


com aprovação eclesiástica



No início da Igreja, era celebrada a Festa de Nossa Se-
nhora da Piedade e da Compaixão.  Muitos Padres da 
Igreja, como Santo Efrém, Santo Ambrósio, Santo Agos-
tinho e São Bernardo, fizeram comoventes considerações 
sobre as dores da Mãe de Deus. O primeiro documento 
sobre a aparição da festa litúrgica das dores de Maria 
provém de uma igreja local, e, em 22 de abril de 1423, 
um decreto do Concílio da província de Colônia  intro-
duziu, naquela região, a Festa da Dolorosa, em repara-
ção pelos sacrilégios e ultrajes que os hussitas haviam 
cometido contra as imagens do Crucificado e da Virgem 
ao pé da cruz. No século XVIII, o papa Bento XIII deter-
minou, então, que essa festa passasse a se chamar Festa 
de Nossa Senhora das Dores. O Papa Pio VII inseriu-a 
no calendário romano para ser celebrada no terceiro do-
mingo de setembro, e São Pio X fixou-a em 15 de setem-
bro como memória.

A devoção a Nossa Senhora das Dores tem origem na tra-
dição que narra o encontro de Maria com seu filho Jesus 
a caminho do Calvário.  Ao ver o amado filho, carregando 
a pesada cruz, torturado e sofrido, coroado de espinhos e 
ensanguentado, a dor da Mãe de Deus foi tão profunda 
que nos ajuda a refletir sobre as nossas próprias dores. 

NOSSA SENHORA DAS DORES
15 de setembro



O Missal Romano enfatiza que a memória da Virgem das 
Dores nos chama a reviver o momento decisivo da histó-
ria da salvação e a venerar a Mãe, associada à paixão do 
Filho e ao lado dele elevado na cruz (Jo 19,25-27); Paulo 
VI, “Marialis Cultus”, 7).

Em 1233, em Florença, Itália, sete jovens entregavam-se 
à oração e à penitência, meditando continuamente a pai-
xão de Cristo e as dores de Maria. Assim, fundaram a 
Ordem dos “Servos de Maria”, os Servitas,  e por meio 
deles iniciou-se a devoção especial conhecida como “As 
Sete Dores de Nossa Senhora”. Elas referem-se aos episó-
dios mais importantes que os evangelhos nos apresentam 
sobre a participação de Maria na paixão, morte e ressur-
reição de Jesus, levando-nos a refletir sobre os momentos 
de sofrimento e entrega de Maria ao seu Senhor. 

Dessa forma, percebemos que,  também  na dor, Maria é 
modelo de perseverança na doutrina evangélica, ao par-
ticipar dos sofrimentos de Cristo com tamanha paciência; 
assim foi durante  toda sua vida e, sobretudo, no momento 
do Calvário.

         No seu silêncio e obediência, a Senhora das Dores 
transforma-se em figura e modelo para todo cristão e, por 
estar estreitamente unida à morte de Cristo, também está 
unida à sua ressurreição (cf. Rm 6,5).

         Maria nos precede no caminho da fé e do seguimen-
to de Cristo. Unidos a Ela, o Espírito Santo nos conduz 
pelos caminhos das nossas dores com paciência, respeito 
e devoção.
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Coroa de Nossa Senhora das Dores
Introdução
D- Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
R- Amém!
D- Nós vos louvamos, Senhor, e vos bendizemos! 
R- Porque associastes a Virgem Maria à obra da salva-
ção.
D- Nós contemplamos vossas Dores, ó Mãe de Deus!
R- E vos seguimos no caminho da fé

Primeira Dor - A PROFECIA DE SIMEÃO

“Simeão os abençoou e disse a Maria, 
sua mãe: ‘Eis que este menino está des-
tinado a ser ocasião de queda e elevação 
de muitos em Israel e sinal de contradi-
ção. Quanto a ti, uma espada te trans-
passará a alma.’” (Lc 2,34-35) 

Pai Nosso - 7 Ave Marias

Segunda Dor - FUGA PARA O EGITO

“O anjo do Senhor apareceu em sonho a 
José e disse: ‘levanta-te, toma o menino 
e a mãe, foge para o Egito; fica lá até que 
eu te avise, pois  Herodes vai procurar o 
menino  para  matá-lo.’  Levantando-se, 
José tomou o menino e a mãe, de noite, e 
partiu para o Egito.” (Mt. 2,13-14) 

Pai Nosso - 7 Ave Marias
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Terceira Dor - MARIA PROCURA JESUS EM 
JERUSALÉM

“Acabados os dias da festa, quando vol-
tavam, ficou o menino Jesus em Jerusa-
lém sem que os seus pais o percebessem. 
Andaram caminho de um dia e o busca-
ram entre os parentes e conhecidos. Mas 
não o encontrando, voltaram a Jerusa-
lém, à procura dele.” ( Lc.  2, 43 - 45).

