinal 
de contradição. Quanto a você, uma espada há de atravessar-lhe a alma. Assim 
serão revelados os pensamentos de muitos corações”(Lc 2, 34-35).

(Silêncio)

L1: Acolher a proposta de Jesus e levá-la adiante pode ser para nós motivo 
e causa de confl itos e infortúnios, que somente Ele pode amenizar. Ao dizer 
“sim” ao chamado de Deus para ser a mãe de Jesus, Maria assumia a missão de 
acompanhá-Lo, mesmo nos sofrimentos que marcaram estes últimos momentos 
de sua vida humana.

L2: Encontrando com seu Filho amado, Maria preconiza o encontro com todos 
nós, fi lhos e fi lhas, até mesmo, e principalmente, quando nos encontramos nas 
difi culdades e em situações de sofrimentos.

Oração: Senhor, nosso Pai, vós que nos destes teu Filho como irmão e nos 
tornastes, através d’Ele, irmãos e irmãs, fazei que habitando a Casa Comum – 
a irmã Terra, que nos destes como morada, possamos vivenciar os encontros 
necessários para formarmos a vossa  família, marcada pela ajuda mútua e 
diálogo constante. Amém!

Canto: De Maria lacrimosa, no encontro lastimosa, vê a viva compaixão (bis).

quarta
estação

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

Dirigente: “Passava por ali um homem, chamado Simão Cirineu, pai de Alexan-
dre e Rufo. Ele voltava do campo para a cidade. Então os soldados obrigaram 
Simão a carregar a cruz de Jesus” (Mc 15, 21).

(Silêncio)

L1: Muitas vezes, como Simão Cirineu precisamos carregar a cruz de nossos 
irmãos, aliviando-lhes a dor e o sofrimento. Assim estaremos vivenciando uma 
nova lógica para nossas vidas, a qual deve estender-se também aos cuidados com 
nossa Casa Comum que também sofre as dores da preocupação com o lucro 
excessivo, do uso irracional dos bens naturais e a falta de saneamento básico.

Oração: Senhor, nosso Pai, ajudai-nos a sermos mais efi cientes no cuidado com 
a nossa mãe Terra, usando com racionalidade os bens que ela nos oferece, a fi m 
de evitarmos catástrofes como a que ocorreu recentemente em nossa região, 
ceifando vidas e causando inestimáveis prejuízos ambientais. Amém!

Canto:  Em extremo desmaiado, deve auxílio aqui cansado, receber de Cirineu (bis).

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

Dirigente: “Ele não tinha aparência nem beleza para atrair o nosso olhar, nem 
simpatia para que pudéssemos apreciá-lo. Desprezado e rejeitado pelos homens, 
homem do sofrimento e experimentado na dor; como indivíduo de quem a 
gente esconde o rosto, Ele era desprezado e nem tomamos conhecimento dele” 
(Is 53, 2b – 3).

quinta
estação

Todos: Porque pela Vossa Santa Cruz remiste o mundo.

sexta
estação
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(Silêncio)

L1: Ao limpar o rosto de Jesus com o véu branco da pureza, Verônica repre-
senta todos aqueles e aquelas que, apesar dos riscos, são capazes de gestos de 
bondade em favor dos que sofrem.

L2: A presença desta e de outras mulheres na via crucis de Jesus aponta e nos 
conclama a atitudes de valorização e respeito às mulheres, ainda hoje excluídas 
em diversos setores de nossa sociedade.

Oração: Deus, nosso Pai, ajudai-nos a reconhecer, respeitar e valorizar as mu-
lheres e fazei com  que também a natureza e especialmente a mãe Terra seja  
respeitada e defendida das agressões diárias a que está sendo submetida. Amém!

Canto: O seu rosto ensanguentado, por Verônica enxugado, contemplemos 
com amor (bis).

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

Dirigente: “O Senhor Deus abriu-me o ouvido, e eu não fui rebelde nem recuei. 
Entreguei minhas costas para aqueles que me queriam bater e ofereci minha 
face aos que me queriam arrancar a barba. Não escondi meu rosto dos insultos 
e escarros” (Is 50,5-6).

