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1ª ESTAÇÃO: 

JESUS É CONDENADO À MORTE
País: Brasil

Líder: Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos
Todos:  Porque por sua Santa Cruz, redimistes o mundo

Texto Bíblico: Lc 23, 23-25
Eles, no entanto, continuaram a gritar com toda a sua força, exigindo que ele fosse crucificado. E 
seus gritos ficaram cada vez mais altos. Então Pilatos decidiu que seu  pedido seria concedido. Ele 
libertou aqueles que queriam, que tinham sido presos por rebelião e assassinato. Quanto a Jesus, ele 
o entregou à  sua  vontade.



Reflexão: 
Jesus continua a ser condenado à morte nos corpos de tantas pessoas que são vítimas de 
tráfico, humilhação e exploração dentro de um sistema econômico dominante que foi 
agravado pela pandemia COVID-19, aumentando as condições de exploração do trabalho, 
desemprego, fome e miséria. Quando as pessoas não estão unidas em apoio à vida, elas estão  
apoiando a morte e permitindo que o mal  prevaleça.

Em meados do século 21, agora, há mais pessoas escravizadas em nosso planeta do que nunca. 
Uma das principais causas do Tráfico de Pessoas é o modelo de globalização instituído em todo 
o mundo, que se mostra um grande concentrador de riqueza em algumas regiões do planeta 
e em algumas classes sociais e, por outro lado,  causa grande pobreza e miséria para grande 
parte da população mundial cada vez mais excluída de qualquer processo de desenvolvimento.

O tráfico de pessoas é um crime que gera lucros de proporções inimagináveis. Dados da ONU 
confirmam que é a terceira maior fonte ilegal de lucro do mundo, perdendo apenas para o 
tráfico de armas e drogas. O tráfico de pessoas gera 150 bilhões de dólares por ano.

O Papa Francisco disse que uma economia sem tráfico humano é uma economia que cuida 
das pessoas. Por exemplo, oferecer empregos que contribuem para uma construção social 
saudável, é uma economia com regras de mercado que promovem a justiça e, portanto, é uma 
economia corajosa que “combinam lucro legítimo com a promoção do emprego e condições 
de trabalho decentes”. É uma  base firme combinada com a solidariedade.

Oremos: 
Senhor Jesus, vós vos humilhastes para nos salvar de nossas fraquezas,
nos permitir entrar em verdadeira comunhão com nossos irmãos e irmãs que são 
vítimas de tráfico humano, migração ilegal e todo tipo de exploração dos seres humanos.

Cubra como vosso manto, todas as pessoas que são vítimas de tráfico humano, para que 
possam encontrar uma mão útil que as ajude a se recuperar e ser libertadas- desta dura 
realidade.

Retirai todas as raízes do medo e da indiferença de nossos corações,
que nos impedem de reconhecer-vos nestes irmãos e irmãs, e dai-nos encorajamento para 
testemunhar que sua Igreja não tem fronteiras, é verdadeira mãe de todos!

Amém



2ª ESTAÇÃO: 

JESUS CARREGA A CRUZ EM SEUS 
OMBROS
País: Colômbia

L: Venham até mim os que estão cansados, carregando fardos pesadas
T: e eu vos darei descanso.

Texto Bíblico: João 19:17
Ele, carregando sua cruz, foi para o lugar chamado Calvário, que em hebraico é chamado gólgota.



Reflexão:
Jesus carrega em sua cruz tantas mulheres, homens, meninas e meninos que são vítimas de 
tráfico humano - vendidos como mercadoria, privados de liberdade, negados seus direitos, 
tratados como objetos, violando sua dignidade.

Quantas vítimas de tráfico humano dia-após-dia buscam proteção e encontram indiferença 
do governo? Milhares de colombianos: homens, mulheres, meninas e meninos continuam 
sofrendo, caminhando em silêncio com a cruz de serem explorados sexualmente, submetidos 
ao trabalho forçado, realizando trabalho desumano, em condições escravas, os grupos 
armados  que não respeitam a idade dos meninos e meninas, tornando-os vítimas de 
recrutamento forçado, e  mendicância forçada, entre outros.

Na Colômbia, o tráfico de pessoas aumentou alarmantemente devido à migração maciça 
de venezuelanos e à migração interna gerada por grupos armados. O Ministério do Interior 
apontou que entre 2013 e 2020 as vítimas de tráfico na Colômbia aumentaram de 60 para 686, 
o que significa que houve um aumento de mais de 1000% dos casos, durante esse período. 
82% dessas vítimas são mulheres e a maioria das vítimas são enviadas para o exterior, sendo 
que mais de 50%  vêm da Região cafeeira, Antioquia, Bogotá e Valle del Cauca, cujos principais 
destinos são China, México, Espanha, Argentina e Equador.

