
DEVOCIONÁRIO NOSSA SENHORA DAS 
DORES 

 

 

ÍNDICE: Promessas e Graças aos devotos 

                   O maior e mais longo martírio da História 

    Explicação de cada uma das 7 Dores 

    Orações  



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOSSA SENHORA DAS DORES: O MAIOR E MAIS LONGO MARTÍRIO DA 
HISTÓRIA 

 

 

 

DURAÇÃO DO MARTÍRIO DE NOSSA SENHORA 

 

São Bernardo: Maria foi mártir não pelo ferro do algoz, mas pela amarga dor do 
coração.  

Santo Afonso :Maria , em tudo similar ao Filho, padeceu o seu martírio por toda 
a vida 

 



Um Anjo disse a Santa Brígida: A Virgem, entendendo quanto havia de padecer 
o Verbo Encarnado pela salvação dos homens, e desde aquele momento, 
antes sequer de ser feita a sua mãe, compadecendo-se desse inocente 
Salvador, que  haveria de ser executado com uma morte tão atroz por delitos 
alheios, começou a padecer o seu grande martírio. 

 

Santo Afonso :Se o seu corpo não foi ferido pela mão do carrasco, foi, todavia, 
o seu bendito coração transpassado pela dor da Paixão do Filho, dor que 
bastava já a dar-lhe não uma, mas mil mortes.  

Nossa Senhora disse para Santa Brígida: A minha vida transcorreu toda em dor 
e lágrimas, pois a minha dor, que era a compaixão pelo meu amado Filho, não 
partia jamais de diante de meus olhos, vendo eu sempre toda as penas e a 
morte que ele um dia havia de sofrer.  

Ainda depois da morte e subida do Filho ao Céu, a memória da Paixão, seja 
durante as refeições, seja durante os trabalhos, era sempre fixa e recente no 
seu tenro coração.  

 

 

 

 

 

 

 



INTENSIDADE DO MARTÍRIO 

 

Maria foi a Rainha dos Mártires não só porque o seu martírio foi o mais longe 
de todos, mas também porque foi de todos o maior.  

 

Santo Anselmo: Se Deus com um singular milagre não tivesse conservado a 
vida à Maria, a sua dor teria sido suficiente para mata-la a cada momento que 
vivia.  

 

São Bernadino de Sena: A dor de Maria foi tão grande que se ela se dividisse 
entre todos os homens, bastaria para fazer morrer a todos repentinamente 

 

Santo Afonso :Os mártires padeceram os seus martírios no corpo por meio de 
fogo ou de ferro; Maria sofreu o seu martírio na alma 

 

Jesus disse para Santa Catarina de Sena: Quanto mais nobre a alma é que o 
corpo, tanto maior foi a dor de Maria do que a de todos os mártires.  

 

Arnaldo de Chartes – No Calvário dois grandes altares, um no corpo de Jesus, 
o outro no coração de Maria, onde ao mesmo tempo que o Filho sacrificava o 
seu corpo com a morte, Maria sacrificava a alma com a sua compaixão.  

 

Santo Antonino – os demais mártires padeceram sacrificando a própria vida, 
mas a Beata Virgem padeceu sacrificando a vida do Filho 



 

Santo Afonso Lhe causou mais dor ao coração a visão das penas do Filho do 
que se tivesse sofrido todas elas em si mesma.  

 

São Lourenço Giustiniani – O Coração de Maria virou como um espelho das 
dores do Filho, em que se viam todos os cuspes, os golpes,  as chagas e tudo 
o que padecia Jesus 

 

São Boaventura – Aquelas chagas, que se haviam espalhada por todo o corpo 
de Jesus se concentraram todas somente no coração de Maria 

 

São Amadeu – A aflita Mãe, à dolorosa vista das penas do seu amado Jesus, 
padeceu muito mais do que se ela mesma tivesse sofrido a Paixão inteira.  

 

Santo Afonso Maria pelo amor vivia mais o Filho que em si mesma, muito mais 
deve ter sofrido de dor na morte do Filho do que se a ela fosse dada morte 
mais cruel do mundo.  

Maria sofreu mais do que o suplício de todos os mártires: pois ela na Paixão de 
Jesus padeceu muito e padeceu sem alívio. Padeciam os mártires nos 
tormentos que lhes aplicavam os tiranos, mas o amor a Jesus tornava-lhes 
doces e amáveis as dores. Mas a nossa Mãe, cheia de dores, por acaso 
também ela era consolada pelo amor ao seu Filho e pela visão de suas penas? 
Não, porque antes era o próprio Filho a padecer toda a causa de sua dor.  

 

Diez: Os outros mártires são retratados cada um com os instrumentos da sua 
paixão, São Paulo com a espada, Santo André com a cruz, São Lourenço com 
a grelha; Maria é retratada com o seu Filho, morto em seus braços, porque 
nada mais que o próprio Jesus foi o instrumento do seu martírio 

 



São Bernardo: Nos outros mártires a grandeza do amor aliviou a dor do 
sofrimento; a Santíssima Virgem, porém quanto mais amou, tanto mais sofreu, 
e tanto mais pesado foi o seu martírio.  

 

Santo Idelfonso – é pouco dizer que as dores da Virgem superaram todos os 
tormentos dos mártires, até mesmo juntos.  

 

Santo Anselmo – as torturas mais cruéis aplicadas aos santos mártires foram 
brandas, ou melhor, nada, em relação ao martírio de Maria.  

 

Santo Afonso Bastava bem a morte de Jesus para salvar o mundo e ainda 
infinitos mundos; mas quis essa boa Mãe pelo amor que nos tem, com os 
méritos das suas dores, que ela ofereceu por nós no Calvário, também ela 
ajudara causa da nossa salvação.  

 

NECESSIDADE DE SERMOS DEVOTOS DE NOSSA SENHORA DAS 
DORES 

Santo Alberto Magno – tal como nós estamos obrigados a Jesus pela sua 
paixão sofrida por amor de nós, assim também estamos obrigados a Maria pelo 
martírio que ela na morte do Filho quis sofrer espontaneamente pela nossa 
salvação 

 

Jesus Cristo revelou para a Beata Verônica de Binasco: Ele se comprazia mais 
em ver compadecer-se alguém da sua Mãe do que de si mesmo 

 

“Filha, são-me caras as lágrimas vertidas pela minha Paixão; mas, porque amo 
eu com amor imenso a minha Mãe Maria, é-me mais cara a meditação das 
dores que ela padeceu na minha morte” 

 



 
EXPLICAÇÃO DAS SETE DORES DE NOSSA SENHORA 
 

 
 
 
PRIMEIRA DOR: A PROFECIA DE SÃO SIMEÃO 
 
 
São Simeão no templo, que depois de receber o divino Menino nos braços, 
prediz-lhe que aquele seu Filho havia de ser sinal de todas as contradições e 
perseguições dos homens: será um sinal que provocará contradições; e que 
por isso a a espada da dor lhe havia de atravessar a alma: E uma espada 
transpassará a tua alma(Lc 2,35) 
 
Santo Afonso lista várias vezes que foi humilhado: desprezado, tido como 
ignorante, falso profeta, louco, ébrio, glutão, amigo de gente má, bruxo, herege; 
Jesus foi considerado um homem tão perverso e infame que não era 
necessário um processo para condená-lo.  Sofreu e suou sangue vivo, foi 
dilacerado por todos os seus sagrados membros, nas mãos, nos pés, na face, 
na cabeça e por todo corpo, até morrer.  

 
 
 
 



Nossa Senhora disse para Santa Matilde que com este aviso de São Simeão 
toda a sua alegria lhe converteu em pesar 
 
Nossa Senhora disse para Santa Brígida que enquanto vivia na Terra não teve 
uma hora sequer em que essa dor não a transpassasse  
Quantas vezes olhava para o meu Filho, quantas vezes o enrolava em panos, 
quantas vezes lhe via as mãos e os pés, tantas vezes a minha alma era 
engolida por uma dor renovada, porque me vinha à mente como Ele seria 
crucificado.  
 