(Silêncio)

L1: Garantir os direitos essenciais para a vida humana e cuidar bem do planeta, 
são partes fundamentais da justiça exigida por Deus. Quando falamos do bem 
comum, não podemos restringi-lo somente à relação dos seres humanos entre 
si, mas também deles com a natureza, que deve ser cuidada com gratidão e res-
peito. E o uso da natureza e de todos os bens materiais deve acontecer de forma 
justa e voltada para a construção de uma coletividade com mais igualdade, ao 
invés de serem utilizados para suprir a ganância de alguns.
L2: Mais de 4 mil crianças morrem por ano por falta de acesso a água potável 
e ao saneamento básico. Enquanto isso, há pessoas esbanjando água em suas 
banheiras de hidromassagem, piscinas e lavando calçadas usando a mangueira. 

sétima
estação
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Nós como cristãos conscientes precisamos denunciar esses abusos e fazer 
com que o poder público cumpra seu dever em relação ao saneamento básico, 
principalmente nas periferias.

ORAÇÃO: Ó Jesus, vós que tropeçastes e perdendo o equilíbrio caístes, mas 
não desistindo continuastes carregando sua cruz, ajudai os pobres e indefesos 
em sua caminhada, nós vos pedimos. Amém.

Canto: Outra vez desfalecido, pelas dores abatido, cai em terra o Salvador (bis).

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

Dirigente: “Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que 
lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse-lhes: Mulheres de 
Jerusalém não choreis por mim! Chorai por vós mesmas e por vossos fi lhos” 
(Lc 23,27-28).

(Silêncio)

L1: O que Deus quer de nós é que sejamos como jardineiros que cuidam da 
natureza com carinho.  E, também, o cuidado com o outro, como quem cuida 
de plantas que amam. É esta imagem que está presente na descrição do livro 
do Gênesis, que relata a criação do mundo. 

L2: O que está acontecendo no nosso país ultimamente? Quando tantas mães 
choram por verem seus bebês nascerem com Microcefalia, (doença que difi -
cilmente dará a criança uma vida normal) devido ao Zika vírus, consequência 
da picada do mesmo mosquito da dengue... O que será que faltou para impedir 
essa epidemia em nosso país? 

ORAÇÃO: Ó Maria, vós que fostes a Mãe de Jesus e nossa, acalmai e abençoai 
o coração de tantas mães que choram por esses fi lhos tão esperados e tende 
piedade de todos nós, vos pedimos em nome do seu fi lho Jesus. Amém.

Canto: Das mulheres piedosas de Sião fi lhas chorosas é Jesus consolador, é 
Jesus consolador (bis).

oitava
estação
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Dirigente: Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos 
bendizemos.
Todos: Porque pela Vossa Santa Cruz remiste o mundo.

Dirigente: “Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si 
levou as nossas doenças; e a gente achava que ele era um castigado, alguém por 
Deus ferido e massacrado” (Is. 53, 4 – 5).

(Silêncio)

L1: Tudo o que fi zermos precisa ser impulsionado pela graça de Deus, que ilu-
mina nosso discernimento e fortalece nossa disposição. O Brasil é privilegiado 
em recursos hídricos, com 12% da água doce do mundo. Entretanto, a escassez 
de água potável, que é hoje um problema  crônico em diversas regiões do mundo 
está gerando alertas também no nosso país. “Quero ver o direito brotar como 
fonte e correr a justiça qual riacho que não seca” (Amós 5,24). 

L2: O acidente ambiental ocorrido em novembro de 2015 em Bento Rodrigues, 
distrito de Mariana MG, além de tantas mortes ocorridas, além da perda de 
bens materiais, cerca de 600 kms de leito de vários rios, sendo o principal o Rio 
Doce, tiveram suas águas poluídas e quem sabe esses rios nunca mais serão os 
mesmos. Isso tudo porque algumas empresas e pessoas não previram que essa 
destruição pudesse acontecer um dia, indo contra a vontade de Deus.

Oração: Senhor Jesus, que caístes pela terceira vez, fazei que o ser humano 
seja mais humilde obedecendo a Lei de Deus, preservando tudo que Ele criou 
e deixou para nós. Nós vos pedimos. Amém.

