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O livreto de comemoração dos 30 anos da Campanha da Fraternidade de 1989 aborda
uma linguagem comunicacional atual, nele encontramos a  Via-Sacra do Comunicador,
 Oração e Hino da CF de 1989, além da Mensagem do Papa São João Paulo II para a 
quaresma daquele ano. Para além disso, este subsídio oferece nas colunas de cada 
estação, elementos complementares com citações da Sagrada Escritura, definições,

pesquisas, frases do Papa Francisco no Twitter e dica de filmes.
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APRESENTAÇÃO

“Faço-vos uma confidência: gosto muito 
de fazer a Via Crucis, porque é ir com 
Maria atrás de Jesus e levo sempre comigo, 
para fazer a qualquer momento, 
uma Via Crucis de bolso.”
 
PAPA FRANCISCO

Foto: @L’Osservatore Romano

Em 1989 foi lançando pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
a Campanha da Fraternidade com o lema: “Comunicação para a verdade 
e a vida” e tendo como objetivo geral: “Despertar a consciência crítica do 
receptor no uso da mídia, como atitude interior necessária para a 
comunicação da verdade e da paz. Quer também conscientizar os 
receptores sobre seu papel de agentes de influência na orientação de 
programas nos meios de comunicação”. 

O Regional NE 1 por ocasião da CF – 1989 lançou o subsídio contendo: 
Novena, Via Sacra, Cânticos e Orações. Assinado por Dom Frei Aloísio Léo 
Arlindo Cardeal Lorscheider, OFM (in memoriam), então presidente do 
Regional, o material foi um instrumento de evangelização, reflexão e oração 
para todos aqueles que dele fizeram uso. Na apresentação ele escreveu: “a 
novena que você toma em mão, tem por objetivo ajudá-lo na reflexão e 
na prece para o bom uso da Comunicação”. 

Celebrando os 30 anos daquela Campanha histórica para todos que 
atuam com comunicação, estamos resgatando alguns daqueles 
instrumentos de evangelização. A Via-Sacra será o norte para nossos 
momentos de oração e resgate. Para isso é importante temos ciência que o 
texto é original de 1989, portanto há alguns termos que não utilizamos mais 
no processo de comunicação. Ficando assim a fidelização ao texto original.

 
Desejamos que todos possam utilizar esse instrumento de oração, 

reflexão e partilha. Possamos celebrar esses 30 anos da Campanha da 
Fraternidade para Comunicação de forma serena e unidos na unidade de 
nosso regional. 

Alex Ferreira
Pastoral da Comunicação Regional NE 1
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VIA-SACRA DO
Comunicador

1ª ESTAÇÃO:
Jesus é condenado a morte

Acolhida: 
Preparar o ambiente, estações e reflexões. 
 
 - Acolher os comunicadores;
 - Invocação da Santíssima Trindade;
 
Dirigente: Nós te adoramos, Senhor Jesus Cristo, 
e te bendizemos. 

Todos:  Porque pela tua santa cruz remiste 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 inocente, ouvindo a voz mentirosa 
dos noticiários pagas pelos poderosos. Quantas 
vezes não tivemos a coragem de procurar descobri 
a verdade dos fatos. Quantas vezes fomos 
comunicadores de noticias falsas, prejudicando a 
reputação dos irmãos. 

To d o s :  F a z  d e  n ó s  i n s t r u m e n t o s  d e 
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. 

Deus quer que todos 
se salvem e cheguem 
ao conhecimento 
da verdade.
Tm 2,4

Não abandonemos
a oração, mesmo
quando nos parece 
inútil rezar.
@Pontifex_pt - 18.8.2016

A Via-Sacra: que é? 
Como teve origem?
Link: https://cleofas.com.br/
a-via-sacra-que-e-como-
teve-origem-eb/
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2ª ESTAÇÃO:
Jesus carrega a cruz

Acolhida: 
Preparar o ambiente, estações e reflexões. 
 
 - Acolher os comunicadores;
 - Invocação da Santíssima Trindade;
 
Dirigente: Nós te adoramos, Senhor Jesus 
Cristo, e te bendizemos. 

Todos:  Porque pela tua santa cruz remiste 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 catar 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. 
 