Abade Roberto contempla Maria  a dizer, enquanto amamentava seu Filho: Ah, 
Filho, eu te aperto entre os meus braços, porque me sois demasiado caro; mas 
quanto mais caro sois para mim, tanto mais vos me tornais um fardo de mirra e 
de dor, pensando eu em tuas penas 
 
Santa Brígida revelou que a Mãe aflita, sabendo já quanto havia de padecer o 
Filho, amamentando-o imaginava fel e vinagre; quando o envolvia em panos, 
imaginava-as cordas com que seria amarrado; quando o carregava, imaginava-
o pregado à cruz; quando dormir, imaginava-o morto. E sempre ela o vestia 
com sua túnica, e pensava que um dia lhe haveria de ser arrancado para 
crucificá-lo; e quando olhava as suas sacras mãos e pés e pensava nos pregos 
que lhos haviam de transpassar 

 
 
Nossa Senhora disse para Santa Brígida: os meus olhos enchiam-se de 
lágrimas e o meu coração contorcia-se de dor  
 
Jesus apareceu para Madalena Orsini que estava padecendo uma tribulação e 
a encorajou a ficar consigo na Cruz. Senhor, Vós por apenas três horas 
penastes na Cruz, mas eu já faz muitos anos que sofro esta cruz. 
Então o Senhor disse: Ah, ignorante, o que dizes? Eu desde o primeiro instante 
em que fui concebido sofri no coração o que depois, na morte, vim a padecer 
na Cruz.  
Quando portanto, sofremos nós algumas aflição e nos queixamos, imaginemos 
Jesus e a sua Mãe Maria a nos dizer o mesmo.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
SEGUNDA DOR – FUGA DE JESUS AO EGITO 
 
Herodes ordenou a morte de todos os bebes que se encontravam nas 
cercanias de Belém. O Anjo apareceu em sonho a São José e lhe mandou: 
Levante-te toma o menino e sua mãe e foge para o Egito (Mt 2,13). Mal havia 
nascido, era perseguido até a morte 
 

 
 
São João Crisóstomo: Foge da terra dos teus à terra de estranhos, do templo 
de Deus aos templos de demônios. Que maior tribulação do que ser forçado o 
recém nascido, ainda no colo da mãe, a fugir com a sua pobre mãe? 
 
Santo Afonso : O caminho era muito longo. 450 kilometros, de modo que a 
viagem foi de pelo menos de 30 dias 
 
São Boaventura: O caminho era árduo, desconhecido, tomado de mato e 
pouco frequentado por gente. A estação era a do inverno, de modo que tiveram 
que viajar com neve, chuvas, ventos, por estradas deterioradas e lodosas 
 
Santo Afonso Maria tinha quinze anos. Não tinham quem o servisse 
 
São Boaventura: Como arranjavam a comida? Onde a noite repousavam? 
Como recebiam hospedagem  
 
Santo Afonso  Onde deviam dormir no caminho, onde não havia casas nem 
estalagens, senão sobre a areia ou debaixo de alguma árvore no bosque, ao 
sereno da noite e expostos aos pergios de ladrões ou de feras selvagens.  
 
Santo Afonso  Habitaram no Egito em uma terra chamada Mataréia. E aqui se 
estime a pobreza que precisaram suportar pelos sete anos que ali passaram.  
Não tinham renda, não tinham dinheiro nem parentes; mal chegavam a 
sustentar-se com os seus miseráveis esforços.  
 



Ludolfo de Saxônia – viveu Maria em tamanha pobreza que às vezes não tinha 
nem mesmo um pouco de pão para dar ao Filho, que, tomado pela fome, lhe 
pedia 
 
Santo Afonso  Morto Herodes, o anjo apareceu em sonho a São José e lhe 
ordenou retornar à Judeia.  Ver, pois, Jesus e Maria, fugitivos peregrinando por 
este mundo ensina-nos a vivermos nós também nesta terra como peregrinos,  
 
 
TERCEIRA DOR – DA PERDA DE JESUS NO TEMPLO 
 
Conta São Lucas no capítulo 2 que a Beata Virgem costumava ir todos os anos 
visitar o templo com seu esposo José e com Jesus na solenidade da Páscoa, e 
certa vez, quando o Filho tinha doze anos, acabou ele ficando para trás em 
Jerusalém. Maria não o notou, crendo que Ele estivesse em companhia dos 
outros. De modo que assim que chegou a Nazaré, perguntou pelo Filho, e não 
o encontrando, voltou imediatamente a Jerusalém para procura-lo, e não o 
reencontrou senão depois de três dias.  
 

 
 
Santo Afonso  Quem nasce cego pouco se ressente de estar privado de ver a 
luz do dia; mas, para quem um dia teve saudáveis os olhos e experimentou a 
luz; a cegueira lhe torna penosa a sua privação. Maria que estava acostumada 
a gozar o tempo todo da presença do seu Jesus, deve ter sido dolorosa esta 
terceira espada que a feriu, quando, havendo-o perdido em Jerusalém, se viu 
longe dele por três dias.  
 
 
Santo Afonso Padeceu longe de Jesus, sem saber onde ele estava. Como 
foram longos aqueles três dias para Maria! Pareceram-lhe três séculos  
 
Orígenes pelo amor que esta santa Mãe tinha a seu Filho, padeceu mais na 
perda de Jesus do que qualquer mártir na sua morte.  
 



Santo Afonso Nas outras dores, Maria bem compreendia o motivo e o fim, isto 
é, a Redençaão do mundo, a vontade divina, mas nesta não sabia o motivo da 
ausência do Filho.  
 
Santo Afonso Pensava consigo mesma – se o não servi como devia? Se não 
cometi algum desleigo, graças ao qual me abandonou? Há maior aflição a uma 
alma amante de Deus que o temor de o haver desagrado  
 
Meu filho, que nos fizestes? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, 
cheios de aflição (Lc 2,48)  
 
Beato Dionísio  Com essas palavras não quis ela repreender Jesus, mas 
somente manifestar-lhe a dor que o experimentara na sua ausência por causa 
do amor que lhe tinha 
 
 
 
 
Beata Benveuta desejando um diga poder também ela acompanha-la em sua 
dor. Maria se lhe mostrou com o Menino Jesus nos braços; porém, enquanto 
Benvenuta gozava a visão daquele belíssimo Menino, de súbito viu-se privada 
dela. Foi tanta a aflição que experimentou a beata que recorreu a Maria para 
pedir-lhe, por piedade, que não a deixasse morrer de dor. A Santíssima Virgem 
lhe apareceu de novo após três dias, e disse-lhe: Agora sabe, filha, que a tua 
dor não foi senão uma pequena porção da minha, que eu experimentei quando 
perdi o meu Filho. 
 
Orígines: Com a Virgem Maria aprendemos o modo de procurar Jesus 
 
Santo Agostinho – se perdem um boi, não se eximem de ir atrás dele; se 
perdem uma ovelha, não perdem esforços para busca-la; se perdem um 
jumento, não repousam até reencontrá-lo. E depois, se perdem o sumo bem, 
que  é Deus, comem, bebem , repousam. 
 

 
 
 
 

 
 



QUARTA DOR – ENCONTRO COM JESUS A CAMINHO DA MORTE 
 
Nossa Senhora disse para Santa Brígida: Um só era o coração meu e do meu 
Filho 
Os seus olhos estavam sempre cheios de lágrimas, pensando no Filho amado 
que estava por perder neste mundo; e por isso disse ainda que um suor frio lhe 
andava escorrendo pelos membros, por causa do temor que a assolava 
daquele espetáculo próximo de dor. Eis que finalmente chegado o dia 
estipulado, veio até ela Jesus e, chorando, despediu-se da Mãe para ir até a 
morte. 

 
 
São Boaventura  Sem sono a (noite) passaste, e , adormecidos os demais 
permaneceste em vigília.  
 
Santo Afonso  Um, pois, vinha relatar-lhes os maltratos sofridos pelo Filho na 
casa de Caifás, outro os escárnios contra ele cometidos por Herodes. Até 
chegar o anuncio que o injustíssimo Pilatos já o havia condenado a morrer na 
Cruz.  
 
Foi revelado para Santa Brígida: Partiu Maria com João, e pelo sangue que 
encontrava derramado no caminho se apercebia que por lá já passara o Filho 
 
Santo Afonso Quantas palavras contra o seu querido Filho não deve ter ouvido 
dos judeus que a conheciam, e quantas chacotas contra ela também ? Depois 
de ver passando os instrumentos, vê (Jesus) todo cheio de sangue e da 
chagas da cabeça aos pés, com um feixe de espinhos sobre a cabeça, duas 
vigas pesadas sobre as costas.   
 