Oremos:
Senhor Jesus, ajudai-nos a lutar contra todas as formas de escravidão. Transformai os corações 
dos traficantes, para que o tráfico humano chegue ao fim. Em vosso amor infinito, aliviai a 
cruz das vítimas do tráfico humano e ajudai-nos a nos comprometer com a erradicação deste 
flagelo no corpo de Cristo.

Amém



3ª ESTAÇÃO: 

JESUS CAI PELA PRIMEIRA VEZ
País: Equador 

L: Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos
T: Porque pela vossa santa Cruz, remistes o mundo.

Texto Bíblico: Sl 119, 25
Minha alma está grudada ao pó: segundo a tua palavra, faze-me reviver.



Reflexão:
Nosso Salvador, sua força está exausta, enfraquecida pela dureza dos sofrimentos físicos e 
morais que lhe causaram naquela noite, jejuando e sem ter dormido, mal podia dar alguns 
passos antes que ele logo caísse sob o peso da cruz. Naquela hora, com toda a força de sua 
vontade ele conseguiu se levantar e continuar em seu caminho.
 
Contemplar na primeira queda de Jesus, aqueles que caíram nas redes do tráfico humano. 
De acordo com o relatório de 2020, no Equador os traficantes exploram homens, mulheres e 
crianças no tráfico sexual e no trabalho forçado dentro e fora do país, inclusive em servidão 
doméstica, mendicância, plantações de banana e palmeira, floricultura, camarão, pesca, 
oficinas clandestinas, vendas na rua, mineração e outras áreas da economia informal. O tráfico 
sexual prevalece mais nas províncias costeiras, incluindo El Oro, Guayas, Manabí, Los Ríos 
(60% das vítimas menores de idade são de Babahoyo) e nas províncias fronteiriças: Carchi, 
Esmeraldas, Loja e Sucumbíos.

Indígenas e afro-equatorianos, refugiados colombianos e migrantes venezuelanos são 
particularmente vulneráveis ao tráfico, porque oportunidades de emprego fraudulentas visam 
particularmente aqueles em situação migratória irregular.

O tráfico humano subjuga e enfraquece as pessoas para que elas não reajam e permaneçam 
subjugadas à vontade dos traficantes. Rezemos para que as vítimas deste crime tenham a força 
necessária para se levantar, e viver com liberdade e dignidade novamente.

Oremos: 
Senhor Jesus, o peso da cruz vos fez cair. O peso do orgulho nos derruba. O orgulho de pensar 
que um ser humano pode ser transformado em uma espécie de mercadoria que pode ser 
comprada e vendida, enquanto, na realidade, com essas ações, a dignidade humana está cada 
vez mais profundamente manchada. Senhor, ajudai-nos porque caímos. Ajudai-nos a renunciar 
ao nosso orgulho destrutivo e, aprendendo com vossa humildade, a nos levantar novamente.

Amém



4ª ESTAÇÃO: 

JESUS ENCONTRA  SUA MÃE
País: Peru

L: Senhor, que eu me encontre  ao lado de vossa mãe 
T: Em todos os momentos da minha vida. 

Texto Bíblico: Lucas 2: 33-35
Simeão disse à Maria ,sua mãe: Este será causa de queda e de reerguimento de muitos em Israel, e a 
ser sinal de contradição”.



Reflexão: 
“O que aconteceu com minha filha?”é o grito de muitas mães em nosso país. Mais de 5.500 
queixas de mulheres desaparecidas foram registradas ao longo de 2020 no Peru, a maioria 
delas menores de idade. O problema das mulheres desaparecidas não é mais uma questão 
em que se pode dizer que o desaparecimento pode ser devido a questões pessoais, mas está 
relacionado a formas de violência, incluindo tráfico humano e feminicídios.

“O alto número de mulheres desaparecidas em 2020 é preocupante porque estávamos em um 
contexto de quarentena e pandemia onde as mulheres estavam em um espaço mais seguro, 
que era suas casas.” (Ouvidoria)

A maioria dos casos não são investigados em profundidade até atingirem os verdadeiros 
traficantes. As mães dessas garotas lutam para encontrar suas filhas. A falta de meios 
financeiros impede o monitoramento judicial e, em última instância, os casos são arquivados. 
Redes de tráfico e seu poder econômico compram consciências.

