
 

 

MISTÉRIOS DOLOROSOS proposta 4 

1. A agonia de Jesus no horto das Oliveiras 

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

Desatentos ao que se passa em redor e nos outros, adormecemos no nosso egoísmo, sono cómodo e fútil que pela 

indiferença vai erguendo as cruzes dos outros, mas também a nossa quando despertarmos na solidão. 

2. A flagelação de Jesus 

Pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por todos. (Mc 

10,45) 

Uma cruz levantada pelos homens nas recusas sucessivas dum amor que não compreendiam tornou-se a 

expressão mais sublime de entrega e dum amor que, sem poder ser compreendido, tem de ser aceite e amado. 

3. A coroação de espinhos 

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

Não conheciam o tamanho da recusa como não sabiam o Amor que os perdoava. Continua hoje a ignorância do 

mal que nos faz o pecado mas continua, ainda maior, o Amor que nos perdoa. 

4. Jesus a caminho do calvário 

Jesus voltou-se para elas e disse-lhes: «Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e 

pelos vossos filhos.» (Lc 23,28) 

Choramos não por pena de ver derramado pelo chão o Precioso Sangue de Jesus mas porque não sabemos 

aproveitar cada gota da Sua Paixão… se aprendêssemos, transformaríamos o choro em riso e as lágrimas em 

louvor. 

5. Crucificação e morte de Jesus 

Jesus disse à mãe: «Mulher, eis o teu filho!» Depois disse ao discípulo: «Eis a tua mãe!» (Jo 19,26-27) 

Não tendo mais nada para nos dar porque todo se tinha dado, entregou a Mãe, não pequeno tesouro, que 

guardamos para nos manter firmes junto à Cruz, não fugirmos de medo, antes rasgarmos o coração para recolher 

a Vida que se esvai para nós. 

 