Todos:  Faz  de  nós  inst rumentos  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.

Pai, tudo Te 
é possível.
Oração de Jesus no jardim 
do Getsêmani - Mc 14,36

Nesta Quaresma vamos
tentar jejuar sem cara
feia, mas sorrindo.
@Pontifex_pt - 10.3.2017

Filme: Terra de Maria
Um advogado que trabalha
para o Diabo é comissionado
para ir à Terra e realizar 
uma investigação: o que 
acontece nas cabeças 
daqueles que acreditam
no Céu e em seus 
fundamentos? 
As descobertas dele 
definirão o futuro da
raça humana.
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3ª ESTAÇÃO:
Jesus cai pela primeira vez

Acolhida: 
Preparar o ambiente, estações e reflexões. 
 
 - Acolher os comunicadores;
 - Invocação da Santíssima Trindade;
 
Dirigente: Nós te adoramos, Senhor Jesus 
Cristo, e te bendizemos. 

Todos:  Porque pela tua santa cruz remiste 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 
noticias de desgraça e da queda dos outros: 
´prisão, acidente, falência, guerras, doenças, 
m o r t e s . . .  S o m o s  á v i d o s  d e  n o t í c i a s 
extraordinárias, de emoções fortes, mas, ao 
mesmo tempo, tão esquecidos dos sofrimentos 
alheiros. 
 
Todos:  Faz  de  nós  inst rumentos  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.

J e s u s  C r i s t o  é  d e  D e u s  P a i /  G r a n d e 
Comunicador/ É palavra de verdade / É 
mensagem de amor. 

Antes da festa da Páscoa,
sabendo Jesus que 
chegara a Sua hora de 
passar deste mundo 
para o Pai, Ele, 
que amara os Seus 
que estavam no mundo, 
amou-os até o fim.
Jo 13,1

Existe uma comunhão 
entre pecadores e justos, 
porque, efetivamente,
não existem justos.
Gertrud Von Le Fort, 
escritor alemã

O que é a Quaresma?
Link: https://www.acidigital.
com/fiestas/quaresma.htm
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4ª ESTAÇÃO:
Jesus encontra com sua mãe

Acolhida: 
Preparar o ambiente, estações e reflexões. 
 
 - Acolher os comunicadores;
 - Invocação da Santíssima Trindade;
 
Dirigente: Nós te adoramos, Senhor Jesus 
Cristo, e te bendizemos. 

Todos:  Porque pela tua santa cruz remiste 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 encontram 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.
 
Todos:  Faz  de  nós  inst rumentos  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. 

O cristão promove a paz, 
a começar pela 
comunidade onde vive.
@Pontifex_pt - 17/2/19

Onde se afunda a fé na mãe 
de Deus, afunda-se também
a fé em Deus Filho e em 
Deus Pai.
Ludwig Feuerbach, 
filósofo ateista, em 
A essência do Cristianismo.

PAIXÃO
(lat. passio= doença, 
sofrimento)
É utilizada para o 
sofrimento de Jesus Cristo.
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5ª ESTAÇÃO:
Simão Cirineu ajuda a 
carrega a cruz 

Acolhida: 
Preparar o ambiente, estações e reflexões. 
 
 - Acolher os comunicadores;
 - Invocação da Santíssima Trindade;
 
Dirigente: Nós te adoramos, Senhor Jesus 
Cristo, e te bendizemos. 

Todos:  Porque pela tua santa cruz remiste 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 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.   
 
Todos:  Faz  de  nós  inst rumentos  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. 

Tenho ainda muitas 
coisas para vos dizer,
mas não as podeis 
compreender agora. 
Quando vier o Espírito da
Verdade, Ele vos guiará 
para a verdade plena. 
Jo 16,12 ss.

Os sofrimentos de tantos
irmãos e irmãs perseguidos
por causa do Evangelho 
são um apelo urgente a
sermos mais unidos 
entre nós cristãos.
@Pontifex_pt - 6/7/18

Filme: O Filho de Deus
A história de Jesus é 
contada desde sua 
origem humilde, 
seus ensinamentos, 
a crucificação e a 
ressurreição final, 
em sua jornada para
propagar uma mensagem
de amor e esperança.