Pai Nosso - 7 Ave Marias

Quarta Dor - MARIA ENCONTRA-SE COM JESUS 
NO CAMINHO DO CALVÁRIO

“Ao conduzir Jesus, lançaram mão de um 
certo Simão de Cirene, que vinha do cam-
po e o encarregaram de levar a cruz atrás 
de  Jesus.  Seguia-o  grande  multidão  de 
povo e de mulheres que batiam no peito e 
o lamentavam”.  ( Lc. 23, 26-27).

Pai Nosso; 7 Ave Marias

Quinta Dor - MARIA AO PÉ DA CRUZ 

“Junto  à  cruz  de  Jesus  estavam  de  pé 
sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de 
Cléofas e Maria Madalena. Vendo a mãe 
e, perto dela, o discípulo a quem amava, 
disse Jesus à sua mãe: ‘Mulher, eis o teu 
filho!’ Depois disse ao discípulo: ‘Eis a 
tua mãe!’” (Jo. 19, 25-27). 

Pai Nosso - 7 Ave Marias
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Sexta Dor - MARIA RECEBE JESUS DESCIDO DA 
CRUZ

“Chegada a  tarde, porque era o dia da 
preparação, isto é, a véspera de sábado, 
veio José de Arimatéia, entrou decidido 
na casa de Pilatos e pediu o corpo de Je-
sus. Pilatos o deu, então, a José, que o 
retirou da cruz.” (Mc. 15, 42)  

Pai Nosso - 7 Ave Marias

Sétima Dor - MARIA DEPOSITA O CORPO DE 
JESUS NO SEPULCRO

“Os discípulos tiraram o corpo de Jesus 
e o envolveram em faixas de linho com 
aromas, conforme é o costume de sepul-
tar dos judeus. Havia perto do local, onde 
fora crucificado um jardim e, no jardim, 
um sepulcro novo, onde ninguém ainda 
fora depositado. Foi ali que puseram Je-
sus.”  (Jo. 19, 40-42)  

Pai Nosso - 7 Ave Marias
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Ladainha de Nossa Senhora das Dores
Senhor, tende piedade de nós! (repete-se)
Cristo, tende piedade de nós!
Senhor, tende piedade de nós!

Cristo, ouvi-nos!
Cristo, atendei-nos!

Deus Pai, que estais no céu, tende piedade de nós!
Deus Filho, Redentor do mundo, 
Espírito Santo Paráclito,
Trindade Santa, que sois um só Deus,

Mãe de Jesus crucificado, rogai por nós!
Mãe do coração transpassado,
Mãe do Cristo Redentor,
Mãe dos discípulos de Jesus,
Mãe dos redimidos,
Mãe dos viventes,
Virgem obediente,
Virgem oferente,
Virgem fiel,
Virgem do silêncio,
Virgem da espera,
Virgem da Páscoa,
Virgem da Ressurreição,
Mulher que sofreu o exílio,
Mulher forte,
Mulher corajosa,
Mulher do sofrimento,
Mulher da Nova Aliança,
Mulher da esperança,
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Nova Eva, 
Colaboradora na salvação,
Serva da reconciliação,
Defesa dos inocentes,
Coragem dos perseguidos,
Fortaleza dos oprimidos,
Esperança dos pecadores,
Consolação dos aflitos,
Refúgio dos marginalizados,
Conforto dos exilados,
Sustento dos fracos,
Alívio dos enfermos,

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,  
perdoai-nos, Senhor!
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, 
ouvi-nos, Senhor!
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós!
D - Rogai por nós, Santa Mãe de Deus.
R - Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.