Foi revelado para Santa Brígida: Por fim se olham: o Filho, tirando dos olhos 
um coágulo de sangue que lhe impedia a vista. Olhou a Mãe, a Mãe olhou o 
Filho 
 

 
 
Padre Suarez: nem morreu, porque Deus a guardava para uma dor maior; 
porém, se não morreu, sentiu todavia uma dor capaz de dar-lhes mortes mil.  
 
 
São Bernadino: Todas as dores do mundo, se fossem reunidas, não chegariam 
à dor da gloriosa Maria 
 
 
 
 
QUINTA DOR – MARIA AOS PÉS DA CRUZ 
 
Junto à cruz de Jesus estava de pé sua Mãe(Jo 19,25). Olhai-a junto da cruz 
às vistas do Filho moribundo e depois vede se há dor semelhante à sua dor.  
 
Nossa Senhora revelou para Santa Brígida: Eu não me separava dele e me 
punha mais perto da cruz dele.  Estava o meu querido Jesus na cruz todo 
arquejante e agonizante; viam-se lhe os olhos virados para dentro, meio 
fechados e pálidos; os lábios trêmulos, aberta a boca; as bochechas 
cadavéricas e pregadas aos dentes; estirada a mandíbula, afilado o nariz, triste 
o rosto; a cabeça se lhe via caída sobre o peito, os cabelos negros de sangue, 
o abdômen mirrado aos rins, os braços e as pernas entorpecidas, e o resto do 
corpo todo chagas e sangue.  
 



 
 
São Jerônimo – Todas estas penas de Jesus eram também de Maria  
 
São Boaventura – Ali se vê apenas um altar; isto é, a cruz do Filho, na qual 
junto com a vítima do Cordeiro divino, é sacrificada também a Mãe.  
 
Santo Agostinho – Crucificado o Cristo, crucificava –se também a Mãe.  
 
São Bernadino: De modo que ao mesmo tempo que o Filho sacrificava o corpo, 
a Mãe sacrificava a alma.  
 
Santo Afonso Ó Maria, a vós é imposto assistir a Jesus moribundo, mas não é 
dado poder-lhe dar conforto algum.  
A Mãe via o seu Jesus cheio de dores em toda parte; queria confortá-lo, mas 
não podia. E o que mais a magoava era ver que ela mesma, pela sua presença 
e suas dores aumentava os arquejos do Filho  
 
Nossa Senhora disse para Santa Brígida: Ouvi uns dizerem que o meu Filho 
era um ladrão; outros que era um impostos; outros que ninguém merecia a 
morte mais que Ele; e eram todas para mim novas espadas de dor 
 
São Bernardo: Jesus na Cruz padecia mais por compaixão à Mãe que pelas 
suas próprias dores 
 
Jesus revelou para Santa Brígida: Por meio das suas dores ela nos gerava à 
eterna salvação 
 



São Pedro Damião o bom ladrão pelas preces de Maria converteu-se então e 
se salvou. Porque a Santíssima Virgem, colocada entre a cruz do Filho e a do 
ladrão, rogava ao Filho pelo ladrão, retribuindo-lhe este benefício por seu 
antigo favor, uma vez que, segundo contam também outros autores, esse 
ladrão na viagem do Egito lhes havia sido atencioso. E tal ofício a beata Virgem 
continuou e sempre continua a cumpri-lo  
 
SEXTA DOR – DA LANÇADA E DA DEPOSIÇÃO DE JESUS NA CRUZ 
 
Santo Afonso Nem mesmo com a morte do Vosso Filho terminaram as vossas 
dores.  
Sereis ferida por outra espada de dor: será por ver transpassar por uma lança 
cruel o peito do Vosso Filho morto, e depois o tereis de tomar nos braços, 
deposto da cruz.  
 
A fim de que não fosse perturbada a alegria do sábado seguinte que era de 
Páscoa, queriam os judeus que o corpo de Jesus fosse tirado da Cruz.  
 
Um soldado estirar com ímpeto uma lança e com ela abrir o peito de Jesus. 
Saiu sangue e água, porque não restava ali mais sangue do que aquelas 
poucas gotas, e mesmo aquela quis o Salvador derramá-las para fazer-nos 
entender que não tinha mais sangue para dar-nos 
 

 
Lanspérgio – A injúria dessa lançada foi de Jesus, mas a dor foi de Maria.  
 
São Bernardo – A lança que lhe abriu a costela atravessou a alma da Virgem, 
que dali não podia ser arrancada.  
 



Santa Brígida revelou a divina Mãe: Quando se retirava a lança, apareceu a 
ponta vermelha do sangue. Parecia-me então que se perfurava o meu próprio 
coração, vendo perfurado o coração do meu Filho caríssimo.  
 
O Anjo disse para Santa Brígida: as dores de Maria foram tais que por milagre 
divino ela não morreu.  
 
Santo Afonso :Nas outras dores, contudo, tinha ao menos o Filho para dela se 
compadecer; ora, aqui não tem nem mesmo o Filho para compadecer-se dela.  
 

 
 
São Boaventura: Feriram a alma dessa Mãe ao ser-lhe apresentado o Filho 
descido da Cruz 
 
Bernadino de Bustis – vai ao encontro do querido Filho; abraça-o, e depois se 
senta sob a cruz. Vê a sua boca aberta os olhos escurecidos; inspeciona as 
carnes dilaceradas, os ossos descobertos; tira-lhe a coroa, e olha a  lesão feita 
pelos espinhos àquela cabeça sagrada; olha as mãos e os pés transfixos, e diz: 
Ah Filho, ao que vos reduziu o amor que levastes aos homens”  
 
 
SÉTIMA DOR: AO SEPULTAR-SE O CORPO DE JESUS 
 
Santo Afonso  Se aflige a mãe por ter que despedir-se dele, por Deus, como é 
uma dor que supera todas as outras a ideia de nunca mais poder vê-lo! 
Precisou finalmente abandoná-lo no sepulcro para nunca mais gozar a sua 
amada presença.  
 
São Bernardo: Ó verdadeiro Filho de Deus, tu eras para mim pai, tu eras para 
mim filho, tu eras para mim alma! Agora sou órfã do pai, viúva do esposo, 
desamparada pelo filho: perdido o filho, perdi tudo o que tinha 
 
Nossa Senhora disse para Santa Brígida: Com que boa vontade permitiria ser 
ali sepultada viva com o Filho  
De verdade posso dizer que, ao sepultar-se o meu Filho, sepultaram-se dois 
corações num só sepulcro.  
 



São Fulgêncio – Desejou veemente a Virgem enterrar a alma com o corpo de 
Cristo  
 
São Boaventura – Passando ela, na volta, pela cruz ainda banhada do sangue 
do seu Jesus, ela foi a primeira a adorá-la. 
 

 
 
Santo Afonso  Nesta altura lembra-se dos abraços dados ao Filho na 
estalagem de Belém, da convivência com ele por tantos anos na oficina de 
Nazaré; recorda-se dos afetos mútuos, dos olhares amorosos, das palavras de 
vida eterna saídas daquela boca divina.  Apresentam-se-lhe aqueles pregos, 
aqueles espinhos, aquelas carnes dilaceradas do Filho, aquelas chagas 
profundas, aqueles ossos expostos, aquela boca aberta, aqueles olhos 
escurecidos. Ai que noite de dor foi aquela noite para Maria.  

 
 



ORAÇÕES A NOSSA SENHORA DAS DORES 
 
 
AVE MARIA DAS DORES 
 
Ave, Maria, cheia de dores: Jesus crucificado é convosco, digna de compaixão 

sois vós entre todas as mulheres, digno de compaixão é Jesus, fruto de vosso 

ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus crucificado, a nós, que crucificamos Vosso 

Filho, alcançai-nos lágrimas, agora e na hora de nossa morte. Amém 

 
 
O TERÇO DAS SETE DORES DA VIRGEM MARIA 
 
Início: 
 D- Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
R- Amém! 
D- Nós vos louvamos, Senhor, e vos bendizemos! 
R- Porque associastes a Virgem Maria à obra da salvação. 
D- Nós contemplamos vossas Dores, ó mãe de Deus! 
R- E vos seguimos no caminho da fé! 
 
