
 

 

MISTÉRIOS DOLOROSOS proposta 5 

1. A agonia de Jesus no horto das Oliveiras 

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

Nos momentos de solidão, carência afetiva, esquecimento… sempre esperamos a visita, a presença e o conforto 

dos irmãos. Tal como o Anjo confortou Jesus na hora de agonia, assim nós descubramos as muitas oportunidades 

que temos para sermos anjos de conforto, esperança e de paz para os irmãos que mais sofrem. 

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) 

«É próprio do amor abaixar-se» (Sta. Teresinha do Menino Jesus). Que nunca hesitemos em descer do nosso 

estatuto ou pedestal para nos tornarmos servos, para fazermos nossos os sentimentos de amor, ternura e 

compaixão que havia em Cristo Jesus, Nosso Senhor. 

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) 

Onde é que projetamos as nossas aspirações e expectativas? O que é que nos move na vida? O dinheiro, a fama, 

o reconhecimento…? A nossa realeza de cristãos também não é deste mundo. Que o Senhor não nos deixe 

entregar o coração àquilo que passa mas ao que se inicia nesta vida e dura até à vida eterna. 

4. Jesus a caminho do calvário 

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

Os sofrimentos de Jesus têm uma missão redentora e salvadora. Sempre que recordarmos que foi «por nós e para 

nossa salvação» que Jesus sofreu, estamos a crescer em confiança, em fé em Jesus como Senhor, Salvador e 

Redentor. Associemos as nossas dores às suas para que com Ele encontremos nelas um sentido. 

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) 

A vida em fé passa pela noite escura. A experiência do abandono, do silêncio de Deus, das perguntas sem 

respostas são desconfortáveis e podem conduzir à angústia. Mas também é nestes momentos que a nossa fé se 

purifica, tornando-se mais gratuita e livre, deixando Deus ser Deus, que nem sempre nos responde como nós 

desejamos, porque não nos convém. 


