
Introdução 

D. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

T. Amém! 

D. Nós vos louvamos e vos bendizemos, Senhor. 

T. Porque associastes a Virgem Maria à obra da salvação. 

D. Contemplamos a vossa dor, ó Maria. 

T. Para seguir-vos no caminho da fé. 

 

1ª Dor - Profecia de Simeão 

 

Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: «Este menino está aqui para queda e ressurgimento 

de muitos em Israel e para ser sinal de contradição; uma espada trespassará a tua alma. Assim hão-

de revelar-se os pensamentos de muitos corações.»  (Lc 2,34-35). 

 

Ó minha bendita Mãe, não só uma espada, porém tantas quantas foram os meus pecados, tenho eu 

acrescentado ao Vosso coração. Não a Vós, que sois inocente, minha Senhora, mas a mim, réu de 

tantos delitos, são devidas as penas. Já que contudo quisestes sofrer tanto por meu amor, dai-me 

pelos Vossos merecimentos uma grande dor de minhas culpas, e a paciência necessária para sofrer 

os trabalhos desta vida. Por maiores que sejam, sempre serão leves em comparação dos castigos 

que tenho merecido, e de meus pecados, que me têm tornado tantas vezes digno do inferno. Amém.  

1 Pai Nosso; 7 Ave Marias  

 

2ª Dor - Fuga para o Egito 

 

Depois de partirem, o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse-lhe: «Levanta-te, toma o 

menino e sua mãe, foge para o Egipto e fica lá até que eu te avise, pois Herodes procurará o menino 

para o matar.» E ele levantou-se de noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egipto, 

permanecendo ali até à morte de Herodes. Assim se cumpriu o que o Senhor anunciou pelo 

profeta: Do Egipto chamei o meu filho. (Mt 2,13-15). 

 

Ver assim Jesus, Maria e José andarem fugitivos, peregrinando por este mundo, ensina-nos que 

também devemos viver nesta terra como peregrinos, sem que nos apeguemos aos bens que o 

mundo oferece, pois que em breve os havemos de deixar e de ir para a eternidade:“Não temos aqui 

cidade permanente, mas procuramos a futura”.  

Assim, pois, ó Maria, nem depois de Vosso Filho ter sido imolado pelos homens, que O perseguiram 

até à morte, cessaram esses ingratos de persegui-lO com seus pecados, e de afligir-Vos, ó Mãe 

dolorosa? E eu mesmo, ó meu Deus, não tenho sido um desses ingratos? Ah! minha Mãe 

dulcíssima, impetrai-me lágrimas para chorar tanta ingratidão. E pelas muitas penas que sofrestes 

na viagem para o Egito, assisti-me com Vosso auxílio na viagem que estou fazendo para a 



eternidade, afim de que possa um dia ir amar conVosco meu Salvador perseguido, na pátria dos 

bem-aventurados. Amém.   

1 Pai Nosso; 7 Ave Marias 

 

3ª Dor - Maria procura Jesus em Jerusalém 

 

Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém, pela festa da Páscoa. Quando Ele chegou aos 

doze anos, subiram até lá, segundo o costume da festa. Terminados esses dias, regressaram a casa 

e o menino ficou em Jerusalém, sem que os pais o soubessem. Pensando que Ele se encontrava na 

caravana, fizeram um dia de viagem e começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não 

o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém, à sua procura.  (Lc 2,41-45). 

 

Ó Virgem bendita, por que assim Vos afligis, buscando o Vosso Filho, como se não soubésseis onde 

Ele está? Não Vos recordais que está em Vosso coração? Não sabeis que Ele Se compraz entre os 

lírios? Vós mesma o dissestes: "O meu amado é para mim e eu sou para ele, que se apascenta 

entre as açucenas" (Ct 2, 16). Vossos pensamentos e afetos, tão humildes, tão puros, tão santos, 

são outros lírios que convidam o Divino Esposo a habitar em Vós. Ah! Maria, Vós suspirais por 

Jesus, Vós que não amais senão a Jesus! Eu é que devo suspirar, eu e tantos pecadores que O não 

amamos, e O temos perdido por nossas ofensas. Minha Mãe amabilíssima, se por minha culpa 

Vosso Filho ainda não tornou à minha alma, farei que eu O ache de novo. Bem sei que Ele Se faz 

achar por quem O busca. Mas farei que eu O procure como devo. Vós sois a porta pela qual se 

chega a Jesus, farei que também eu chegue a Ele por meio de Vós. Amém.    

