
 

 

MISTÉRIOS DOLOROSOS proposta 3 

1. A agonia de Jesus no horto das Oliveiras 

Meu Pai, se é possível, afaste-se de mim este cálice. No entanto, não seja como Eu quero, mas como Tu queres. (Mt 26, 39) 

Não tiraram a vida a Jesus, foi Ele que a ofereceu. Porque se sabia dádiva do Pai, Jesus entregou-Se sem reservas à vontade 

do Altíssimo, inaugurando, deste modo, a nova lei de que para se ganhar a vida é preciso perdê-la. Assim, a obediência à 

vontade divina não é sinal de uma liberdade débil e temerosa, mas a sua verdadeira conquista e sua realização. Concede-

nos, ó Mulher obediente, o dom da obediência alegre à vontade do Pai e uma liberdade responsável. 

2. A flagelação de Jesus 

Quanto a Jesus, depois de o mandar flagelar, entregou-o para ser crucificado. (Mt 27,26) 

Deixar-se flagelar pelos príncipes terrenos é, por um lado, o limite da obediência do juiz do mundo à vontade do Pai; por 

outro, é a prova suprema de um amor que não guarda nada para si, mas que se entrega totalmente aos outros, para derramar 

sementes de esperança sobre toda a humanidade. Deste modo, a capacidade de sofrer pela pessoa amada constitui-se na 

verdadeira face do amor. Concede-nos, ó Mãe das dores, a capacidade de sofrer e de dar a vida pela redenção do mundo. 

3. A coroação de espinhos 

Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lha na cabeça, e uma cana na mão direita. Dobrando o joelho diante dele, 

escarneciam-no, dizendo: «Salve, rei dos Judeus.» (Mt 27,29) 

Pela coroa de espinhos, adorno real, percebe-se que o reino de Jesus não é deste mundo. Por isso, ao contrário dos príncipes 

deste mundo, Cristo não reina pela força, pelo domínio, pela violência, mas pelo serviço e pelo amor. O sangue que escorre 

pelo rosto de Cristo, provocado pelos espinhos, são lágrimas de amor, são sementes que fecundam e salvam o mundo. 

Ensina-nos, ó a Rainha das Dores, a compreender que amar é sofrer pela pessoa amada, é sofrer com aqueles que sofrem, é 

fazer das dores dos outros as nossas dores. 

4. Jesus a caminho do calvário 

Quando o iam conduzindo, lançaram mão de um certo Simão de Cirene e carregaram-no com a cruz, para a levar atrás de Jesus. 

(Lc 23,26) 

Mesmo contra a vontade, Simão de Cirene ajuda Jesus a carregar com a Sua cruz, constituindo-se desta forma em protótipo 

de todo o cristão que é chamado a participar na paixão de Cristo. O amor redentor de Jesus para além de acender em nós a 

disponibilidade para o sacrifício e para entrega deve também suscitar nos crentes, tal como os Apóstolos após a saída do 

Sinédrio, sentimentos de alegria por «terem merecido serem ultrajados por causa do nome de Jesus» (Act 5, 41). Ensina-

nos, Senhora, a carregar com alegria as cruzes dos sofrimentos dos outros. 

5. Crucificação e morte de Jesus 

Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, crucificaram-no a Ele e aos malfeitores. (Lc 23,33) 

Porque foi assumida com muita liberdade, a cruz torna-se símbolo proeminente de uma vida derramada por amor. De 

instrumento de suplício a cruz transforma-se em árvore da vida. Se é verdade que na cruz, como sinal de contradição, o sol 

das nossas certezas escurece, também é verdade que nela uma nova luz brilha, uma presença, silenciosa, mas mais intensa 

do divino, da qual nada nos poderá afastar. Concede-nos, Senhora do Calvário, o dom do seguimento nas horas de escuridão 

e de trevas. 