Oração Inicial: 
 Virgem Dolorosíssima, seríamos ingratos se não nos esforçássemos em 
promover a memória e o culto de vossas Dores, particulares graças para uma 
sincera penitência, oportunos auxílios e socorros em todas as necessidades e 
perigos.  
Alcançai-nos Senhora, de Vosso Divino Filho, pelos méritos de Vossas Dores e 
lágrimas, a graça...(pedir a graça) 
  
 
1ª Dor - Profecia de Simeão 
  
Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este menino está 
destinado a ser ocasião de queda e elevação de muitos em Israel e sinal de 
contradição. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma (Lc 2,34-35). 
  
1 Pai Nosso; 7 Ave Marias  
  
 
2ª Dor - Fuga para o Egito 
  
O anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: Levanta, toma o menino 
e a mãe, foge para o Egito e fica lá até que te avise. Pois Herodes vai procurar 
o menino para matá-lo. Levantando-se, José tomou o menino e a mãe, e partiu 
para o Egito (Mt 2,13-14). 
  
1 Pai Nosso; 7 Ave Marias 
  
  



3ª Dor - Maria procura Jesus em Jerusalém 
  
Acabados os dias da festa da Páscoa, quando voltaram, o menino Jesus ficou 
em Jerusalém, sem que os pais o percebessem. Pensando que estivesse na 
caravana, andaram o caminho de um dia e o procuraram entre parentes e 
conhecidos. E, não o achando, voltaram a Jerusalém à procura dele (Lc 2,43b-
45). 
  
1 Pai Nosso; 7 Ave Marias 
  
  
4ª Dor - Jesus encontra a Sua Mãe no caminho do Calvário 
  
Ao conduzir Jesus, lançaram mão de um certo Simão de Cirene, que vinha do 
campo, e o encarregaram de levar a cruz atrás de Jesus. Seguia-o grande 
multidão de povo e de mulheres que batiam no peito e o lamentavam (Lc 
23,26-27). 
  
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, a irmã de sua Mãe, Maria de 
Cléofas, e Maria Madalena. Vendo a Mãe e, perto dela, o discípulo a quem 
amava, disse Jesus para a mãe: Mulher, eis aí o teu filho! Depois disse para o 
discípulo: Eis aí a tua Mãe! (Jo 19,15-27a). 
  
1 Pai Nosso; 7 Ave Marias 
  
  
6ª Dor - Maria recebe Jesus descido da Cruz 
  
Chegada a tarde, porque era o dia da Preparação, isto é, a véspera de sábado, 
veio José de Arimatéia, 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). 
  
1 Pai Nosso; 7 Ave Marias 
  
  
7ª Dor - Maria deposita Jesus no Sepulcro 
  
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 crucificado, um jardim, e no jardim um sepulcro novo onde ninguém 
ainda fora depositado. Foi ali que puseram Jesus (Jo 19,40-42a). 
  
1 Pai Nosso; 7 Ave Marias 
 



 
LADAINHA DE NOSSA SENHORA DAS DORES 

A todos os fiéis que recitarem esta Ladainha acrescentando o Credo, a Salve 
Rainha e três Ave-Marias (mais confissão e comunhão) ao Coração Doloroso 
de Maria, nas sextas-feiras do ano, o Santo Padre Pio VIII concede Indulgência 
Plenária. 

Senhor, tende piedade de nós 

Jesus Cristo, tende piedade de nós 

Senhor, tende piedade de nós 

Jesus Cristo, ouvi-nos 

Jesus Cristo, atendei-nos 

Deus, Pai dos céus, tende piedade de nós 

Deus, Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós 

Deus, Espírito Santo, tende piedade de nós 

Santíssima Trindade que sois um só Deus, tende piedade de nós 

Santa Maria, rogai por nós 

Santa mãe de Deus, rogai por nós 

Santa Virgem das Virgens, rogai por nós 

Mãe do Crucificado, rogai por nós 

Mãe dolorosa, rogai por nós 

Mãe lacrimosa, rogai por nós 

Mãe aflita, rogai por nós 

Mãe desamparada, rogai por nós 

Mãe desolada, rogai por nós 

Mãe privada do filho, rogai por nós 

Mãe transpassada pela espada, rogai por nós 

Mãe nas dores imersa, rogai por nós 

Mãe cheia de angustias, rogai por nós 

Mãe com o coração à cruz cravada, rogai por nós 

Mãe tristíssima, rogai por nós 

Fonte de lágrimas, rogai por nós 



Cúmulo de sofrimentos, rogai por nós 

Espelho de paciência, rogai por nós 

Rocha de constância, rogai por nós 

Âncora de confiança, rogai por nós 

Refúgio dos abandonados, rogai por nós 

Defesa dos oprimidos, rogai por nós 

Refúgio dos incrédulos, rogai por nós 

Alívio dos míseros, rogai por nós 

Cura dos languentes, rogai por nós 

Força dos débeis, rogai por nós 

Porto dos náufragos, rogai por nós 

Quiete nas tempestades, rogai por nós 

Recurso dos necessitados, rogai por nós 

Terror dos demônios, rogai por nós 

Tesouro dos fieis, rogai por nós 

Luz dos profetas, rogai por nós 

Guia dos apóstolos, rogai por nós 

Coroa dos mártires, rogai por nós 

Baluarte dos confessores, rogai por nós 

Pérola das virgens, rogai por nós 

Consolação das viúvas, rogai por nós 

Mãe dos órfãos, rogai por nós 

Alegria de todos os santos, rogai por nós 

 

 

 

 

 

 



Cordeiro de Deus que tirar os pecados do mundo, perdoai-nos Jesus. 

Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos Jesus. 

Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós, 
Jesus. 

Rogai por nós ó Virgem Dolorosíssima. 

Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. 

ORAÇÃO: À vossa eficaz proteção recorremos, ó Virgem Dolorosíssima e 
bendita; livrai-nos de todos os perigos e salvai-nos pelos merecimentos de 
vosso Filho Jesus Cristo, Redentor nosso, triunfador do poder das trevas. 
Assim seja. 

 

 
VIA MATRIS – O CAMINHO DA MÃE DOLOROSA 

Ato de contrição: 

Pesa-me Deus meu e me arrependo de todo coração de Vos ter ofendido. 
Pesa-me pelo inferno que mereci e pelo céu que perdi, mas muito mais me 
pesa porque pecando ofendi a um Deus tão bem e tão grande como Vós. Antes 
queria ter morrido que ter Vos ofendido; E proponho firmemente não pecar 
mais e evitar todas as ocasiões próximas de pecado. Amém. Mãe dolorosa, 
rogai por nós. 

Primeira Estação: 

Nesta primeiro estação se contempla a profecia do Santo ancião Simão. 
Considera, alma minha, a grande dor da Virgem Santíssima ao ouvir as tristes 
palavras que o ancião Simão profetizou referentes à Paixão e morte do menino 
Jesus. Oh!, Mãe aflita. Pela dor com que foste tão atormentada em tua alma te 
suplico me dê lágrimas de verdadeira contrição, para que seja meritória a 
compaixão que sinto por tuas dores. 

Mãe dolorosa, rogai por nós. 

 

 

 

 



Segunda Estação: 

Nesta segunda estação se contempla a ida ao Egito. Considera, alma minha, a 
aguda dor da Virgem Maria ao receber de São José a mensagem do anjo que 
deviam sair de noite ao Egito para salvar ao menino Deus da matança 
decretada por Herodes. Oh!, Mãe aflita. Pela dor que sentiste ao ir com teu 
Filho ao Egito, te suplico me dês a graça para sair sempre das ocasiões de 
pecar. Mãe dolorosa, rogai por nós. 

Terceira Estação: 

Nesta terceira estação se contempla a perda de Jesus no Templo. Considera, 
alma minha, a intensa dor da Virgem Maria quando viu que havia perdido a seu 
amado Filho, pelo qual buscou durante três dias com inconsolável aflição. Oh!, 
Mãe aflita. Pela dor que tiveste ao perder a teu Filho, te suplico me alcances a 
graça para que o busque até achá-lo no templo de minha alma. Mãe dolorosa, 
rogai por nós. 