Canto: Cai terceira vez prostrado pelo peso redobrado dos pecados e da cruz, 
dos pecados e da cruz (bis).

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

nona
estação

décima
estação
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Dirigente: “Por Isso os soldados disseram uns aos outros: Não vamos rasgar 
a túnica. Vamos tirar a sorte para ver quem fica com ela. Isso aconteceu para 
que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem: “Repartiram entre si as 
minhas roupas e fizeram sorteio da minha túnica”. E foi isso o que os soldados 
fizeram” (Jo 19,24).

(Silêncio)

L1: As páginas do profeta Isaías poderão ser meditadas, de forma mais con-
creta, neste tempo de oração, jejum e caridade. “O jejum que me agrada é este: 
libertar os que foram presos injustamente, livrá-los do julgo que leva ás costas, 
por em liberdade os oprimidos, quebrar toda a espécie de opressão, repartir o 
pão com os esfomeados, dar abrigo aos que não possuem casa, atender e vestir 
os nus e não desprezar o teu irmão. Então,a tua luz surgirá como a aurora, e as 
tuas feridas não tardarão a cicatrizar-se. A tua justiça irá a tua frente,e a glória 
do senhor atrás de ti. Então invocarás o Senhor e ele te atenderá, pedirás au-
xilio e ele te dirá: aqui estou! Se retirares da tua vida toda a opressão,o gesto 
ameaçador e o falar ofensivo,e repartires o teu pão com o faminto e matares 
a fome do pobre, a tua luz brilhará na escuridão,e as tuas trevas tornar-se-ão 
como meio dia. O Senhor te guiará constantemente,saciará a tua alma no árido 
deserto, dará vigor aos teus ossos. Serás um jardim bem regado, como fontes 
de águas inesgotáveis” (58,6-11).

L2: Deus não abandonou o mundo. Ele quer que o seu desígnio e a nossa espe-
rança em relação ao mundo se realizem através de uma cooperação destinada 
a restabelecer a sua harmonia originária. No nosso tempo,estamos a assistir 
o desenvolvimento de uma consciência ecológica, que deve ser encorajada a 
fim de poder redundar em iniciativas e programas concretos (cf. Declaração 
Conjunta do Patriarca Ecumênico Bartolomeu I e de São João Paulo II, Roma 
– Veneza, 10 de junho de 2002). 

Oração: Senhor Jesus, que pela humanidade despojastes tudo em vossa vida, 
inclusive das vestes, no momento de vossa morte. Ajudai-nos também a ser-
mos despojados, cuidadosos com a casa comum que é nossa comunidade, una 
mais os povos do mundo inteiro na valorização de toda a natureza criada por 
Deus Pai.

Canto: Dos vestidos despojados, por verdugos maltratados, eu Vos vejo meu 
Jesus (bis).
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Dirigente: Nós vos adoramos Senhor Jesus Cristo, e vos 
bendizemos.
Todos: Porque pela Vossa Santa Cruz remiste o mundo.

Dirigente: “Quando chegaram ao lugar chamado ́ A Caveira´, ali crucifi caram 
Jesus e junto com ele os dois criminosos, um a direita e outro a sua esquerda, 
Na cruz acima da sua cabeça, estavam escritas as seguintes palavras. “Este é o 
rei dos judeus” (Lc 23,33,38).

(Silêncio)
L1: Voltando ao lema de Amós (5,24) que anima nossa campanha da fraterni-
dade Ecumênica, o profeta compara a prática da justiça como uma fonte que 
não seca que jorra água limpa é como um rio perene que não seca jamais. A 
comparação que Amós faz da água que jorra com a prática da justiça, lembra 
que o bem estar de todos os habitantes de um lugar deve ser o objetivo de todo 
serviço público. Ninguém pode buscar apenas lucro fácil e rápido em detri-
mento dos direitos dos demais. Jesus denuncia a ganância e os ritos vazios, 
que privilegiam aqueles que detinham o poder econômico e marginalizam 
os pobres e enfermos. Por isso Jesus disse: “felizes os que têm fome e sede de 
justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão 
misericórdia” (Mateus 5,6-7).