Devido a falta de diligência e a indiferença do Estado em encontrá-las, bem como a ausência 
de um sistema de busca abrangente com uma perspectiva de gênero, perpetua uma 
mensagem de impunidade e afeta a vida de milhares de mulheres.

Oremos: 
Entre os gritos raivosos da multidão e os gemidos das mulheres, Jesus pode sentir os suspiros 
de sua Mãe, a Virgem Maria, que é testemunha dos tormentos de seu Filho.
No caminho para a cruz, Maria se manifesta como a Mãe do Redentor do mundo.
Ela é Modelo, Mãe, Professora, Rainha da Humanidade.
Senhor, que eu me encontre ao lado de vossa Mãe em todos os momentos da minha vida, 
confiando em seu afeto materno, eu tenho a certeza de chegar a vós.

Amém



5ª ESTAÇÃO: 

SIMÃO  DE  CIRINEU AJUDA JESUS 
A CARREGAR A CRUZ
País: Argentina 

Líder: Caminhamos convosco, Jesus, nosso irmão,
Todos: Porque vossa vida e vossa Palavra nos encorajam a continuar.

Texto Bíblico: Mateus 27:32; 16:24
Quando saíram, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e o forçaram a 
carregar a cruz.

Jesus disse aos seus discípulos: Quem quiser vir após de mim, renunciar a si mesmo, pegue sua cruz 
e siga-me.”



Reflexão:
A situação do tráfico de pessoas na Argentina não é indiferente para nós, comove-nos e nos 
preocupa que a prostituição seja considerada um trabalho, porque sabemos ao que leva essa 
afirmação.

Costumamos receber notícias que nos dizem quantas pessoas caem nas redes de tráfico, 
quantas pessoas são resgatadas. E sempre nos perguntamos novamente:

E quanto a elas?
Como elas chegaram lá?
O que será de suas vidas a partir de agora?
Quem vai acompanhá-las?

Conhecemos mulheres e homens, procurando maneiras de estar perto, de ajudar. É sua 
empatia, sua irmandade,  que os impele a estar perto das vítimas do tráfico humano. Mulheres 
e homens que entenderam o sofrimento de suas irmãs e irmãos.

O texto bíblico fala de um homem, Simão, que ajudou a carregar a cruz de Jesus. Hoje, nesse 
caminho marcado pela cruz, pela dor, conhecemos organizações, especialmente de mulheres, 
que acompanham outras mulheres. Neste tempo de pandemia, muitas vítimas estão à deriva. 
A realidade social, econômica e de saúde tem sido fortemente sentida. E existem organizações  
que ajudam a tornar a questão visível, ajudam as vítimas a partir de uma abordagem  
econômica ou de uma abordagem de saúde mental.   Nestes tempos de desesperança, unimo-
nos àqueles que abraçam essa luta e caminham com aqueles que foram crucificados.

Se encontrarmos uma pessoa nessa situação, estamos dispostas a pegá-la ou olhamos para o 
outro lado?

Oremos: 
Santa Josefina Bakitha, apresentamos-lhe a situação das vítimas de tráfico em nosso país. 
Que recuperem a esperança de continuar andando. Pedimos pelas organizações que as 
acompanham desde o simples trabalho, luta pelo respeito do ser. Pedimos pela esperança que 
nos anima. 

Amém



6ª ESTAÇÃO: 

VERÔNICA ENXUGA A FACE DE JESUS
País: Paraguai

Líder: Nós vos adoramos Senhor Jesus Cristo e vos bendizemos
Todos: Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo

Texto Bíblico: Lucas 23:27
Muita gente o seguiu. Especialmente mulheres que batiam no peito, e choraram por ele.



Reflexão:
Meninas e meninos paraguaios escravizados no Brasil são abandonados na fronteira.

No início da Pandemia COVID-19, cerca de cem meninas, meninos e adolescentes paraguaios, 
entre 12 e 17 anos, foram abandonados na Foz de Iguazú, próximo à Ponte da Amizade 
(lado brasileiro) da fronteira com o Paraguai. Eles foram trazidos para aquele lugar por seus 
exploradores, a maioria de São Paulo, Brasil, para onde foram levados para o trabalho escravo: 
exploração do trabalho em fábricas de confecção, durante o dia, e exploração sexual à noite 
pelas mesmas pessoas que as escravizavam.

Muitos foram levados, com o consentimento de seus pais, para “trabalhar”. Algumas meninas 
de 12 e 13 anos voltaram com um bebê nos braços e relataram que várias outras meninas e 
meninos paraguaios continuam sendo explorados em oficinas de confecção, no Brasil.