OREMOS... Ó Deus, por vosso admirável desígnio, dis-
pusestes prolongar a paixão do vosso Filho nas infinitas 
cruzes  da humanidade.  Suplicantes,  vos  pedimos:  assim 
como quisestes que ao pé da cruz do vosso Filho estivesse 
sua Mãe como companheira na dor, da mesma forma, à 
imitação da Virgem Maria, possamos nós  também colo-
car-nos ao  lado dos  irmãos que  sofrem, para  levar-lhes 
conforto e esperança de libertação.
Por Cristo, nosso Senhor. Amém!
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Rosário de  
Nossa Senhora

Promessas que Nossa Senhora fez a todos os que reza-
rem o Rosário com devoção, por meio do frade dominica-
no Beato Alano de la Roche (séc. XV).

1.  A todos os que rezarem meu Rosário com devoção, 
prometo minha proteção especial e  grandíssimas 
graças.

2.  Aquele que perseverar na oração de meu Rosário rece-
berá  uma graça insigne.

3.  O Rosário será uma defesa poderosíssima contra o in-
ferno; destruirá os vícios, libertará do pecado, dissipa-
rá as heresias.

4.  O Rosário fará florescerem as virtudes e as boas obras, 
e obterá para as almas a mais abundante misericórdia 
divina; fará que nos corações o amor ao mundo seja 
substituído pelo amor a Deus, elevando-os ao desejo 
dos bens celestes e eternos.  Quantas almas se santifi-
carão por esse meio!

5.  Quem se confia a mim por meio do Rosário não pe-
recerá.
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6. Quem rezar meu Rosário com devoção, meditando 
seus mistérios, não será oprimido pela desgraça. O pe-
cador se converterá; o justo crescerá em graças e se 
tornará digno da vida eterna.

7. Os verdadeiros devotos de meu Rosário não morrerão 
sem os Sacramentos da Igreja.

8. Aqueles que rezam meu Rosário encontrarão durante 
sua vida e em sua morte a luz de Deus e a plenitude de 
suas graças, e participarão dos méritos dos bem-aven-
turados.

9. Libertarei muito prontamente do purgatório as almas 
devotadas a meu Rosário.

10. Os verdadeiros filhos de meu Rosário gozarão de uma 
grande glória no céu.

11. O que pedirem por meio de meu Rosário obterão.

12. Aqueles que defenderem meu Rosário serão socorri-
dos por mim em todas as suas necessidades.

13. Obtive de meu Filho que todos os membros da Confra-
ria do Rosário tenham por irmãos, durante a vida e na 
hora da morte, os santos do céu.

14. Aqueles que rezarem fielmente meu Rosário serão to-
dos meus filhos amantíssimos, irmãos e irmãs de Jesus 
Cristo.

15. A devoção ao meu Rosário é um grande sinal de pre-
destinação.  
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MISTÉRIOS GOZOSOS
(Segundas e Sábados)

1.º Mistério
A Anunciação do Arcanjo Gabriel a 
Nossa Senhora. 
“O  anjo  disse-lhe:  Não  temas,  Maria, 
pois encontraste graça diante de Deus.” 
(Lc 1,30)

2º Mistério
A Visita de Nossa Senhora a sua prima 
Santa Isabel. 

“E Isabel exclamou em alta voz: Bendi-
ta és tu entre as mulheres e bendito é o 
fruto do teu ventre.” (Lc 1, 42)

3º Mistério
O Nascimento de Jesus em Belém. 

“Hoje  vos  nasceu  na  Cidade  de  Davi 
um  Salvador,  que  é  o  Cristo  Senhor.”  
( Lc 2, 11)

4º Mistério
A Apresentação do Menino Jesus e a 
Purificação de Nossa Senhora 
“Concluídos os dias da sua purificação, 
segundo  a  Lei  de  Moisés,  levaram-no 
a  Jerusalém  para  apresentá-lo  ao  Se-
nhor”.  (Lc 2, 22)
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5º Mistério
O Encontro do Menino Jesus no Tem-
plo entre os Doutores. 

“Três dias depois o acharam no templo, 
sentado no meio dos doutores, ouvindo-
os e interrogando-os.”( Lc 2, 46)

MISTÉRIOS LUMINOSOS
(Quinta-feira)

1.º Mistério
O Batismo de Jesus no Rio Jordão. 

“E do céu baixou uma voz: Eis meu Fi-
lho muito amado em quem ponho minha 
afeição.” (Mt 3,17)

2º Mistério
A Revelação de Jesus nas Bodas de 
Caná. 