L2: Vivemos numa sociedade urbana, organizada em torno dos princípios de 
economia de mercado. Nesta sociedade os “abençoados” são os que tem poder de 
compra. Tudo se torna mercadoria,inclusive os bens primordiais como a água e a 
terra. Neste tipo de sociedade os benefícios públicos acabam sendo destinados às 
regiões abastadas. Bairros populares terminam sendo deixados em segundo lugar 
sem os benefícios de esgotamento,coleta de lixo,transporte público,escolas de qua-
lidade,etc. Refl etindo sobre tudo isso,fi ca bem claro que a fi delidade a Deus precisa 
se manifestar na preservação de tudo o que é necessário para que a grande família 
humana possa viver com dignidade e justiça em um ambiente bem cuidado. Mas 
não basta refl etir. Como Jesus nos, mostrou na parábola dos dois fi lhos chamados a 
trabalhar na vinha(Mateus 21.28-31)não basta ter um bom discurso. O importante 
é entrar em ação, transformando o mundo do modo como Deus deseja.
Oração: Senhor Nosso Deus, que criaste a natureza para realizar o seu plano 

décima
primeira
estação
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de amor para com seus fi lhos e fi lhas; por isso nos deste a água e a terra para 
o bem viver. Dai aos vossos fi lhos sabedoria e discernimento para administrar 
estes dons para o bem comum sem privilégios para ninguém. Isso vos pedimos 
em nome de Jesus Cristo nosso Senhor e Salvador. Amém.
Canto: Sois por mim à Cruz pregado, insultado, blasfemado com cegueira e 
com furor (bis).

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

Dirigente: “Desde o meio-dia até as três horas da tarde fez-se escuridão em toda 
a terra. Pelas três horas da tarde, Jesus deu um grande grito: “Meu Deus,meu 
Deus, por que Me abandonaste. E Jesus, dando um grande grito entregou o 
espírito” (Mt27,45-46,50). 

(Silêncio)

L1: Estudos estimam que morre uma criança a cada 3minutos por não ter aces-
so a água potável, por falta de redes de esgoto e por falta de higiene. Crianças 
com diarreia comem menos e são menos capazes de absorver os nutrientes dos 
alimentos, o que as torna ainda mais suscetíveis a doenças relacionadas com 
bactérias. O problema se agrava, pois as crianças mais vulneráveis à diarreia 
aguda também não têm acesso a serviços de saúde capazes de salvá-las. Am-
pliando a questão da saúde para todas as faixas etárias, em 2013, segundo o 
Ministério da Saúde (DATASUS).

L2: Os últimos dados do SNIS (Sistema Nacional de internações sobre Sane-
amento Básico – base (2013) mostram que pouco mais de 82% da população 
brasileira têm acesso á água tratada. Mais de 100 milhões de pessoas no país 
ainda não possuem coleta de esgoto e apenas 39% destes esgotos são tratados,-
sendo despojados diariamente o equivalente a mais de 5 mil piscinas olímpicas 
de esgoto sem tratamento na natureza.

Oração: Senhor Jesus, foi com grande sofrimento supremo da Cruz, que para 
nós obtivestes a suprema felicidade. Concedei-nos a graça de compreender 
que somos fi lhos de Deus e que devemos cuidar uns dos outros como irmãos. 

Dirigente: Nós vos adoramos Senhor Jesus Cristo, e vos 

décima
segunda
estação
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Dai-nos sabedoria para cuidar da natureza que Deus pai criou para a vida, faça 
que todos nós saibamos valorizar a terra,a água, as fl orestas etc. 

Canto: Por meus crimes padecestes, Meu Jesus, por mim morrestes, Oh! Quão 
grande é minha dor (bis).

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

Dirigente: “Chegada a tarde, porque era o dia da Preparação, isto é, a véspera 
de sábado, veio José de Arimateia, entrou decidido na casa de Pilatos e pediu 
o corpo de Jesus. Pilatos, então, deu o cadáver a José, que retirou o corpo da 
cruz” (Mc 15,42). Retirado o corpo de Jesus da Cruz, foi depositado nos braços 
de sua Mãe, Maria Santíssima.