O que podemos fazer para limpar os rostos feridos de tantos meninos e meninas, que sofrem 
dessa escravidão, para lhes devolver o brilho da alegria e da esperança?

Oremos:
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é 
o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na 
hora de nossa morte.

Amém



7ª ESTAÇÃO: JESUS CAI PELA SEGUNDA VEZ.

PAÍS: URUGUAI
Líder: Nós vos adoramos Senhor Jesus Cristo e vos bendizemos
Todos: Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo.

Texto Bíblico: Amós 2:6-7a
Assim diz Javé: “Minha sentença contra Israel por seus muitos crimes será sem recurso. Porque eles 
vendem os inocentes por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias, eles pisoteiam os 
pobres no chão e impedem os humildes de conseguir o que querem.“



Reflexão:
A prostituição é legalizada e considerada um trabalho no Uruguai pela lei 17.515. O número 
de profissionais do sexo registrado no Ministério do Interior (MI, 2019) é de 12.375, o que 
representa 3 em cada 1.000 habitantes, dos quais a grande maioria são mulheres (94%). Há 
informações confiáveis de que nem todas as delegacias informam o registro, por isso é certo 
que esse número é subestimado. Isso não reflete a discriminação, o estupro e a violência 
sofridas pelo chamado “trabalho”.

O tráfico de pessoas é um problema instalado em nosso país que tem raízes históricas, uma vez 
que sua existência é evidenciada no sistema escravo colonial. É o produto das desigualdades 
estruturais reproduzidas e exacerbadas pelo sistema capitalista heteropatriarcal.

Atualmente, o tráfico em nosso país é reproduzido e exacerbado pelo acúmulo de capital 
do mercado global. Afeta principalmente populações que sofrem múltiplas exclusões e 
desigualdades, e se materializa nos corpos das pessoas, especialmente mulheres, meninas e 
adolescentes. O sistema econômico social gera, produz e reproduz a mercantilização da vida 
das pessoas a partir de modelos extrativistas que possibilitam o “consumo” de seres humanos 
por outros seres humanos.

Se conhecemos pessoas nessa situação, estamos dispostos a acolhê-las ou olhamos para o 
outro lado? Nós olhamos para elas como pessoas? Contribuímos de alguma forma para o 
sistema econômico que esmaga os seres humanos?

Oremos: 
Santa Josefina Bakhita, quando criança, você foi vendida como escrava e teve que passar 
por dificuldades e sofrimentos incalculáveis. Uma vez libertada de sua escravidão física, você 
encontrou a verdadeira redenção em seu encontro com Cristo e sua Igreja.
Ó Santa  Bakhita, ajude todos aqueles que estão presos na escravidão; interceda a Deus para 
que possam ser libertadas das cadeias de seu cativeiro.

Amém



8ª ESTAÇÃO: 

JESUS CONFORTA AS MULHERES 
DE JERUSALÉM
País: República Dominicana

Líder: Nós vos adoramos Senhor Jesus Cristo e vos bendizemos
Todos: Porque pela vossa santa cruz  remistes o mundo

Texto Bíblico: Lucas 23:27-28
Ele foi seguido por uma grande multidão de pessoas, e de mulheres que batiam no peito e 
choravam por ele. Jesus virou-se para eles e disse: “Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, 
chorem por vós mesmas e por vossos filhos.”



Reflexão: 
“Eu estava fazendo trabalho sexual em uma cidade na DR, eu e minha colega de quarto. Ela 
me disse que havia uma senhora que estava fazendo algumas viagens para Curaçao. Nós nos 
encontramos com ela, e ela propôs arranjar os papéis para nossa viagem; e em uma semana, 
estávamos prontas para ir para Curaçao.

Quando chegou o dia, um micro-ônibus nos levou ao aeroporto. Quando chegamos ao 
local, eles recolheram nosso passaporte e nos tiraram os 5.000 Pesos, e nos colocaram em 
um micro-ônibus para o “campo feliz” onde nos levaram para um quarto e nos disseram para 

“trabalhar. Esse foi o início de uma longa jornada de 3 meses. No terceiro dia, de estarmos lá, 
eles nos deram drogas para poder fazer sexo todo o tempo, ou seja, 24 horas por dia. Eu não 
me importava se era naqueles dias certos do mês; nos disseram para usar absorventes. Adquiri 
uma infecção da qual quase morri. Tive muita dor e febre, mas tive que aturar. Eles me trataram 
no local, porque não se atreviam a me levar ao hospital.

