
 

 

MISTÉRIOS DOLOROSOS proposta 1 

1. A agonia de Jesus no horto das Oliveiras 

Disse-lhes Jesus: «Porque dormis? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação.» (Lc 22,46) 

Diante do sofrimento que nos adormece na coragem de caminhar, Tu dizes-nos que a força e a confiança estão 

no encontro com o Pai. É Ele a fonte do amor livre que desafia sempre ao próximo passo, é n’Ele que a aparente 

loucura é sabedoria. Mas são tantas as nossas cobardias. Deus Amor incarnado, dá-nos a bravura da Tua 

sabedoria. 

2. A flagelação de Jesus 

Jesus diz-lhes: «Pois também o Filho da Humanidade não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida 

como resgate por muitos.» (Mc 10,45) 

Dás-Te como tela aos traços violentos da nossa verdade feita de pecado que espezinha o sonho do Criador. 

Serves-Te para em Ti, na Tua pele de amor, acolheres o flagelo dos enganos da criatura. Mas são tantas as nossas 

ilusões. Deus Amor incarnado, ilumina-nos na nossa verdade. 

3. A coroação de espinhos 

Jesus dizia: «Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem.» (Lc 23,34a) 

És Rei mas nós cravamos-Te os espinhos das realezas que criamos… e Tu pedes a nossa recriação. És Rei mas 

nós decoramos-Te como palco das nossas idolatrias… e Tu pedes a nossa liberdade. És Rei mas entregas-Te para 

em Ti percebermos o vazio das nossas produções. Mas são tantos os nossos seguros ocos. Deus Amor incarnado, 

firma-nos em Ti. 

4. Jesus a caminho do calvário 

Voltando-se para elas, Jesus disse-lhes: «Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai por vós mesmas e pelos 

vossos filhos.» (Lc 23,28) 

Seguimos-Te, como discípulos, no caminho do Calvário e Tu voltas-Te para o peso que carregas: o Teu olhar 

convida-nos a confessar que são por nós esses Teus passos sofridos – é deles que jorrará o choro purificador. Mas 

são tantas as nossas cegueiras. Deus Amor incarnado, faz-nos reconhecer. 

5. Crucificação e morte de Jesus 

Então Jesus, vendo a mãe e o discípulo que ele amava ali de pé, diz à mãe: «Mulher, eis o teu filho.» De seguida diz 

ao discípulo: «Eis a tua mãe.» E a partir daquela hora, o discípulo acolheu-a em sua casa. (Jo 19,26-27) 

Daquela hora em que consumas a Tua obra de Cristo, fazes hora de perpetuação da salvação na humanidade: 

dás-nos como Mãe aquela por quem incarnaste para nos elevares a Teu corpo atuante na história. Como Amor 

crucificado, Tu dás-nos a missão de sermos salvação partilhada. Mas são tantos os nossos egoísmos. Deus Amor 

incarnado, liberta-nos para a missão. 