 

Quarta Estação: 

Nesta quarta estação se contempla o dolorosíssimo encontro da Virgem 
Santíssima com seu Filho Divino. Considera, alma minha, a agudíssima dor da 
Virgem Maria ao encontrar-se com seu Divino Filho, quando levava a pesada 
cruz até o monte Calvário para ser crucificado nela por nossa salvação. Oh!, 
Mãe aflita. Pela dor com que viste a teu Filho carregando a cruz, te suplico me 
dês a graça para segui-lo, levando com paciência a cruz de meus 
trabalhos. Mãe dolorosa, rogai por nós. 

Quinta estação: 

Nesta quinta estação se contempla a crucificação e morte de Jesus. Considera, 
alma minha, a penetrante dor da Virgem Maria quando viu a seu Filho cravado 
sobre o duro madeiro da Cruz, e morrer derramando sangue por todo seu 
sacratíssimo corpo. Oh!, Mãe aflita. Pela dor com que viste crucificar a teu 
Divino Filho te suplico me dês a graça para que mortificando minhas paixões, 
viva sempre crucificado com Cristo. Mãe dolorosa, rogai por nós. 

Sexta Estação: 

Nesta sexta estação se contempla o descimento de Jesus da Cruz. Considera, 
alma minha, a agudíssima dor que transpassou o coração da Virgem Maria ao 
receber em seus braços o corpo morto de Jesus, coberto de sangue e todo 
despedaçado. Oh!, Mãe aflita. Pela dor que recebeste ao ter em teus braços, 
chagado e destroçado, o corpo de teu Filho no sepulcro, te suplico me alcances 
a graça de recebê-lo dignamente na Sagrada Comunhão. Mãe dolorosa, rogai 
por nós. 

 

 

 



Sétima estação: 

Nesta sétima estação se contempla a sepultura de Jesus. Considera, alma 
minha, os soluços que exalaria o coração aflito da Virgem Maria, ao ver a seu 
amado Jesus colocado no sepulcro. Oh!, Mãe aflita. Pela dor com que deixaste 
o corpo de teu Filho no sepulcro, te suplico me dês a graça para detestar o 
pecado e viver morto aos gostos do mundo. Mãe dolorosa, rogai por nós. 

Oração final: Te rogamos, Senhor nosso Jesus Cristo, que seja nossa 
intercessora, cercada de tua clemência, agora e na hora de nossa morte, a 
bem-aventurada Virgem Maria, tua Mãe, cuja sacratíssima alma foi 
transpassada pela dor na hora de tua Paixão. Te pedimos por Vos, Cristo 
Jesus, Salvador do mundo, que com o Pai e o Espírito vives e reinas pelos 
séculos dos séculos. Amém. Se rezam três Ave-Maria. Mãe dolorosa, rogai por 
nós. 

 
ORAÇÃO À NOSSA SENHORA DAS DORES – SANTO AFONSO DE 
LIGÓRIO 

"Ó Mãe das Dores, Rainha dos mártires, que tanto chorastes vosso Filho morto 
para me salvar, alcançai-me uma verdadeira contrição dos meus pecados e 
uma sincera mudança de vida, com uma incessante e terna compaixão pelos 
sofrimentos de Jesus e pelos vossos. 

Enfim, ó minha Mãe, pela dor que experimentastes quando o vosso divino 
Filho, no meio de tantos tormentos, inclinando a cabeça, expirou a vossa vista 
sobre a cruz, eu vos suplico que me alcanceis uma boa morte.  

Por piedade, ó Advogada dos pecadores, não deixeis de amparar a minha alma 
na aflição e no combate da terrível passagem desta vida para a eternidade. E 
como é possível que nesse momento a palavra e a voz me faltem para 
pronunciar o vosso nome e o de Jesus, nomes que são toda a minha 
esperança, rogo-vos desde já a vosso Divino Filho e a Vós, que me socorrais 
nesta hora extrema, e assim direi: JESUS e MARIA, entrego-vos a minha 
alma." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXORCISMO DE  NOSSA SENHORA DAS DORES DE ESCORIAL 

 

Ó Pai Eterno! Vós que sois Criador do mundo e do homem, pelo Vosso imenso 
poder, não permitais que a serpente maligna se apodere astutamente das 
almas que Vós criastes. Pelo Divino Coração de Jesus e pelo Imaculado 
Coração de Maria, dai-nos a herança que nos tendes preparada nas moradas 
celestiais. Assim seja.  

Mãe Pura Dolorosa, pelo Vosso Coração angustiado de Mãe, mandai paz ao 
mundo.  

 

STABAT MATER 

Estava a mãe dolorosa 

chorando junto à cruz 

da qual seu Filho pendia. 

 

Sua alma soluçante, 

inconsolável e angustiada 

era atravessada por um punhal. 

 

Ó, quão triste e aflita 

estava a bendita mãe 

do Filho Unigênito! 

 

Transpassada de dor, 

chorava, vendo 

o tormento do seu Filho. 

 

 



Quem poderia não se entristecer 

ao contemplar a Mãe de Cristo 

sofrendo tanto suplício? 

 

Quem poderia conter as lágrimas 

vendo a mãe de Cristo 

dolorida junto ao seu Filho? 

Pelos pecados do seu povo 

Ela viu Jesus no tormento, 

flagelado por seus súditos. 

 

Viu seu doce Filho 

morrendo desolado 

ao entregar seu espírito. 

 

Ó mãe, fonte de amor, 

faz-me sentir toda a tua dor 

para que eu chore contigo. 

 

Faz com que meu coração arda 

no amor a Cristo Senhor 

para que possa consolá-lo. 

 

Mãe Santa, marca profundamente 

no meu coração 

as chagas do teu Filho crucificado. 

Por mim, teu Filho coberto de chagas 

quis sofrer seus tormentos, 

quero compartilhá-los. 



 

 

Faz com que eu chore 

e que carregue com Ele a sua cruz 

enquanto dure a minha existência. 

 

Quero estar em pé 

ao teu lado, junto à cruz 

chorando junto a ti. 

 

Virgem das virgens notável, 

não sejas rigorosa comigo, 

deixa-me chorar junto a ti. 

 

Faz com que eu compartilhe a morte de Cristo 

que participe da sua paixão 

e que rememore suas chagas. 

 

Faz com que me firam suas feridas, 

que sofra o padecimento da cruz 

pelo amor do teu Filho. 

Inflamado e elevado pelas chamas, 

seja defendido por ti, ó Virgem, 

no dia do Juízo Final. 

 

Faz com que eu seja custodiado pela cruz, 

fortalecido pela morte de Cristo 

e confortado pela graça. 

 



Quando o corpo morrer, 

faz com que minha alma alcance 

a glória do Paraíso. Amém. 

 

3 AVE MARIAS A NOSSA SENHORA DAS DORES 

 

V. Ó Mãe Dolorosa, quando encontrastes o Vosso Filho a caminho do Calvário 

R. Uma espada de amargura trespassou o Vosso Coração 

 

 

Ave Maria, cheia de dores, o Crucificado é conVosco, Vós sois a mais lacrimosa entre as 

mulheres, e lacrimoso é o fruto do Vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe do Crucificado, 

alcançai lágrimas para nós que crucificámos o Vosso Filho agora e na hora da nossa morte. 

Amem 

 

V. Ó Mãe Dolorosa, quando vistes o Vosso Filho a morrer na cruz 

R. Uma espada de amargura trespassou o Vosso Coração 

 

 

Ave Maria, cheia de dores, o Crucificado é conVosco, Vós sois a mais lacrimosa entre as 

mulheres, e lacrimoso é o fruto do Vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe do Crucificado, 

alcançai lágrimas para nós que crucificámos o Vosso Filho agora e na hora da nossa morte. 

Amem 

 

 

V. Ó Mãe Dolorosa, quando vistes no regaço o Vosso Filho morto 

R. Uma espada de amargura trespassou o Vosso Coração 

 

Ave Maria, cheia de dores, o Crucificado é conVosco, Vós sois a mais lacrimosa entre as 

mulheres, e lacrimoso é o fruto do Vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe do Crucificado, 

alcançai lágrimas para nós que crucificámos o Vosso Filho agora e na hora da nossa morte. 

