
 

 

MISTÉRIOS DOLOROSOS proposta 2 

1. A agonia de Jesus no horto das Oliveiras 

Então, vindo do Céu, apareceu-lhe um anjo que o confortava. (Lc 22,43) 

Chegada a Sua hora, todas as dores de Jesus foram amorosas e todo o Seu amor doloroso. Completam a Sua 

paixão os mais frágeis dos homens e das mulheres a quem a dor, a deficiência, a solidão ou a pobreza os tornam 

co-redentores. 

2. A flagelação de Jesus 

Tende entre vós os mesmos sentimentos, que estão em Cristo Jesus: Ele que é de condição divina, esvaziou-se a si 

mesmo, tomando a condição de servo. (Fl 2,5) 

De divino a humano e do Céu à Terra para que os homens e as mulheres façam a passagem de condições menos 

humanas a mais humanas e de mais humanas a divinas. Não admira que nos tenha ensinado a amar, servindo, e 

a servir, amando. 

3. A coroação de espinhos 

Jesus respondeu: «A minha realeza não é deste mundo; se a minha realeza fosse deste mundo, os meus guardas 

teriam lutado para que Eu não fosse entregue.» (Jo 18,36) 

Até os seus discípulos mais íntimos sonharam alguma vez com um reinado temporal do Messias e os poderes 

constituídos também temeram o que consideravam as suas ambições. Custa-nos tanto aceitar a realeza da graça 

e da santidade! 

4. Jesus a caminho do calvário 

Ele tomou sobre si as nossas doenças, carregou as nossas dores. (Is 53,4) 

Toda a gente é pessoa e ninguém é inútil, nem sequer os doentes que tanto sofrem. Jesus fez suas as nossas 

dores e tornou-as fecundas e redentoras porque nos amou apaixonadamente. Quem não quiser sofrer, não queira 

amar. 

5. Crucificação e morte de Jesus 

E às três horas da tarde, Jesus exclamou em alta voz: «Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste?» (Mc 15,34) 

Nas situações-limite da fragilidade humana, temos a sensação do abandono, sendo-nos difícil aceitar a bondade 

de Deus, mas Ele nunca foi tão grandioso e belo e tão solidário connosco como quando nasceu Menino e morreu 

na cruz. 