(Silêncio)

L1: José de Arimateia é exemplo de coragem. Sem medo, enfrenta Pilatos, para 
pedir o corpo de Jesus. É um desrespeito à dignidade humana deixar o corpo 
abandonado, jogado aos abutres, como acontece muitas vezes em nossa sociedade. 
Pessoas assassinadas, corpos sem vida são abandonados em qualquer lugar, sem o 
mínimo respeito pelo ser humano, imagem e semelhança de Deus. José de Arimateia 
é exemplo de justiça. Não quer ser cúmplice daquela morte brutal e injusta. Era 
membro do Conselho dos Judeus e “não havia concordado com a decisão dos outros 
nem com os atos deles” (Lc. 23,51). Pelo menos, quer dar a Jesus um sepultamento 
justo. E nós, quantas vezes nos tornamos cúmplices de mortes em nossa sociedade, 
quando nos omitimos diante da falta de condições mínimas de vida digna para o 
nosso povo? Quantas injustiças, corrupções, assassinatos, tráfi cos e outros crimes 
fi cam impunes e nós fi camos indiferentes e deixamos por isso mesmo!

L2: Maria, com o Filho morto nos braços, é a imagem de tantas mães e pais que 
recebem em seus braços os corpos de seus fi lhos e fi lhas, mortos, brutalmente, 
numa sociedade que banaliza a vida. São as vítimas do trânsito, do narcotráfi -
co, da exploração sexual, do tráfi co humano, da dependência química, em sua 
grande maioria, jovens. Olhando para a imagem da Mãe da Piedade, vamos ter 
piedade e nos compadecer da dor de todos esses pais e mães.
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Oração: Ó Virgem Maria, Mãe da Piedade, intercedei ao vosso Filho Jesus, em 
favor de todos aqueles e aquelas que lutam neste mundo em favor da vida: no 
combate ao extermínio da juventude, na luta contra a dependência química, 
na luta pela moradia, saúde, educação, saneamento básico. Fazei-nos viver a 
misericórdia, para podermos amenizar a dor de pais e mães que hoje choram 
a perda prematura de seus fi lhos, seja pela violência ou pelas doenças que 
poderiam ser evitadas.

Canto: Do madeiro Vos tiraram e a Mãe Vos entregaram com que dor e com-
paixão (bis).

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

Dirigente: “Os discípulos tiraram o corpo de Jesus e envolveram em faixas de 
linho com aromas, conforme é o costume de sepultar dos judeus. Havia perto 
do local, onde fora crucifi cado, um jardim, e no jardim um sepulcro novo onde 
ninguém ainda fora depositado. Foi ali que puseram Jesus” (Jo. 19, 40-42a).

(Silêncio)

L1: “Não sabeis que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, é na sua 
morte que fomos batizados? Portanto pelo batismo nós fomos sepultados com 
ele na morte para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela gló-
ria do Pai, assim também nós vivamos vida nova” (Rm. 6, 3-4). Para muitos, 
a sepultura é o fi m de todos os sonhos, o fi nal da vida, o desfecho da história. 
Para os que creem, é a esperança de brotar vida nova: “Se o grão de trigo, caído 
na terra, não morrer, fi ca só; se morrer, produz muito fruto” (Jo. 12, 24).

L2: Numa sociedade que banaliza tanto a vida quanto a morte, o ser humano 
perde o direito de viver dignamente. Quantos sepulcros são construídos em 
nosso mundo, onde tanta gente está sepultada viva. Há crianças e jovens sepul-
tados no abandono; idosos sepultados nos asilos; famílias sepultadas na fome e 
no desespero. Os presídios e casas de reeducação de menores são verdadeiros 
túmulos onde se sepulta a “escória da sociedade”. E nós permanecemos indife-
rentes. Calamo-nos diante de tantos que pregam, em alta voz, a pena de morte e 
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a redução da maioridade penal. Cruzamos os braços diante das administrações 
públicas que fazem de nossas cidades verdadeiros “sepulcros caiados”: praças 
e jardins lindos, igrejas verdadeiras obras de arte, escondendo as periferias e 
tantos barracos e casebres, onde as pessoas vivem como na podridão de um 
túmulo, pela falta de água, esgoto, banheiro, higiene...