Amem 

 

 

V. Rogai por nós, Santa Mãe Dolorosa 

R. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo 

Oremos: Senhor Jesus Cristo, quando sofrestes a bendita Paixão, uma espada de amargura 

trespassou a alma santíssima da Virgem Maria, Vossa Mãe, e quando ressuscitastes 

glorioso imensa alegria A inundou. Fazei que, por Sua intercessão, alcancemos a glória da 

Ressurreição. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amem 

 

. 



ROSÁRIO MEDITADO NAS DORES DE NOSSA SENHORA 

 

 

 

 

 

MISTÉRIOS GOZOSOS 

 

1) Anunciação do Anjo 

Os teólogos de Maria chamam-Lhe Co-Redentora. Os Santos Padres diziam "Associada à 

Paixão". Ambas as expressões significam a mesma realidade. Diz S. Luís Maria Grignion de 

Monfort que foi na anunciação que Jesus operou todos os mistérios que depois se seguiriam 

na Sua Vida, pela aceitação que deles fez: "Eis que venho, ó Deus, para fazer a Vossa 

Vontade" (Heb 10,7). O mistério da redenção do homem começou pois na encarnação do 

Verbo no seio de Maria. O Filho que Ela gerou já nasceu Redentor. Porque Mãe do 

Redentor, Maria estava,  na Encarnação, em união com Jesus crucificado, como esteve 

mais tarde, no Calvário, sendo por isso Co- Redentora. Para que Jesus nos desse a vida, 

precisou de tomar a Sua. Estava de pé junto à cruz. Tinha de estar. Era ali o lugar escolhido 

desde a hora da Anunciação. 

 

1 Pai Nosso, 10 Ave Marias e 1 Glória 

 

2) Visitação de Nossa Senhora a Sua prima Santa Isabel 

Maria foi imaculada desde a Sua Conceição, o que significa que Deus habitou n'Ela 

permanentemente. Foi a partir da Anunciação que Deus passou a habitar n'Ela de maneira 

cada vez mais perfeita. A caridade é uma virtude que exige muita renúncia à vontade 

própria. Maria soube praticar esta virtude por uma disponibilidade sem reserva, em grau 

eminente. Sendo Ela imaculada, foi portanto pela prática desta virtude que Maria cresceu 

cada vez mais no amor a Deus, e foi por ela que conheceu a dor até ao extremo limite 

Sendo a própria pureza e toda entregue ao Criador, Maria praticou esta virtude de outra 

maneira, sofrendo intensamente por causa das feridas feitas ao amor divino pelas 

ingratidões da humanidade, e particularmente pela falta de caridade que imperava no Seu 

tempo entre o povo judeu, pois o ódio era geral. 

1 Pai Nosso, 10 Ave Marias e 1 Glória 

 

 

3) Nascimento de Jesus em Belém 

Maria conhecia bem a Sagrada Escritura e sabia que estas palavras de Isaías se referiam ao 

Messias: "Vimo- Lo sem aspecto atraente, como um Homem de dores, diante do qual se 

tapa o rosto; desprezado e sem valor para nós. Ele suportou os nossos sofrimentos e 

aguentou as nossas dores; nós julgámo-Lo leproso, ferido por Deus e humilhado, 

trespassado pelas nossas revoltas, triturado pelos nossos crimes. O nosso castigo salutar 

caiu sobre Ele, fomos curados pelas Suas chagas". Maria sabia pelo anjo da anunciação que 

o Seu Filho era filho de Deus. 



 

 

Quantas vezes não terá Ela, cujo Coração era imaculado e cheio de amor a Deus, 

contemplado o Rosto puríssimo de Jesus, desde o Seu nascimento em Belém, e pensado, 

com dor, em tudo o que o profeta anunciara que Lhe iria acontecer? Tanto mais que essa 

dor se reavivava e se tornava cada vez mais pungente não só cada vez que olhava para 

Jesus e via aproximar- se a hora da realização de tão amarga profecia, mas também cada 

vez que lia ou ouvia tal passagem. 

1 Pai Nosso, 10 Ave Marias e 1 Glória 

 

 

             4)Apresentação de Jesus no Templo e Purificação de Nossa Senhora 

As mães judias eram obrigadas, em cada parto, a serem separadas como impuras durante 

40 dias, se menino, e 80 se menina. Depois, deveriam ir ao templo para ser purificadas e 

oferecerem um sacrifício. Contudo, Maria não tem necessidade de purificação porque, por 

um privilégio inefável, era Mãe-Virgem e, além disso, Imaculada. Os grandes dons que Deus 

Lhe tinha dado sem mérito algum da Sua parte devem pagar-se. Não há privilégio algum que 

não custe sofrimento. Por isso, Deus anuncia-Lhe pela boca de Simeão que Lhe vai exigir o 

sacrifício supremo: a oferta do Seu Filho, para redenção do mundo. Em generosidade, Maria 

superou todos os mártires, pois enquanto estes ofereciam a sua vida, Maria ofereceu a do 

Filho, a Quem amava muito mais do que a Si mesma, sendo por isso a Rainha dos Mártires. 

Sendo Ela mais santa que todos os anjos e todos os  

homens, sofreu em proporção da Sua santidade, sendo por isso a Senhora das Dores. 

 

1 Pai Nosso, 10 Ave Marias e 1 Glória 

 

 

      5) Perda e encontro do Menino Jesus no Templo entre os Doutores 

Também este mistério está relacionado com a Paixão de Jesus pois os três dias que 

medeiam entre a perda e o encontro simbolizam os três dias que medeiam entre a morte e a 

ressurreição de Jesus. Para fazermos uma ideia do que Maria sofreu nesses 3 dias, vejamos 

o seguinte caso tirado da vida da Venerável Benvenuta: tendo a santa rogado a nossa 

Senhora a graça de poder sentir a dor que Ela sentiu quando perdeu o Seu Filho no templo, 

apareceu-lhe a Mãe de Deus, tendo nos braços o Menino. Á vista daquela encantadora 

criança, Benvenuta caíu em extase mas de repente viu- se privada da presença do Menino 

Deus. Sentiu então tamanha dor que invocou Maria para não morrer de pesar. Depois de 3 

dias (símbolo da perda do Menino por Maria), a Virgem apareceu-lhe e disse-Lhe: "Ouve, 

minha filha. A tua dor não foi senão uma pequena parcela da Minha, ao perder no templo o 

Meu Filho" 

 

1 Pai Nosso, 10 Ave Marias e 1 Glória 

 

 

 



MISTÉRIOS DOLOROSOS 

1)  Agonia de Jesus no Jardim das Oliveiras 

 

A Santíssima Virgem revelou um dia a Santa Brígida: “Sabes, filha, que Eu amei tão 

ternamente a Jesus, como Ele me amava. Éramos como um só coração.  

Quando Ele sofria, Eu sentia as mesmas dores. A Sua dor era a Minha dor, assim como o 

Seu Coração era o Meu Coração”. Consideremos a dor da Virgem Santa. A agonia de Jesus 

era a espada que atravessou o Seu Materno Coração. O Sangue que gotejava do Corpo de 

Jesus saía do Coração traspassado de Maria. Também Ela sentia a repugnância mortal pela 

paixão espantosa que o Seu divino Filho devia sofrer como vítima da Justiça divina pelos 

pecados dos homens. 

1 Pai Nosso, 10 Ave Marias e 1 Glória 

 

                                 2) Flagelação de Jesus 

 

Maria soube que Jesus tinha sido flagelado e no Seu Coração repercutiram-se um a um os 

golpes que rasgaram a Carne inocente de Jesus. Cada jorro de Sangue, cada pedaço de 

Carne, são setas lancinantes que se enterram no peito. 

Além disso, Ela traz invisivelmente a Sua coroa de espinhos, que não é só entrançada com 

o escárnio infligido ao Filho, mas também com todos os insultos dirigidos contra a majestade 

dEla.  

1 Pai Nosso, 10 Ave Marias e 1 Glória 

 

                                         3) Coroação de espinhos 

 

“Durante a paixão, diz S. Lourenço Justiniano, o Coração de Maria tornou-se como o 

espelho fiel das dores do Filho e a imagem perfeita da sua morte”. 

Os espinhos que laceram a Cabeça de Jesus martirizam como pontas agudas o Seu 

terníssimo Coração.  