1 Pai Nosso; 7 Ave Marias 

 

4ª Dor - Jesus encontra a Sua Mãe no caminho do Calvário 

 

Quando o iam conduzindo, lançaram mão de um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e 

carregaram-no com a cruz, para a levar atrás de Jesus. Seguiam Jesus uma grande multidão de 

povo e umas mulheres que batiam no peito e se lamentavam por Ele. (Lc 23,26-27). 

 

Até das feras nós nos compadecemos. Víssemos uma leoa acompanhando seus leõezinhos à 

morte, e mesmo dessa fera teríamos compaixão. E não nos apiedaremos de Maria, que vai seguindo 

o Cordeiro Imaculado, levado ao suplício? Participemos, pois, de Sua dor; com Ela 

acompanharemos Seu Divino Filho, levando pacientemente as cruzes que nos manda o Senhor. 

Ó minha Mãe dolorosa! pelo merecimento da dor que sentistes, vendo Vosso amado Jesus 

conduzido à morte, dai-me a graça de também levar com paciência as cruzes que Deus me envia. 

Feliz serei, se souber acompanhar-Vos com minha cruz até à morte. Vós e Jesus, que éreis 

inocentes, carregastes uma cruz tão pesada, e eu, pecador, que tenho merecido o inferno, recusarei 

carregar a minha? Ah! Virgem imaculada, de Vós espero socorro para sofrer com paciência todas as 

cruzes. 



1 Pai Nosso; 7 Ave Marias 

 

5ª Dor - Maria ao pé da Cruz de Jesus 

 

Junto à cruz de Jesus estavam, de pé, sua mãe e a irmã da sua mãe, Maria, a mulher de Clopas, e 

Maria Madalena. Então, Jesus, ao ver ali ao pé a sua mãe e o discípulo que Ele amava, disse à 

mãe: «Mulher, eis o teu filho!» Depois, disse ao discípulo: «Eis a tua mãe!» E, desde aquela hora, o 

discípulo acolheu-a como sua. (Jo 19,25-27). 

 

Não foi, porventura, para Vós mais que uma espada aquela palavra que verdadeiramente trespassa 

a alma e penetra até à divisão da alma e do espírito: Mulher, eis o teu Filho? Oh que permuta! 

Entregam-Vos João em vez de Jesus, o servo em vez do Senhor, o discípulo em vez do Mestre. 

Ó aflitíssima entre todas as mães, morreu, pois Vosso Filho tão amável e que tanto Vos ama. Chorai, 

que bem razão tendes para chorar. Quem poderia Vos consolar jamais? Só pode dar-Vos algum 

lenitivo o pensar que Jesus com Sua morte venceu o inferno, abriu aos homens o paraíso, que lhes 

estava fechado, e fez a conquista de tantas almas. Do trono da cruz Ele reinará sobre tantos 

corações que, pelo amor vencidos, O servirão com amor. 

Dignai-Vos, entretanto, ó minha Mãe, consentir que me conserve a Vossos pés, chorando conVosco, 

já que eu, pelos meus grandes pecados, tenho mais razão de chorar que Vós. Ah! Mãe de 

Misericórdia, em primeiro lugar pela morte de meu Redentor, e depois pelo merecimento de Vossas 

dores, espero o perdão e a salvação eterna. Amém. 

1 Pai Nosso; 7 Ave Marias 

 

6ª Dor - Maria recebe Jesus descido da Cruz 

 

Ao cair da tarde, visto ser a Preparação, isto é, véspera do sábado, José de Arimateia, respeitável 

membro do Conselho que também esperava o Reino de Deus, foi corajosamente procurar Pilatos e 

pediu-lhe o corpo de Jesus. Pilatos espantou-se por Ele já estar morto e, mandando chamar o 

centurião, perguntou-lhe se já tinha morrido há muito. Informado pelo centurião, Pilatos ordenou que 

o corpo fosse entregue a José. Este, depois de comprar um lençol, desceu o corpo da cruz e 

envolveu-o nele. (Mc 15,42-46). 

 

Na verdade, ó santa Mãe, uma espada trespassou a vossa alma. Porque nunca ela podia atingir a 

carne do Filho sem atravessar a alma da Mãe. Depois que aquele Jesus – que é de todos, mas 

especialmente vosso – expirou, a cruel lança que Lhe abriu o lado, sem respeitar sequer um morto a 

quem já não podia causar dor alguma, não feriu a sua alma mas atravessou a vossa. A alma de 

Jesus já não estava ali, mas a vossa não podia ser arrancada daquele lugar. Por isso a violência da 

dor trespassou a vossa alma, e assim, com razão Vos proclamamos mais que mártir, porque os 

vossos sentimentos de compaixão superaram os sofrimentos corporais do martírio. 