“Disse,  então,  sua  mãe  aos  serventes: 
Fazei o que ele vos disser.”  (Jo 2, 5)

3º Mistério
O Anúncio do Reino de Deus e o convi-
te à conversão

“Desde então, Jesus começou a pregar: 
Fazei penitência, pois o Reino dos céus 
está próximo.” (Mt 4,17) 
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4º Mistério
A Transfiguração de Jesus no Monte 
Tabor.

“Enquanto orava, o aspecto de seu ros-
to se alterou, suas vestes tornaram-se de 
fulgurante brancura.”  (Lc 9, 29)

5º Mistério
A Instituição da Eucaristia.

“Tomou  em  seguida  o  pão  e  depois  de 
ter dado graças, partiu-o e deu-lho, di-
zendo:  Isto é o meu corpo, que é dado 
por vós; fazei isto em memória de mim.” 
(Lc 22, 19)

MISTÉRIOS DOLOROSOS
(Terças e Sextas)

1.º Mistério
Agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. 

“Disse-lhes,  então:  Minha  alma  está 
triste até a morte. Ficai aqui e vigiai co-
migo.” (Mt 26, 38)

2º Mistério
A Flagelação de Nosso Senhor Jesus 
Cristo. 
“Cuspiam-lhe no rosto e, tomando da vara, 
davam-lhe golpes na cabeça.” (Mt 27, 28)
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3º Mistério
A Coroação de espinhos. 

“Depois,  trançaram uma coroa de espi-
nhos, meteram-lha na cabeça e puseram-
lhe na mão uma vara. Dobrando os jo-
elhos diante dele, diziam com escárnio: 
Salve, rei dos judeus!”  (Mt 27, 29)

4º Mistério
A subida dolorosa do Cálvário. 

“Seguia-o uma grande multidão de povo 
e  de mulheres,  que  batiam no peito  e  o 
lamentavam.” (Lc 23, 27)

5º Mistério
A Crucificação e Morte de Jesus. 

“Jesus deu então um grande grito e disse: 
Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. 
E, dizendo isso, expirou.”( Lc 23, 46)

MISTÉRIOS GLORIOSOS
(Quartas e Domingos)

1.º Mistério
A Ressurreição de Nosso Senhor Jesus 
Cristo. 
“Não vos amedronteis. Procurais a  Je-
sus  de  Nazaré,  que  foi  crucificado.  Já 
ressuscitou. Não está aqui. Vede o lugar 
onde o colocaram.” (Mt 28, 26)
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2º Mistério
A Ascensão Gloriosa de Jesus Cristo ao 
Céu. 
“Dizendo isso, elevou-se da (terra) à vis-
ta deles e uma nuvem o ocultou aos seus 
olhos.” (At 1,6)

3º Mistério
A descida do Espírito Santo sobre Nos-
sa Senhora e os Apóstolos no Cenáculo. 
“Ficaram  todos  cheios  do  Espírito 
Santo e começaram a falar em lín-
guas, conforme o Espírito Santo lhes 
concedia que falassem.” (At 2, 4)

4º Mistério
A Assunção de Nossa Senhora ao Céu 
em corpo e alma. 
“Maria  é  levada  por  Deus,  em  corpo  e 
alma, para o céu. E os Anjos se alegram! 
Grandes coisas são ditas de ti, ó Maria, 
que és exaltada acima dos coros dos An-

jos, e triunfas para sempre em Cristo”. (Missal Romano, An-
tífona da Missa da Vigília da Assunção de Nossa Senhora)

5º Mistério
A Coroação de Nossa Senhora como 
Rainha do Céu e da Terra.

“Aparece  no  céu  um  sinal  grandioso: 
uma Mulher revestida de sol, com a lua 
a seus pés; na cabeça, uma coroa com 
doze estrelas.” (Ap 12, 1)
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Senhor, tende piedade de nós.           
Jesus Cristo, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

Cristo, ouvi-nos (repete-se)
Cristo, atendei-nos

Deus Pai do céu, tende piedade de nós
Deus Filho Redentor do mundo, 
Deus Espírito Santo, 
Santíssima Trindade, que sois um só Deus, 

Santa Maria, rogai por nós.
Santa Mãe de Deus! 
Santa Virgem das virgens! 
Mãe de Jesus Cristo!
Mãe da divina graça! 
Mãe puríssima!
Mãe castíssima!
Mãe intacta!
Mãe intemerata!
Mãe amável! 
Mãe admirável! 
Mãe do bom conselho! 
Mãe do Criador! 