1 Pai Nosso, 10 Ave Marias e 1 Glória 

 

                                  4) Jesus a caminho do Calvário 

 

Consciente da Sua missão de Corredentora, Maria avança entre a compaixão e         o 

desprezo da multidão e segue Jesus de perto. Ela sente no Seu Coração toda a dor que 

Jesus sofre no Seu divino Corpo, enquanto a Alma Se afoga em amarguras sem fundo. Os 

olhares de Jesus e de Maria cruzam-se. Quanto amargor naqueles olhares. Quanta dor. Que 

agonia. Mas o Coração do Filho e o da Mãe unem-se num idêntico pensamento: “Pai, pela 

Vossa glória, pela salvação dos homens” 

1 Pai Nosso, 10 Ave Marias e 1 Glória 

 

 

 

 

 

 



                                                  5) Morte de Jesus na cruz 

 

Maria é a Mãe de Jesus e, como tal, sente no Seu Coração as dores do Corpo do Seu Filho: 

os pregos que atravessam as Suas mãos e pés, rompendo os tendões e pondo a descoberto 

os nervos e os membros chagados, os ossos descarnados, a febre ardente que Lhe queima 

a língua e os lábios, a lança que Lhe abre o Lado, a onda de escárnio e das maldições de 

todo o povo, o abandono do Pai, tudo isto Ela sente. 

1 Pai Nosso, 10 Ave Marias e 1 Glória 

 

 

 

                                                     

MISTÉRIOS GLORIOSOS 

1) Jesus Ressuscita 

A primeira tarefa de Jesus Ressuscitado é consolar os Seus íntimos amigos, sobretudo 

aqueles que mais de perto participaram na Sua Paixão e Morte. Entre eles, quem duvida que 

teve o primeiro lugar a Virgem Imaculada? Foi aliás o que Jesus revelou a Santa Teresa de 

Ávila: "Disse-me que, em ressuscitando, fora ver Nossa Senhora, que tinha já grande 

necessidade, pois a pena A tinha tão absorta e trespassada, que não tornou logo a Si para 

gozar daquele gozo, e tinha estado muito tempo com Ela, o que havia sido preciso, até A 

consolar". 

"Oh que triste e aflita estava aquela bendita Mãe do Unigénito" 

1 Pai Nosso, 10 Ave Marias e 1 Glória 

 

2) Ascensão de Jesus 

Como Mãe, Maria não pôde deixar de Se alegrar pelo regresso vitorioso de Jesus ao Pai. 

Mas, ao mesmo tempo, a espada de dor predita por S. Simeão continuou a fazer- Lhe sentir 

a sua amarga realidade. Uma grande solidão se apoderou da vida de Maria. Ela já perdera 

Jesus duas vezes: aos doze anos, no templo, e, mais recentemente, com a Sua morte. 

Agora Maria passa a estar afastada de Jesus durante um espaço de tempo muito maior: 

cerca de quinze anos, que é o tempo que medeia entre a Ascensão e a Assunção. Durante 

este tempo, Jesus continua a estar presente, mas de modo espiritual: no Pão Eucarístico, na 

Sua Palavra, e nos Irmãos. Começa nesta altura a crescer em Maria a saudade de ver Jesus 

na Sua Santa Humanidade gloriosa, o que constitui um sofrimento que vai aumentando 

permanentemente até ao encontro definitivo com Ele na glória. 

1 Pai Nosso, 10 Ave Marias e 1 Glória 

 

3) Descida do Divino Espírito Santo 

Jesus tinha permanecido com os Apóstolos durante três anos, passando esse tempo a 

instruí-los. Tinham assistido à Sua Transfiguração, Paixão, Ressurreição e Ascensão, para 

já não falar nos milagres que fizera durante a Sua Vida pública. Mas, apesar de tudo isto, na 

própria manhã do dia de Pentecostes, os Apóstolos estavam reunidos no cenáculo com 

medo dos judeus. Ainda tinham medo de dar a vida por Jesus, de anunciar a Sua Palavra.  



Que tristeza deveria sentir Nossa Senhora, cujo Coração ardia de amor por Deus e pelo 

próximo, ao ver aqueles que Seu Filho escolhera como Seus íntimos, depois de tantos 

favores recebidos de Jesus, ainda tão falhos de generosidade para com Deus e para com o 

próximo. 

1 Pai Nosso, 10 Ave Marias e 1 Glória 

 

4) Assunção de Nossa Senhora ao Céu 

Maria viveu os últimos anos da Sua vida com a ânsia ou desejo intenso de voltar a ver o 

Filho, parecia já nem pisar a terra. Como já vimos no segundo mistério,  

desde a Ascensão de Jesus que todo o Seu ser exprimia este mesmo desejo que A 

consumia lentamente, e que A arrastava de certo modo à Sua transfiguração. Quanto mais 

avançava em anos, mais pálida e diáfana se mostrava a Sua fisionomia.  

 

Maria era como que um puro espírito. Ao chegar a hora da morte, SOFRIA INTENSAMENTE 

devido ao prolongado período de tempo que estivera afastada do Filho e sentia uma alegria 

intensa pois sabia que O ia voltar a ver, alegria que A lançava como que para fora de Si 

mesma. Maria era um fruto maduro, pronto para receber a honra que mais nenhuma criatura 

tivera, nem voltaria a ter: a Sua  

Assunção, pela qual Ela iria diretamente para o Céu, não apenas com a alma mas também 

com o corpo 

1 Pai Nosso, 10 Ave Marias e 1 Glória 

 

5) Nossa Senhora é coroada Rainha do Céu e da Terra 

Uma vez coroada Rainha de toda a criação, Maria não vive alheada dos Seus filhos na 

Terra, mas preocupa-se com o seu destino eterno. Em Fátima, foi com grande tristeza que 

mostrou aos pastorinhos o sofrimento dos condenados ao Inferno. 

Por outro lado, sofre com as blasfémias e ingratidões dos homens contra Ela, como disse à 

Irmã Lúcia (de Fátima), mostrando o Seu Coração cercado de espinhos: "Olha para o Meu 

Coração todo crivado de espinhos, que os homens Me cravam a todos os momentos com as 

suas blasfémias ingratidões" 

1 Pai Nosso, 10 Ave Marias e 1 Glória 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEQUENO-OFÍCIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES 

Ave Maria ... 

MATINAS 

V.Senhor, abri meus lábios. 

R. E minha boca anunciará o Vosso louvor.  

V. Deus, vinde em meu auxílio. 

R. Senhor, apressai-Vos a socorrer-me 

V.Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 

R. Como era no princípio, agora e sempre o será, mundo sem fim. * Aleluia. 

* Durante a Quaresma até a Páscoa, em vez de o aleluia é dito o seguinte: Glória a Vós, 

Senhor, Rei da glória eterna. 

 

Primeira dor: a profecia do santo Simeão. (Lc 2, 33-35) 

Hino 

Avé ó doce Mãe de Cristo 

A Quem pela triste palavra profética 

Escutada no Templo 

Sentistes o Vosso Coração trespassado pela espada 

Fazei-me consciente da Vossa dor 

Protegei-me neste vale de lágrimas 

Até que eu possa chegar ao Céu 

Ant. A quem te compararei, filha de Jerusalém? A quem te igualarei, para te consolar, ó 

virgem filha de Sião? É imensa como o mar a tua ruína (Lam. 2, 13) 

V. Uma espada trespassará a tua alma 

R. A fim de se revelarem os pensamentos de muitos corações (Lc 2, 35) 

 

Oração 

Senhor Jesus Cristo, quando sofrestes a bendita Paixão, uma espada de amargura 

trespassou a alma santíssima da Virgem Maria, Vossa Mãe, e quando ressuscitastes 

glorioso imensa alegria A inundou. Fazei que Ela interceda por nós junto da Vossa 

Misericórdia. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amen. 

 

 

PRIMA 

V. Deus, vinde em meu auxílio. 

R. Senhor, socorrei-me e salvai-me 

V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 

R. Como era no princípio, agora e sempre o será, mundo sem fim. * Aleluia. 

* Durante a Quaresma até a Páscoa, em vez de o aleluia é dito o seguinte: 

Glória a Vós, Senhor, Rei da glória eterna. 