9



6ª ESTAÇÃO:
Verônica enxuga o rosto 
de Jesus

Acolhida: 
Preparar o ambiente, estações e reflexões. 
 
 - Acolher os comunicadores;
 - Invocação da Santíssima Trindade;
 
Dirigente: Nós te adoramos, Senhor Jesus 
Cristo, e te bendizemos. 

Todos:  Porque pela tua santa cruz remiste 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 i rmão 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 pé 
manipulada segundo as vantagens de uns, as 
conven iênc ias  de  ou t ros .  A verdade é 
desfigurada... e assimilamos essas noticias sem 
consciência critica.    
 
Todos:  Faz  de  nós  inst rumentos  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. 

Quem vos escuta 
escuta-Me a Mim; e quem 
vos rejeita, rejeita-Me a Mim.
Mas quem me rejeita, 
rejeita Aquele que 
Me enviou.
Lc 10,16

Quando olhamos para a cruz,
compreendemos a grandeza
do Seu amor. Quando
olhamos para a manjedoura,
compreendemos a ternura 
do Seu amor por ti e 
por mim, pela tua família
e por cada família.
Santa Tereza de Calcutá

A História do Santo Sudário
Link: https://cleofas.com.br/
historia-do-santo-sudario/
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7ª ESTAÇÃO:
Jesus cai pela segunda vez

Acolhida: 
Preparar o ambiente, estações e reflexões. 
 
 - Acolher os comunicadores;
 - Invocação da Santíssima Trindade;
 
Dirigente: Nós te adoramos, Senhor Jesus 
Cristo, e te bendizemos. 

Todos:  Porque pela tua santa cruz remiste o 
mundo.

Leitor: A fraqueza de Jesus é tão grande que 
mesmo com a ajuda de Cirineu, de Verônica, ele 
cai pela segunda vez. 

Dir igente:Senhor  Jesus ,  os  me ios  de 
comunicação apresentam 1000 soluções aos 
problemas da fome, da doença, do desemprego, 
do analfabetismo, da seca... o povo se levanta... 
retorna 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.    
 
Todos:  Faz  de  nós  inst rumentos  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. 

O que resta, o que tem
valor na vida, quais 
riquezas não 
desaparecem? 
Certamente duas: 
Deus e o próximo.
@Pontifex_pt - 28/5/18

DEAD LINE
Termo inglês para final 
de linha, linha que não 
deve ser ultrapassada, 
último dia para se fazer 
algo. No jornalismo, o termo 
é vinculado ao momento 
em que o jornal vai para 
a prensa.
Dicionário da Comunicação, 
Ciro Marcones - Paulus.

Os caminhos de Deus 
são os caminhos que 
Ele próprio percorreu 
e que nós agora temos
de percorrer com Ele.
Dietrich Bonhoeffer

11



8ª ESTAÇÃO:
As mulheres de Jerusalém
choram ao verem Jesus 

Acolhida: 
Preparar o ambiente, estações e reflexões. 
 
 - Acolher os comunicadores;
 - Invocação da Santíssima Trindade;
 
Dirigente: Nós te adoramos, Senhor Jesus 
Cristo, e te bendizemos. 

Todos:  Porque pela tua santa cruz remiste 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 filha de Jeruralém.

Dirigente:  Senhor Jesus, muitas vezes, os meios 
de comunicação desfiguram a imagem da mulher, 
e fazem dela um objeto frágil e tonto. E não 
paramos para corrigir em nossa mente essas 
caricaturas utilizadas para fins comerciais.    
 
Todos:  Faz  de  nós  inst rumentos  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. 

Sede sóbrios e vigiai! 
O vosso inimigo, o diabo, 
anda à vossa volta, 
como leão que ruge,
procurando a quem devorar. 
Resisti-lhe, firmes na fé!
1Pd 5,8

CIBERCULTURA
Neologismo que justa 
cultura à raiz ciber, 
do termo cibernético. 
Cultura, do latim cultura, 
cultivo, desenvolvimento 
de faculdades do intelecto
através de práticas 
apropriadas. 
Cibernético: do grego 
Kubernetiké, a arte de dirigir.
Dicionário da Comunicação, 
Ciro Marcones - Paulus.