Depois de três meses, quando chegou a hora de voltar ao meu país, a administração me ligou 
e nesse momento percebi que todos os serviços me eram cobrados: quarto, roupas, cama, 
comida e a cocaína que eles nos forneceram. Eles não me deixaram comunicar com minha 
família. Consegui escapar e voltei ao meu país com 35,00 dólares,  uma dívida enorme, e todos 
os problemas acumulados, incluindo as  críticas da minha família de não me apoiar...”
Fátima

A República Dominicana é o terceiro país do mundo de maior tráfico de pessoas. Todos os 
anos, cerca de 60.000 mulheres dominicanas são vítimas deste crime, tanto nacional quanto 
internacionalmente. Estima-se que o país seja um dos maiores a exportar mulheres vítimas 
de tráfico. Nos últimos dois anos foram investigadas 79 pessoas, 47 processadas e apenas 7 
pessoas condenadas.   (Ações de combate ao tráfico de pessoas e contrabando de migrantes 
durante 2019).

Pedimos ao Senhor que nos dê olhos abertos e um coração compassivo para que, como Jesus, 
não fechemos os olhos para a dor de tantas mulheres que se enquadram no poder do tráfico, 
para que possamos abordar essa realidade, estendendo a mão com um coração compassivo e 
misericordioso diante de seu sofrimento.

Oremos: 
Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso Reino. Seja 
feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, 
perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. 

Amém



9ª ESTAÇÃO: 

JESUS CAI PELA TERCEIRA VEZ
País: Honduras

Líder: Nós v os adoramos Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos.
Todos: Porque pela vossa santa Cruz remistes o mundo.

Texto Bíblico: Mateus 11: 28-29
Venham a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos e eu lhes darei descanso. Meu jugo 
sobre você é leve, e aprendam de mim que eu sou manso e humilde de coração, e encontrarão 
descanso para vossas almas.



Reflexão:
Na perspectiva de um cidadão comum, deve-se levar em conta que muitas pessoas não sabem 
como e onde denunciar eventos de tráfico humano. Há pouca confiança nos agentes policiais e 
judiciais que podem ajudar as vítimas que procuram ajuda.

O peso das cruzes da humanidade torna-se insuportável devido à ausência de justiça 
nos sistemas sociais, econômicos e políticos em Honduras. A decepção é o método  de 
manipulação para enganar as vítimas através de falsas promessas em relação a um trabalho 
com boa renda.

O Papa Francisco disse: “Uma economia sem tráfico é uma economia corajosa, que combina 
lucro legítimo com a promoção do emprego e condições decentes de trabalho.” Vamos 
trabalhar juntos para criar tal economia e acabar com o tráfico humano. 
 

Oremos: 
Ensine-nos, ó Deus, a viver a esperança que a fé cristã nos dá, em uma economia de 
solidariedade, e compromisso com a prática da justiça, incluindo criar oportunidades para 
construir uma sociedade mais humana para melhorar a vida de mulheres, meninos, meninas e 
homens de Honduras e de todo o mundo. Por Jesus Cristo nosso Senhor.

Amém



10ª ESTAÇÃO: 

JESUS É DESPOJADO DE SUAS VESTES 
País: Porto Rico

Líder: Nós vos agradecemos Senho, e vos bendizemos,
Todos: Porque  pelo vosso amor libertastes a humanidade. 

Texto Bíblico: Mateus 27:35 -36
Depois que ele foi crucificado, eles lançaram sorte para dividir suas vestes, cumprindo assim o que 
disse o profeta: “Minhas vestes foram repartidas, e eles lançaram sorte sobre elas.” Então ficaram ali 
sentados, montando guarda.

Rezemos nesta estação pelos homens e mulheres explorados no trabalho, pelas mulheres 
forçadas à prostituição e pelas crianças forçadas a cometer crimes, que se sintam empoderadas 
por Deus para resistir ao abuso e à injustiça, com a esperança de que haja pessoas solidárias 
para as ajudar.



Reflexão:
Como Jesus foi despojado de suas roupas e lançado ao acaso, em Porto Rico, há inúmeros 
cidadãos sem documentos, contratados para a indústria da construção, explorados e sem 
salários justos; mulheres forçadas à exploração sexual como pagamento por entrar e ficar na 
Ilha, e mulheres vítimas de violência doméstica; exploração de menores levados para outros 
países, para pedir dinheiro em semáforos, forçados a fazer tarefas domésticas e agrícolas, ou 
distribuir e  vender drogas. Estima-se que 85% das pessoas que trabalham em pontos de 
drogas são menores de idade. Todos eles são despojados de sua dignidade e direitos básicos, 
como um lar, trabalho e saúde. E embora em 2012 tenha sido adotado o Novo Código Penal 
que trata da questão do Tráfico de Pessoas e o classifique como um crime grave, a vida desses 
nossos irmãos fica à mercê de sua própria  sorte.