Ladainha de  
Nossa Senhora
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Mãe do Salvador!
Mãe da Igreja! 
Virgem prudentíssima!
Virgem venerável!
Virgem louvável! 
Virgem poderosa! 
Virgem clemente! 
Virgem fiel!
Espelho de justiça! 
Sede da Sabedoria! 
Causa da nossa alegria! 
Vaso espiritual! 
Vaso honorífico!
Vaso insigne de devoção! 
Rosa mística! 
Torre de Davi! 
Torre de marfim!
Casa de ouro!
Arca da aliança!
Porta do céu!
Estrela da manhã!
Saúde dos enfermos!
Refúgio dos pecadores! 
Consoladora dos aflitos!
Auxílio dos cristãos!
Rainha dos anjos!
Rainha dos patriarcas!
Rainha dos profetas!
Rainha dos apóstolos!
Rainha dos mártires!
Rainha dos confessores!
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Rainha das virgens!
Rainha de todos os santos!
Rainha concebida sem pecado original!
Rainha assunta ao céu!
Rainha do Sacratíssimo Rosário!
Rainha da Família!
Rainha da paz!

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,  
perdoai-nos, Senhor.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,  
ouvi-nos, Senhor.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,  
tende piedade de nós.

Rogai por nós, santa Mãe de Deus.
Para que sejamos dignos das promessas de Cristo

OREMOS... Concedei a vossos servos, nós vos pedimos, 
Senhor nosso Deus, que gozemos perpétua saúde de alma 
e de corpo; e que, pela gloriosa intercessão da bem-aven-
turada sempre Virgem Maria, sejamos livres da presente 
tristeza e alcancemos a eterna alegria. Por Cristo, Senhor 
Nosso. Amém.
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Ato de desagravo ao  
Imaculado Coração de Maria

Oh! Coração Doloroso e Ima-
culado de Maria, transpassado de 
dor pelas injúrias com que os pe-
cadores ultrajam vosso santo nome 
e vossas excelsas prerrogativas.

Eis, prostrado aos vossos pés, 
vosso indigno filho, que oprimido 
pelo peso das próprias culpas, vem 
arrependido com ânimo de reparar 
as injúrias que, à maneira de pene-

trantes setas, dirigem contra vós os homens ousados e per-
versos. Desejo reparar, com esse ato de amor e submissão 
que faço perante o vosso Coração amantíssimo, todas as 
blasfêmias que proferem contra o vosso Augusto Nome, 
todas as ofensas que fazem às vossas excelsas virtudes e 
todas as ingratidões com que os homens correspondem ao 
vosso maternal amor e inesgotável  misericórdia.

Aceitai, oh! Coração Imaculado, esta demonstração de 
meu fiel carinho e justo reconhecimento, com o firme pro-
pósito que faço de ser-vos fiel todos os dias de minha vida,  
de defender  vossa honra quando a vejo ultrajada e de pro-
pagar com entusiasmo vosso culto e vossas glórias.

Seja, sempre e em toda parte, conhecido, adorado, ben-
dito, amado, servido e glorificado o Diviníssimo Coração 
de Jesus e o Imaculado Coração de Maria.
Rezemos  3 Ave-Marias  em honra  ao  poder,  sabedoria  e 
misericórdia do puríssimo Coração de Maria, desprezado 
pelos homens.
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Ladainha do Sagrado Coração de Jesus
Senhor, tende piedade de nós. (repete-se)
JESUS CRISTO, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

JESUS CRISTO, ouvi-nos. (repete-se)
JESUS CRISTO, atendei-nos.