O que é Querigma?
Link: http://soucatequista.com.
br/o-que-e-querigma.html
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9ª ESTAÇÃO:
Jesus cai pela terceira vez

Acolhida: 
Preparar o ambiente, estações e reflexões. 
 
 - Acolher os comunicadores;
 - Invocação da Santíssima Trindade;
 
Dirigente: Nós te adoramos, Senhor Jesus Cristo, 
e te bendizemos. 

Todos:  Porque pela tua santa cruz remiste o 
mundo.

Leitor: Da terceira queda, Jesus cisto 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... 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 dividas 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, as CEBS, os movimentos 
populares publicam cartilhas de saúde, de 
formação política e sindical, de educação religiosa 
e bíblica... o povo se levanta, se conscientiza. 
Temos que valorizar e apoiar a boa imprensa.     
 
Todos:  Faz  de  nós  ins t rumentos  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. 

Sem Mim, nada 
poderei fazer.
Jo 15.5

De modo nenhum somos 
separados uns dos outros
pela morte, pois todos
percorremos o mesmo
caminho e nos 
reencontraremos no 
mesmo lugar.
São Simeão de Tessalônica,
teólogo e místico.

Filme: Pedro, A Redenção
Após negar Jesus, 
seu melhor amigo, Pedro, 
tem uma nova chance 
para conquistar a redenção. 
Ele, que caminhou com 
Cristo e testemunhou seus
milagres, agora terá que 
tomar sua própria cruz 
para provar sua fé.
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10ª ESTAÇÃO:
Jesus é despojado de 
suas vestes

Acolhida: 
Preparar o ambiente, estações e reflexões. 
 
 - Acolher os comunicadores;
 - Invocação da Santíssima Trindade;
 
Dirigente: Nós te adoramos, Senhor Jesus Cristo, 
e te bendizemos. 

Todos:  Porque pela tua santa cruz remiste 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. Mas, quantos são sedentos de 
descobrir o lado intimo das pessoas que se 
vendem nas revistas pornográficas. Quantas 
vezes os meios de comunicação colocam a 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 
noticias despejadas em filmes, revistas, jornais, 
TV, ou rádio. Mas a “verdade” que é vida é pouco 
proclamada.       
 
Todos:  Faz  de  nós  ins t rumentos  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. 

O Senhor Jesus nos 
comunica o seu amor, 
para que possamos 
amar a Deus e ao 
próximo como Ele 
nos amou, doando-nos
 a sua vida.
@Pontifex_pt - 28/4/18

Deus ama-nos muito
mais do que nós
a nós mesmos.
Santa Teresa de Ávila

ICONOFAGIA
De ícone, do grego eikon, 
imagem; -fagia, do grego 
phagein, comer, devorar. 
Diz respeito às imagens 
que nos devoram,
que devoramos, 
que devoram imagens.
Dicionário da Comunicação,
Ciro Marcondes, Paulus.
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11ª ESTAÇÃO:
Jesus é pregado na cruz

Acolhida: 
Preparar o ambiente, estações e reflexões. 
 
 - Acolher os comunicadores;
 - Invocação da Santíssima Trindade;
 
Dirigente: Nós te adoramos, Senhor Jesus Cristo, 
e te bendizemos. 

Todos:  Porque pela tua santa cruz remiste o 
mundo.

Leitor: Chegados no lugar do Calvário, Jesus foi 
crucificado, como também dois ladrões pobres, 
que pagaram duro o seu roubo. Ninguém se 
perguntou se teriam atrás, mandantes dos roubos. 

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 noticias 
que comprometem interesses dos verdadeiros 
culpados. E nós, muitas vezes, apoiamos o castigo 
dado a pequenos infratores sem perceber que são 
mais vitimas do que culpados, na trama inventada 
pelos que têm o poder na mão.   
 
Todos:  Faz  de  nós  ins t rumentos  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. 

Portanto, fazei morrer 
o que em vós é terreno: 
imoralidade, impureza, 
paixões, maus desejos
e avareza, que é 
uma idolatria.
Cl 3,5

Fazei a todos a 
caridade da verdade.
Beato Tiago Alberione.