 

2ª. dor: A fuga para o Egipto (Mt 2, 13-15) 

 

 



Hino 

Avé ó doce Mãe de Cristo 

Fugindo da furiosa mão do tirano 

Sentindo a tristeza no fundo do Vosso Coração 

Longe da Vossa Pátria 

Ó Rainha dos bem-aventurados Esperança no exílio 

Livrai-nos da força do mal 

Concedei-me que reine com o Vosso Filho 

Ant. Vede, Senhor, a minha angústia. Tremem as minhas entranhas, pois estou angustiada. 

O meu coração está muito perturbado. Por fora matou-me a espada, por dentro a morte 

(Lam 1, 20) 

V. Senhor, todo o meu desejo está diante de Vós. 

R. E o meu gemido não se esconde de Vós. 

Oração 

Senhor Jesus Cristo, quando sofrestes a bendita Paixão, uma espada de amargura 

trespassou a alma santíssima da Virgem Maria, Vossa Mãe, e quando ressuscitastes 

glorioso imensa alegria A inundou. Fazei que Ela interceda por nós junto da Vossa 

Misericórdia. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amen 

 

 

TERCIA 

V.Deus, vinde em meu auxílio. 

R. Senhor, apressa-Vos a socorrer-me. 

V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 

R. Como era no princípio, agora e sempre o será, mundo sem fim. * Aleluia. 

* Durante a Quaresma até a Páscoa, em vez de o aleluia é dito o seguinte: Glória a Ti, ó 

Senhor, o Rei da glória eterna. 

3ª dor: a perda de Jesus aos 12 anos 

Hino 

Avé ó doce Mãe de Cristo 

Quando perdestes o Vosso Filho 

Ó quão triste O procurastes 

Durante três dias perdido 

Que lembrança dolorosa  

Deixai-me encontrar o Vosso Filho 

E segurá-lO com um longo e amoroso abraço 

 

Ant. Chora sem cessar noite e dia, as lágrimas correm- lhe pelas faces. Entre os seus 

amantes não há um único que a console (Lam 1, 2) 

V. Ele lançou-me na desolação 

R. Numa contínua tristeza (Lam 1, 13) 

 

 

 



Oração 

Senhor Jesus Cristo, quando sofrestes a bendita Paixão, uma espada de amargura 

trespassou a alma santíssima da Virgem Maria, Vossa Mãe, e quando ressuscitas 

tes glorioso imensa alegria A inundou. Fazei que Ela interceda por nós junto da Vossa 

Misericórdia. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amen. 

 

 

SEXTA 

V. Deus, vinde em meu auxílio. 

R. Senhor, apressai-Vos a socorrer-me. 

 

 

V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 

R. Como era no princípio, agora e sempre o será, mundo sem fim. * Aleluia. 

* Durante a Quaresma até a Páscoa, em vez de aleluia reza-se o seguinte: Glória a Vós, 

Senhor, Rei da glória eterna. 

 

 

 

Quarta dor: o encontro com Jesus no caminho do Calvário (Lc 26, 32) 

 

 

Hino 

Ave, ó doce Mãe de Cristo, 

Como chorastes quando vistes o Vosso Filho querido 

Levado por mãos cruéis 

Pelas Vossas grandes penas 

Por amor suportadas 

Pelo amor desta querida Mãe 

Fazei-nos crescer no amor 

Ant. Olhai, Senhor, para a minha miséria, porque o inimigo triunfa. O inimigo lançou mão a 

todos os seus tesouros (Lam 1, 9-10) 

 

V. Quem vai pôr água na minha cabeça e uma fonte de lágrimas aos meus olhos? 

R. Vou chorar dia e noite. 

Oração 

Senhor Jesus Cristo, quando sofrestes a bendita Paixão, uma espada de amargura 

trespassou a alma santíssima da Virgem Maria, Vossa Mãe, e quando ressuscitastes 

glorioso imensa alegria A inundou. Fazei que Ela interceda por nós junto da Vossa 

Misericórdia. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amen. 

 

 

 

 



NOA 

V. Deus, vinde em meu auxílio. 

R. Senhor, apressai- Vos a socorrer-me 

V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 

R. Como era no princípio, agora e sempre o será, mundo sem fim. * Aleluia. 

* Durante a Quaresma até a Páscoa, em vez de o aleluia é dito o seguinte: 

Glória a Vós, Senhor, Rei da glória eterna. 

 

 

 

5ª. dor: Crucifixão de Jesus (Jo 19, 25-30) 

Hino 

Ave, ó doce Mãe de Cristo 

Que vistes sucumbir na árvore da cruz 

O Vosso Filho Jesus 

Por esta espada de dor amarga 

Que trespassou a Vossa alma 

Concedei-me a força do amor 

Que pela morte me leva à vitória 

Ant. Ó vós todos que passais pelo caminho, considerai e vede se há dor igual à minha. (Lam 

1, 12) 

V. Todos os que passavam pelo caminho já bateram palmas em ti. 

R. Eles sibilaram, e abanaram a cabeça sobre a filha de Jerusalém. 

Oração 

Senhor Jesus Cristo, quando sofrestes a bendita Paixão, uma espada de amargura 

trespassou a alma santíssima da Virgem Maria, Vossa Mãe, e quando ressuscitas-tes 

glorioso imensa alegria A inundou. Fazei que Ela interceda por nós junto da Vossa 

Misericórdia. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amen. 

 

 

VÉSPERAS 

V. Deus, vinde em meu auxílio. 

R. Senhor, apressai- Vos a socorrer-me 

V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 

R. Como era no princípio, agora e sempre o será, mundo sem fim. * Aleluia. 

* Durante a Quaresma até a Páscoa, em vez de o aleluia é dito o seguinte: 

Glória a Vós, Senhor, Rei da glória eterna. 

 

 

 

 

 

 

 



6ª. dor: descida da cruz (Jo 19, 31-37) 

Hino 

Ave. Ó doce Mãe de Cristo 

Que recebestes nos Vossos braços 

O Corpo morto 

Do Vosso Filho descido da cruz 

Pelo poder desta grande angústia 

Ó Mãe cheia de graça 

Guardai-me quando eu estive 

Numa angústia mortal 

Até que eu veja a Face do meu Salvador 

 

Ant. Não me chameis Noemi (ou seja, belo), chamai Mara (isto é, amargo), porque o Todo-

Poderoso me encheu de amargura. (Rut 1, 20) 

V. O meu amado é para mim uma bolsa de mirra 

R. Que repousa entre os meus seios (Cant. 1, 13) 

Oração 

Senhor Jesus Cristo, quando sofrestes a bendita Paixão, uma espada de amargura 

trespassou a alma santíssima da Virgem Maria, Vossa Mãe, e quando ressuscitastes 

glorioso imensa alegria A inundou. Fazei que Ela interceda por nós junto da Vossa 

Misericórdia. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amen. 

 

 

 

COMPLETAS 

V.Convertei-nos, ó Deus, nosso Salvador. R. E transformar tua ira de nós. 

 

7ª. dor: Jesus é sepultado 

Hino 

Ave, doce Mãe de Cristo 

Que chorastes por Jesus 

Descido à solidão do túmulo 

 

Por estas horas de angústia 

Sofridas no Vosso Coração 

Ajudai-nos contra a força dos males 

Até que um dia com os santos 

Nos possamos alegrar convosco 

 

Ant. Os meus olhos fecham-se em lágrimas, porque não há quem me console e reanime a 

minha alma (Lam 1, 16) 

V. Os meus olhos apagam-se entre lágrimas 

R. A minha alma está perturbada (Lam 2, 11) 

 



Oração 

Senhor Jesus Cristo, quando sofrestes a bendita Paixão, uma espada de amargura 

trespassou a alma santíssima da Virgem Maria, Vossa Mãe, e quando ressuscitastes 

glorioso imensa alegria A inundou. Fazei que Ela interceda por nós junto da Vossa 

Misericórdia. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amen. 

 

FINAL DAS COMPLETAS 

A Vós, ó bem-aventurada Virgem 

Eu recito orações 

Que convêm para cada ritmo sagrado 

Que seja o Vosso amoroso Coração de Mãe 

A usar de compaixão para comigo 

E me ajude na hora da morte 

 

 

 

 