Quem explora? Quem se beneficia? Que este grito ressoe em nossos ouvidos: “Onde está seu 
irmão ou irmã? “

Oremos: 
Misericordioso Deus, Pai-Mãe, toque os corações dos traficantes e exploradores, para que 
reconheçam que a vida é sagrada, não é mercadoria! Que ninguém tenha o direito de se 
beneficiar às custas do sofrimento dos outros. E para nós, conceda-nos a graça de denunciar 
toda a injustiça e exploração. Por Cristo Nosso Senhor.

Amém



11ª ESTAÇÃO: 

JESUS É PREGADO NA CRUZ 
País: Guatemala

Líder: Nós vos adoramos Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos.
Todos: Porque pela Sua Santa Cruz você remistes o mundo.

Texto Bíblico: Lucas 23:33-34
Quando os soldados vieram ao lugar chamado “Calvário”, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, 
um à direita e outro à esquerda. 

Jesus dizia: “Pai, perdoa-lhes! Eles não sabem o que fazem!”.



Reflexão:
Hoje, como no passado, Jesus ainda é pregado na cruz:

• Nas 41 meninas queimadas do “Lar Seguro”, queimaram sua infância e seus sonhos.
• Nos migrantes que continuam cruzando fronteiras para alcançar o desejado “sonho 
americano”.
• Nas garotas atualmente exploradas, abusadas, sequestradas e assassinadas. 
• Em mulheres abusadas, silenciadas, vítimas de tráfico.
• Nos feminicídios constantes e impunes em nossos países.

Eles continuam pregando as pessoas na cruz, em todos aqueles que sofrem violência, 
empobrecimento pelo sistema injusto predominante, e aqueles descartados de nossa 
sociedade de classe,  sem valores humanos e cristãos.

Oremos: 
Pedimos-vos, ó Deus, que haja maior solidariedade com aqueles pregados na cruz de hoje, que 
são muitos no mundo, que haja justiça para aqueles que foram esquecidos na história.
Que juntos, ajudemos a retirar as vítimas desta cruz pesada que foi imposta, por tantos séculos. 
Jesus, ouça o choro de seu sofrimento, das pessoas crucificadas, que hoje clamam por vós.

Amém



12ª ESTAÇÃO: 

JESUS MORRE NA CRUZ
País: México 

Líder: Nós vos amamos, ó Cristo, e vos bendizemos,
Todos: Porque pelo vosso amor e misericórdia remistes o mundo.

Texto Bíblico: Lucas 23:44-46
Era por volta do meio-dia, e uma a escuridão envolveu a terra até às três da tarde. Naquele 
momento, a cortina do Templo rasgou-se ao meio e Jesus clamou com voz forte: “Pai, em tuas mãos 
eu entrego o meu espírito” E dizendo isso, ele expirou.

Rezemos, nesta estação, pelas vítimas do tráfico que morreram, para que Deus as receba no 
céu onde não há mais maus tratos, luto ou dor.



Reflexão:
Hoje eles se unem à morte de Jesus: meninas e meninos, mulheres e homens cujas vidas 
foram rasgadas, quebradas ou obscurecidas por cair nas redes do tráfico humano. Eles estão 
mortos enquanto estão vivos, com seus direitos humanos negados. Eles  são despojados 
de sua dignidade como filhos de Deus, como pessoas. Com suas vidas e trabalho forçado 
enriquecem empresas ou indivíduos, em diferentes setores, como a agroindústria, mineração, 
fábricas, saúde e o setor sexual. No México, as mais vulneráveis são as mulheres que são usadas 
principalmente para exploração sexual. Hoje, unimos essas mortes injustas, à morte de Jesus, 
para que elas possam se reerguer novamente. Queremos construir redes que ajudem muitas 
irmãs e irmãos a superar esse mal e gerar uma economia mais atenciosa e humana que permita 
o desenvolvimento de todas as pessoas.
 

Oremos: 
Deus, nosso Pai- Mãe, vós que sois a Vida, estendei vossas mãos para tantas e tantos de nossas 
irmãs e irmãos que são vítimas do tráfico humano. E dai-nos forças para buscar modos de vida 
no meio de tanta morte injusta. Isto  vos pedimos por meio de Cristo, nosso Senhor.