PLÁGIO OU PLAGIATO
Latim plagium = roubo.
Um plágio consiste em
apoderar-se ocultamente 
de um bem intelectual
alheio e em apresentá-lo 
como uma produção
intelectual.
Dicionário da Comunicação,
Ciro Marcondes, Paulus.
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12ª ESTAÇÃO:
Jesus morre na cruz

Acolhida: 
Preparar o ambiente, estações e reflexões. 
 
 - Acolher os comunicadores;
 - Invocação da Santíssima Trindade;
 
Dirigente: Nós te adoramos, Senhor Jesus Cristo, 
e te bendizemos. 

Todos:  Porque pela tua santa cruz remiste o 
mundo.

Leitor: “Meus Deus, porque me abandonaste?”. 
“Tenho sede”. “Pai, em tuas mãos entrego o meu 
Espírito”. “Tudo está consumado”. Testemunhas 
ouviram 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, literatura barata, filme de 
sensação que desfiguram as tuas palavras, a tua 
mensagem.    
 
Todos:  Faz  de  nós  ins t rumentos  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. 

O que seria de nós, 
se Deus não nos desse
sempre uma oportunidade
para recomeçar de novo?
@Pontifex_pt - 11/3/18

Senhor, Tu és grandes e 
digno de ser exaltado[...].
E aqui Te quer louvar o 
ser humano, essa minúscula
parcela da Criação. 
Tu próprio o incitas a isso,
pois Tu criaste-nos para Ti,
e o nosso coração está 
irrequieto até encontrar o 
descanso em Ti.
Santo Agostinho

Filme: Últimos Dias 
no Deserto
Depois de vários dias 
e noites jejuando 
e rezando no deserto, 
Jesus enfrenta o diabo 
por conta do destino de 
uma família em crise. 
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13ª ESTAÇÃO:
Jesus é descido da cruz

Acolhida: 
Preparar o ambiente, estações e reflexões. 
 
 - Acolher os comunicadores;
 - Invocação da Santíssima Trindade;
 
Dirigente: Nós te adoramos, Senhor Jesus Cristo, 
e te bendizemos. 

Todos:  Porque pela tua santa cruz remiste 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. 

Todos:  Faz  de  nós  ins t rumentos  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. 

Ele, que era rico,
fez-se-Se pobre por 
vossa causa, para vós
enriquecer com a Sua
pobreza.
2Cor 8,9

Alteração no catecismo 
da Igreja Católica, a pena 
de morte:
Link: https://blog.cancao
nova.com/felipeaquino/
2018/08/07/por-que-o-
papa-francisco-alterou-
o-catecismo-sobre-pena-
de-morte/

CYBERBULLYING 
É um tipo de violência
praticada contra alguém
através da internet ou de
outras tecnologias
relacionadas. Praticar 
cyberbullying significa 
usar o espaço virtual
para intimidar e hostilizar 
uma pessoa difamando,
insultando ou atacando 
covardemente.
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14ª ESTAÇÃO:
Jesus é colocado no sepulcro

Acolhida: 
Preparar o ambiente, estações e reflexões. 
 
 - Acolher os comunicadores;
 - Invocação da Santíssima Trindade;
 
Dirigente: Nós te adoramos, Senhor Jesus Cristo, 
e te bendizemos. 

Todos:  Porque pela tua santa cruz remiste o 
mundo.

Leitor: José de Arimatéia era membro do 
Conselho que condenou Jesus. Mas ele não havia 
concordado com a  dec isão  dos  ou t ros 
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.

Todos:  Faz  de  nós  ins t rumentos  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. 

Agora permanecem estas 
três coisas: a fé, 
a esperança e a caridade;
mas a maior de todas é a 
caridade.
1Cor 13,13

A felicidade não está em 
nós, assim como a
felicidade não está 
fora de nós. 
A felicidade está só em 
Deus. E quando O tivermos
encontrado, ela estará por
todo lado.
Blaise Pascal

A única arma invencível 
é a caridade, porque 
tem o poder de desarmar
as forças do mal.
@Pontifex_pt - 4/4/18
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15ª ESTAÇÃO:
A Ressurreição de Jesus 

Acolhida: 
Preparar o ambiente, estações e reflexões. 
 
 - Acolher os comunicadores;
 - Invocação da Santíssima Trindade;
 
Dirigente: Nós te adoramos, Senhor Jesus Cristo, 
e te bendizemos. 