1 Pai Nosso; 7 Ave Marias 



 

7ª Dor - Maria deposita Jesus no Sepulcro 

 

Tomaram então o corpo de Jesus e envolveram-no em panos de linho com os perfumes, segundo o 

costume dos judeus. No sítio em que Ele tinha sido crucificado havia um horto e, no horto, um 

túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Como para os judeus era o dia da 

Preparação da Páscoa e o túmulo estava perto, foi ali que puseram Jesus.  (Jo 19,40-42). 

 

A pobre Virgem assim falou a Santa Brígida: Na sepultura de meu Filho estavam sepultados dois 

corações. Finalmente, os discípulos tomaram a pedra e fecharam no túmulo o corpo de Jesus, 

aquele tesouro que não tem igual nem no céu nem na terra. Intercalemos aqui uma digressão. Maria 

deixa seu coração sepultado com Jesus, porque lhe é Jesus o único tesouro. ‘Porque onde está o 

vosso tesouro, aí está também o vosso coração’ (Lc 12, 34). E nós, onde sepultaremos o nosso? 

Nas criaturas, talvez? No desprezível pó? Por que não em Jesus? Ainda que haja subido ao céu, 

quis, entretanto, permanecer no meio de nós no Sacramento, justamente para possuir e guardar 

nossos corações.   

1 Pai Nosso; 7 Ave Marias 

 

Ladainha de Nossa Senhora das Dores 

Senhor, tende piedade de nós! [repete-se] 

Cristo, tende piedade de nós! 

Senhor, tende piedade de nós! 

Cristo, ouvi-nos! 

Cristo, atendei-nos! 

Deus Pai, que estais no céu, tende piedade de nós! 

Deus Filho, redentor o mundo, tende piedade de nós! 

Espírito Santo Paráclito, tende piedade de nós! 

Trindade Santa, que sois um só Deus, tende piedade de nós! 

Mãe de Jesus crucificado, rogai por nós! 

Mãe do coração trespassado, rogai por nós! 

Mãe do Cristo redentor, rogai por nós! 

Mãe dos discípulos de Jesus, rogai por nós! 

Mãe dos redimidos, rogai por nós! 

Mãe dos viventes, rogai por nós! 

Virgem obediente, rogai por nós! 

Virgem oferente, rogai por nós! 

Virgem fiel, rogai por nós! 

Virgem do silêncio, rogai por nós! 

Virgem da espera, rogai por nós! 



Virgem da Páscoa, rogai por nós! 

Virgem da Ressurreição, rogai por nós! 

Mulher que sofreu o exílio, rogai por nós! 

Mulher forte, rogai por nós! 

Mulher corajosa, rogai por nós! 

Mulher do sofrimento, rogai por nós! 

Mulher da Nova Aliança, rogai por nós! 

Mulher da esperança, rogai por nós! 

Nova Eva, rogai por nós! 

Cooperadora na salvação, rogai por nós! 

Serva da reconciliação, rogai por nós! 

Defesa dos inocentes, rogai por nós! 

Coragem dos perseguidos, rogai por nós! 

Fortaleza dos oprimidos, rogai por nós! 

Esperança dos pecadores, rogai por nós! 

Consolação dos aflitos, rogai por nós! 

Refúgio dos marginalizados, rogai por nós! 

Conforto dos exilados, rogai por nós! 

Sustento dos fracos, rogai por nós! 

Alívio dos enfermos, rogai por nós! 

Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor! 

Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor! 

Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós!  

 

Oração 

D. Deus, quisestes que junto à cruz do vosso Filho estivesse a sua Mãe como companheira na dor: 

fazei que, unidos a ela na paixão de Cristo, participemos também da glória da ressurreição. Pelo 

mesmo Cristo Senhor nosso. 

T. Amém. 

Ou: 

D. Ó Deus, quisestes que a vida da Virgem Maria fosse marcada pelo mistério da dor: concedei-nos, 

vos pedimos, percorrer a seu lado o caminho da fé e unir nossos sofrimentos à paixão de Cristo, 

para nos tornarmos instrumentos de graça e salvação. Por Cristo Senhor nosso. 

T. Amém. 

Despedida 

D. Proteja-nos Santa Maria e benigna nos acompanhe pelos caminhos da vida. 

T. Amém. 

 