Oração: Aqui estamos, Senhor, para sepultar o vosso corpo. A sepultura de 
tantos irmãos e irmãos é a vossa sepultura. Estamos aqui para denunciar uma 
sociedade que mata e sepulta suas crianças, seus jovens, seus pobres e seus 
idosos. Estamos diante da vossa sepultura para vos pedir perdão pelas vezes 
que, pela nossa omissão, nos tornamos cúmplices da morte de tantos irmãos 
e irmãs. Estamos aqui, diante de vosso túmulo, para nos comprometer com a 
qualidade de vida digna para todos, com moradia, saneamento básico, alimen-
tação, assistência à saúde e à educação.

Canto: Por sua morte a morte viu o fi m, / do sangue derramado a vida renasceu. 
/ Seu pé ferido nova estrada abriu / e neste homem, o homem enfi m se descobriu. 
Meu coração me diz: o Amor me amou / e se entregou por mim. / Jesus ressus-
citou! / Passou a escuridão, o sol nasceu, / a vida triunfou. Jesus ressuscitou! 

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

Dirigente: “Por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Não está 
aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como ele vos disse, quando ainda estava 
na Galiléia: O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores e 
crucifi cado, mas ressuscitará ao terceiro dia” (Lc. 5b-7). Jesus ressuscitou! A 
luz venceu as trevas, o amor venceu o ódio, a vida venceu a morte.

(Silêncio)

L1: A ressurreição de Jesus é a garantia de nossa ressurreição, de nossa vitória 
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sobre as forças do mal e da morte, que marcam o mundo em que vivemos. 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.
L2: A força do Cristo ressuscitado encorajou aos discípulos e hoje encoraja a homens 
e mulheres, que diante de tantos desafios, acreditam que a vitória sobre o poder do 
mal é possível.  Quando o povo se une para lutar pelos seus direitos, em busca de 
uma sociedade justa e solidária, isso é ressurreição. Quando os agentes da Pastoral 
Carcerária vencem todos os preconceitos da sociedade e vão aos presídios mostrar 
o rosto misericordioso do Pai aos detentos, isso é ressurreição. Quando a Pastoral 
da Criança vai de casa em casa acolhendo as criancinhas e proporcionando-lhes 
vida digna, isso é ressurreição. Quando os agentes da Pastoral da Sobriedade se 
encontram para ajudar tantos irmãos e irmãs a ter uma vida saudável longe da 
dependência química e de outros males, isso é ressurreição. Quando os jovens se 
unem e buscam força juntos, para lutar contra o extermínio da juventude, isso é 
ressurreição. Quando procuramos viver vida de comunidade, sendo Igreja viva 
no mundo, acreditando na presença motivadora do Cristo vivo entre nós, isso é 
ressurreição.
Oração: Senhor Jesus, acreditamos na vossa ressurreição. Queremos acreditar tam-
bém na ressurreição de tantas crianças, jovens, adultos e idosos da exclusão social. 
Queremos acreditar na força transformadora do amor, da união, da solidariedade, 
da partilha vencendo o ódio, a divisão, o individualismo e a fome. Queremos 
acreditar na convicção de tantos missionários e missionárias, agentes de pastoral, 
líderes de comunidade, padres, religiosos e leigos que, mesmo sob ameaças, não 
temem arriscar suas vidas para ver a vida florescer no mundo. Amém!

Canto: Vitória, tu reinarás, / ó cruz tu nos salvarás! (bis)
1. Brilhando sobre o mundo, / Que vive sem tua luz / Tu és um sol fecundo / 

De amor e de paz, ó cruz!
2. Aumenta a confiança / Do pobre e do pecador / Confirma nossa esperança 

/ Na marcha para o senhor.
3. À sombra dos teus braços / A Igreja viverá / Por ti,  no eterno abraço, / O 

Pai nos acolherá.
Pai nosso, Ave Maria... Glória ao Pai...
Dir.: O Senhor esteja convosco!
Todos: Ele está no meio de nós
Dir.: Abençoe-nos o Deus todo poderoso: Pai, Filho e Espírito Santo.
Todos: Amém.