Todos:  Porque pela tua santa cruz remiste o 
mundo.

Leitor: “Porque 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 noticias do jornal, sem 
os olhos da fé. Como fizeste com as mulheres no 
sepulcro vazio, abre a nossa inteligência e o nosso 
coração afim 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 morto aqueles que está vivo!   

Todos:  Faz  de  nós  ins t rumentos  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. 

A justiça de hoje é o amor
de ontem; o amor de hoje
é a justiça de amanhã.
Beato Étienne-Michel Gillet,
presbitério mártir.

Qual o sentido da 
ressurreição de Jesus
para um cristão?
Link: https://pt.aleteia.org/
2015/04/05/qual-e-o-
sentido-da-ressurreicao-
de-jesus-para-um-cristao/

Filme: Ressurreição 
(Risen)
O longa conta a épica 
história da ressurreição
de Jesus contada pelos 
olhos de um não crente. 
Clavius, um poderoso 
tribuno militar romano, 
e seu assistente, Lucius,
têm a tarefa de resolver o
mistério do que aconteceu
com Jesus nas semanas 
seguintes a crucificação, 
a fim de refutar os rumores
de um Messias ressuscitado 
e evitar uma revolta em 
Jerusalém.
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Oração da Campanha da Fraternidade 
1989

Senhor Deus, Pai criador, 
Nós te agradecemos,

porque te revelaste a nós em Jesus Cristo, 
perfeito comunicador.

Nele nos mostraste que, 
neste mundo estruturado no pecado

a verdadeira comunicação 
deve dar prioridade aos pequenos, 

aos marginalizados e empobrecidos.
Nós pedimos perdão

pela comunicação que aliena, 
que explora a dignidade humana
e inverte os verdadeiros valores

humanos e cristãos.
Pedimos o dom do teu Espírito, 

a fim de que o amor nos dê a solidariedade, 
a libertação da palavra no outro e no grupo, 

para fazer acontecer
a comunicação da Verdade e da Paz.

Faz de cada um de nós e da comunidade
Profetas criativos no diálogo,

corajosos e conscientes
no uso dos Meios de Comunicação, 

para concretizar o mandato de Jesus:
“Ide por todo o mundo,

pregai o Evangelho a toda a criatura”.
Ajuda-nos a ser coerentes com a Verdade que 

comunicamos e a Paz que anunciamos.
Nós te pedimos em nome do teu filho,

Nosso Senhor Jesus Cristo. 
Amém!
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Hino da Campanha da Fraternidade 
1989

Participação: Pe. Pedro Brito Guimarães, Horácio Pessoa e Wagner Pedro Menezes

1 – Divulgando a Boa Nova,/Convidando à conversação,/ 
Jesus Cristo anuncia/ A total libertação.

Que a Comunicação/ Não se canse jamais / De estar a 
serviço / Da verdade e da paz!

2 – O Espírito prometido/ Continua a revelar/ A  verdade que os 
discípulos/Haverão de proclamar.

Que a Comunicação/ Não se canse jamais / De estar a 
serviço / Da verdade e da paz!

3 – Como membro de um só corpo/ Cada um fale, então,/ Com 
amor e com franqueza/ A verdade ao irmão!

Que a Comunicação/ Não se canse jamais / De estar a 
serviço / Da verdade e da paz!

4 – Denunciemos toda forma/ De humanidade opressão:/ Tudo 
aquilo que deforma/ Nosso povo, nosso chão. 

Que a Comunicação/ Não se canse jamais / De estar a 
serviço / Da verdade e da paz!

5 – Promovendo-se na vida/ A justiça e a paz:/ O silêncio do 
exemplo / Testemunha muito mais!

Que a Comunicação/ Não se canse jamais / De estar a 
serviço / Da verdade e da paz!

Escanei  

Confira o audio do Hino da 
Campanha da Fraternidade 
de 1989 neste QR Code!
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Mensagem do Papa São João II 
para a Quaresma de 1989

«O pão nosso de cada dia nos daí hoje» (Mt 6, 11). É com esta 
petição que principia a segunda parte da oração que o próprio Jesus 
ensinou aos seus discípulos e que nós, cristãos, cada dia repetimos 
fervorosamente.