Amém



13ª ESTAÇÃO: 

JESUS É RETIRADO DA CRUZ 
E ENTREGUE À SUA MÃE
País: Estados Unidos

L. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo e vos bendizemos
T. Porque  pela sua santa cruz você remistes o mundo.

Texto Bíblico: Jo  19:26-27, 38
Jesus, vendo sua mãe e ao seu lado o discípulo a quem amava, disse à mãe: “Mulher, eis aí seu filho”. 
Então ele disse ao discípulo: “Eis aí sua mãe.”

(De joelhos) José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, pediu permissão a Pilatos para retirar o 
corpo de Jesus. Então ele foi e retirou o corpo de Jesus.



Reflexão:
O que Deus está me dizendo neste texto?

Antes de ser colocado na tumba, Jesus é finalmente entregue à sua Mãe. Ele é o ícone de um 
coração partido, mostrando-nos como a morte não impede o último beijo de uma mãe para 
seu  filho. Prostrada diante do corpo de Jesus, Maria  o segura amorosamente em um abraço 
final. Este ícone é simplesmente chamado de “Misericórdia”.

Nossos pensamentos agora se voltam para as muitas vítimas do tráfico humano, especialmente 
as mães e crianças impactadas por esse crime. Nos EUA, a exploração sexual de meninos e 
meninas ocorre em todos os 50 estados. Estima-se que existam 200.000 crianças em risco de 
exploração sexual, de acordo com o Departamento de Justiça. Muitos filhos desaparecem, 
especialmente, de comunidades indígenas e negras, sem os mesmos recursos investidos na 
recuperação deles. Essas mães  não são capazes de segurar seus filhos como  Maria  segurou o 
corpo de Jesus. Seus braços doem desejando abraçá-los mais uma vez.

O tráfico humano é um crime lucrativo que trata os filhos de mães preciosas como meras 
mercadorias. Traficantes de pessoas abusam do sistema financeiro para promover suas 
atividades ilegais. Hoje, os avanços tecnológicos dão aos traficantes maior acesso a serviços 
financeiros e outros recursos para ocultar seus crimes e financiar a atividade criminosa. 

Essa realidade é de partir o coração, mas no final, a morte não supera o amor porque o amor é 
mais forte que a morte. O amor puro é duradouro. A noite chegou. A batalha acabou. O amor 
não foi derrotado.  

Oremos: 
Enquanto contemplamos a Mãe Santíssima segurando o corpo sem vida de seu filho divino, 
vamos lembrar das vítimas do tráfico que morrem na escravidão.

Jesus, ajudai-nos a ver como vós vedes para que quando olharmos em seus olhos, possamos 
ver seu sofrimento e agonia em sua dor. Ajudai-nos a ser capazes de acabar com suas cruzes 
e dar-lhes o amor que vós  nos dais todos os dias, para que vosso os alimente e restaure sua 
dignidade e respeito.
Ajudai-nos a caminhar com eles neste longo caminho de recuperação enquanto começam a 
acreditar em si mesmos e em vós, e voltem a viver novamente. Ajudai-os a ter coragem e fé 
para começar uma nova vida de confiança e liberdade. Sabemos que isso só pode acontecer 
com a vossa presença, no vosso tempo e com vossa graça. 

Amém



14ª ESTAÇÃO: 

JESUS É SEPULTADO
País: Canadá

Líder: Como povo de fé, sigamos Cristo até o fim; como Jesus, deitado no túmulo,  desceu à 
mansão dos mortos.
Todos: Como povo de fé, estejamos presentes mesmo que a morte pareça ter a última palavra!

Texto Bíblico: Mateus 27:55,61
Havia várias mulheres assistindo à distância; elas haviam seguido Jesus, desde a Galileia 
servindo-o.... Entre elas estavam Maria Madalena e a outra Maria, sentadas em frente ao túmulo.

“Seu Filho, seu único gerado, morreu, foi enterrado e desceu à mansão dos mortos...” diz o CREDO 
de nossa fé.



Reflexão:
As mulheres sentadas silenciosamente diante do novo túmulo, seguiram Jesus até o fim: 
dos dias da Galiléia até o túmulo. Como elas, as organizações que lidam com o tráfico e suas 
consequências não hesitam em ir até mesmo aos cantos mais sofridos e corruptos da Terra 
para apoiar as vítimas e sobreviventes.

Sentados, neste momento de silêncio, ousamos acompanhar Jesus em sua visita à mansão dos 
mortos. Nas profundezas de nossos corações, vamos unir o que não pode ser unido na vida 
cotidiana. Como Jesus, vamos estender a mão...
(Silêncio)

Pense nas mulheres aborígenes e imigrantes que morreram traficadas e seus em seu reinado 
de terror.
(Silêncio)

Pense nas vítimas da pobreza e os capitalistas que se alimentam do sofrimento e da rejeição da 
dignidade humana.
(Silêncio)

Entre em contato com as 5 mulheres mortas apenas em fevereiro em Quebec,durante  uma 
pandemia,  e ofereça uma mão amiga aos  cônjuges enterrados  em sua violência.
(Silêncio)

Como pessoas de fé, estejamos presentes mesmo que a morte pareça ter a última palavra!

Oremos: 
Senhor, pedimos a graça da fidelidade para segui-lo até o fim através do nosso compromisso 
com as vítimas do tráfico.
Senhor, ousamos pedir a graça da descida à mansão dos mortos. Tornar todos - exploradores, 
clientes e aproveitadores, artesãos da economia da morte - mais conscientes da dignidade das 
vítimas  e sobreviventes.

Amém



15ª ESTAÇÃO 15: 

A RESSURREIÇÃO DE JESUS
País: Nicarágua
 
Líder: Nós vos adoramos Senhor Jesus Cristo e vos bendizemos
Todos: Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo.
 

Texto Bíblico: Lucas 24: 13-35 –  trechos
No dia em que Jesus ressuscitou, dois discípulos estavam indo para uma pequena cidade chamada 
Emaús... e eles estavam falando sobre tudo o que tinha acontecido ... O próprio Jesus se aproximou 
deles e começou a andar com eles, mas algo impediu que seus olhos o reconhecessem.

Jesus lhes disse: “Do que vocês estão falando pelo caminho?” Responderam-lhe, falando da vida e 
da crucificação de Jesus. “Pensamos que ele seria o único que deveria libertar Israel. Mas tudo está 
feito, e essas coisas aconteceram há três dias. Também lhe disseram que algumas mulheres “do 
nosso grupo” foram até a tumba, mas não encontraram o corpo e viram uma aparência de anjos 

“que disseram que ele estava vivo”.



Então ele lhes disse: “Como vocês são tardos, e quão lentos são seus corações para acreditar em 
tudo o que os profetas anunciaram! Não tinha que ser assim e que o Cristo sofreria para entrar em 
sua glória? “ E começando por Moisés e passando por todos os profetas, ele interpretou tudo o que 
as Escrituras disseram sobre ele.

Os discípulos pediram-lhe para ficar com eles. Ele ficou, e enquanto estava sentado à mesa com 
eles, ele pegou o pão, pronunciou a bênção, partiu-o, e deu-lhes. Naquele momento seus olhos se 
abriram e eles o reconheceram, mas ele desapareceu. Então eles disseram um ao outro: “Nossos 
corações não ardiam quando ele falava conosco no caminho e explicava as Escrituras para nós?”

Reflexão:
Os dois discípulos que caminhavam para Emaús após a crucificação de Jesus ficaram muito 
desanimados com o fracasso de um projeto no qual acreditavam. “Pensamos que ele seria o 
único que deveria restaurar Israel” (v 21).

Às vezes, também temos esperança em um projeto - por exemplo, uma nova lei contra o 
tráfico de pessoas - mas estamos decepcionados quando essa lei permanece no papel e 
não é aplicada contra criminosos. Ou formamos uma nova organização anti-tráfico, e só 
experimentamos obstáculos e dificuldades.

Nesse momento Jesus se aproxima deles, ouve-os, e começa a lhes explicar as escrituras; os 
profetas sempre encontram problemas e perseguição. Os discípulos pedem-lhe para ficar com 
eles. Em momentos de desânimo, que são naturais, pedimos a Jesus que fale conosco e revele 
sua presença e amizade conosco ao longo do caminho.

Eles o reconheceram quando ele partiu o pão; e eles voltaram para Jerusalém com essa boa 
notícia para encorajar a comunidade. Que também nos abramos a Jesus quando formos 
desencorajados, ouçamos e sintamos sua amizade e apoio, e voltemos a fortalecer os outros na 
luta contra a escravidão.

Oremos:
“Senhor, vós fizestes o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles... Agora veja como eles são 
ameaçados; Conceda aos seus servos que proclamem vossa Palavra com coragem, enquanto 
manifestais vosso poder, realizando curas, sinais e maravilhas em  nome de vosso santo servo Jesus.”

Encerramos a oração pedindo a volta do Reino de Deus, o reino da justiça, da paz, do amor e 
do respeito por todas as pessoas humanas e pela Mãe Natureza.

Todos:”Pai-Mãe, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. 
Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, e 
perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos 
deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal. 

Amém