Dos lábios de todos os homens e mulheres das várias raças 
humanas que formam a grande comunidade cristã, eleva-se 
harmoniosamente esta súplica ao Pai que está nos Céus, com 
entoações diferentes, pois são muitos os povos que, mais do que uma 
súplica serena e confiante, quando a proferem lançam um grito de 
angústia e de dor por não terem podido saciar a fome física, porque 
carecem realmente dos alimentos necessários.

Amados filhos e filhas, é com o maior empenho e esperança que 
vos proponho este problema da «fome no mundo», como tema de 
reflexão e como objetivo para a vossa atividade apostólica, caritativa e 
solidária durante a Quaresma de 1989. O jejum generoso e voluntário, 
da parte daqueles de entre vós que tendes sempre que comer, permitir-
vos-á compartilhar a privação de tantos outros que carecem de pão. Os 
vossos jejuns durante a Quaresma, que são uma parte da rica tradição 
cristã, abrir-vos-ão mais o espírito e o coração para repartirdes 
solidariamente os vossos bens com aqueles que os não têm.

A fome no mundo fustiga milhões de seres humanos, em muitos 
povos; mas concentra-se de maneira mais cruel nalguns continentes e 
nações, onde diz ima a população e compromete o seu 
desenvolvimento. A falta de alimentos verifica-se ciclicamente 
nalgumas regiões, por causas muito complexas, que é necessário 
extirpar com a ajuda solidária de todos os povos.

Reprodução internet

Karol Wojtyła - Papa São João Paulo II
Nasceu: 18 de Maio de 1920 na Polônia
Faleceu: 02 de Abril de 2005 no Vaticano
Santo: 27 de abril de 2014
Mensagens para o Dia Mundial das Comunicações: 27 

 

22



Gloriamo-nos no nosso século, com razão, dos progressos da 
ciência e da tecnologia; mas há que progredir também em humanismo; 
não podemos ficar passivos e indiferentes diante do drama trágico de 
tantos povos, a quem falta o alimento suficiente ou que se veem 
obrigados a viver em regime de mera subsistência, encontrando por 
isso mesmo obstáculos quase insuperáveis para o seu devido 
progresso.

Uno a minha voz suplicante à de todos os que creem em Deus, 
pedindo ao nosso Pai comum: «o pão nosso de cada dia nos daí hoje». 
É certo que «nem só de pão vive o homem» (Mt 4, 4); o pão material, 
porém, é uma necessidade premente e o próprio Senhor Jesus Cristo 
agiu eficazmente para dar de comer às multidões famintas.

A fé deve andar acompanhada de obras concretas. Convido, pois, 
todos, a tomarem consciência do grave flagelo da fome no mundo, para 
que sejam empreendidas novas atividades e sejam consolidadas as 
obras já existentes em benefício dos que sofrem a fome, para que se 
repartam os bens com aqueles que os não têm e para que se tornem 
consistentes os programas que visam a autossuficiência alimentar dos 
povos.

Quero, ainda, dirigir uma palavra de encorajamento a todas as 
Organizações católicas que lutam contra a fome, assim como aos 
Organismos governamentais e não governamentais que diligenciam 
por encontrar soluções, no sentido de que se continue, sem interrupção, 
a dar assistência aos necessitados.

«Pai nosso que estais nos Céus... o pão nosso de cada dia nos daí 
hoje». Que nenhum dos vossos filhos se veja privado dos frutos da 
terra; que nenhum sofra doravante a angústia de não ter o pão 
quotidiano, para si e para os seus; que todos, impregnados do imenso 
amor que tendes por nós, saibamos distribuir com solidariedade o pão 
que tão generosamente nos dispensais; que saibamos alargar a nossa 
mesa para acolher os mais pequenos e os mais fracos; e assim 
mereçamos todos, um dia, participar no vosso banquete celestial.

IOANNES PAULUS PP. II

Dica de leitura:
A comunicação nos passos de João Paulo II
Autora: Ir. Joana T. Puntel
Páginas: 200
Editora: Paulinas
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(85) 9865.99282 | criativodedeus@gmail.com

CRE   TIVE DEI
O traço criativo de Deus!
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