PAI Celeste, que SOIS DEUS, tende piedade de nós.
FILHO Redentor do Mundo, que sois DEUS
ESPÍRITO SANTO, que sois DEUS,
SANTÍSSIMA TRINDADE, que sois um só DEUS,
Coração de JESUS, Filho do PAI Eterno,
Coração de JESUS, formado pelo ESPÍRITO SANTO no 
seio da Virgem Mãe,
Coração de JESUS, unido substancialmente ao Verbo  
de DEUS,
Coração de JESUS, de majestade infinita,
Coração de JESUS, templo santo de DEUS,
Coração de JESUS, tabernáculo do Altíssimo,
Coração de JESUS, casa de DEUS e porta do Céu,
Coração de JESUS, fornalha ardente de caridade,
Coração de JESUS, receptáculo de justiça e amor,
Coração de JESUS, cheio de bondade e amor,
Coração de JESUS, abismo de todas as virtudes,
Coração de JESUS, digníssimo de todo o louvor,
Coração de JESUS, Rei e centro de todos os corações,
Coração de JESUS, no qual estão todos os tesouros da 
sabedoria e ciência,
Coração de JESUS, no qual habita toda a plenitude  
da divindade,
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Coração de JESUS, no qual o PAI põe todas as suas com-
placências,
Coração de JESUS, de cuja plenitude todos nós participamos,
Coração de JESUS, desejado desde toda a eternidade,
Coração de JESUS, paciente e de muita misericórdia,
Coração de JESUS, rico para todos os que Vos invocam,
Coração de JESUS, fonte de vida e santidade,
Coração de JESUS, propiciação por nossos pecados,
Coração de JESUS, saturado de opróbrios,
Coração de JESUS, esmagado de dor por causa  
de nossos pecados,
Coração de JESUS, feito obediente até à morte,
Coração de JESUS, atravessado pela lança,
Coração de JESUS, fonte de toda a consolação,
Coração de JESUS, nossa vida e ressurreição,
Coração de JESUS, nossa paz e reconciliação,
Coração de JESUS, vítima dos pecadores,
Coração de JESUS, salvação dos que em Vós esperam,
Coração de JESUS, esperança dos que morrem em Vós,
Coração de JESUS, delícia de todos os santos,

Cordeiro de DEUS, que tirais o pecado do Mundo,  
perdoai-nos, SENHOR.
Cordeiro de DEUS, que tirais o pecado do Mundo, 
ouvi-nos, SENHOR.
Cordeiro de DEUS, que tirais o pecado do Mundo, 
tende piedade de nós, SENHOR.

JESUS, manso e humilde de coração,
Fazei nosso coração semelhante ao vosso.
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Oremos... DEUS onipotente e eterno, olhai o Coração do 
vosso diletíssimo Filho, e os louvores e reparações que pe-
los pecadores Vos tem tributado; e aos que invocam vos-
sa misericórdia, Vós aplacado, sede fácil no perdão, pelo 
mesmo  JESUS CRISTO que  convosco  vive  e  reina  para 
sempre, na unidade do ESPÍRITO SANTO. 
Amém.

Ato de desagravo e consagração ao  
Sagrado Coração de Jesus

Ó Coração Clementíssimo de Jesus, 
Divino Propiciatório pelo qual prome-
teu o Eterno Pai que ouviria sempre 
nossas orações! A Vós me consagro 
inteiramente e desejo reparar as ofen-
sas que temos cometido, em especial 
as que são dirigidas contra a Santíssi-
ma Eucaristia.

Concedei-me a graça de apresentar-me sempre com gran-
de veneração ante Vossa Divina Majestade, para ressarcir de 
algum modo as ofensas que Vos são feitas e que me ocupe 
em atrair com palavras e exemplos muitas almas para que 
conheçam e gozem as delícias de Vossa Bondade.

Ofereço-me humildemente para dilatar a Glória do Sa-
cratíssimo e Dulcíssimo Coração. Escolho-O como alvo 
dos meus afetos e desejos, adorando-O e amando-O com 
todos os meus anseios, reconhecendo-O como o Coração 
de meu Rei e Soberano Dono, Pastor e Mestre, verdadeiro 
Amigo, amoroso Pai, guia seguro, firme amparo e bem-
aventurança. Amém.
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Eterno Pai, eu Vos ofereço a dolorosa Paixão de Jesus em 
expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro.

I Estação - Jesus é condenado à morte
V. Por sua condenação à morte.
R. Tende misericórdia de nós e do 
mundo inteiro.

“Pilatos perguntou: Que fizeste? Jesus res-
pondeu: Para isto nasci e para isto vim ao 

mundo: para dar testemunho da verdade.” (cf. Jo 18,35-37)

“Pilatos procurava libertá-lo. Mas os judeus vociferavam: ‘Se 
o soltas, não és amigo de César!’ Ouvindo tais palavras, Pila-
tos o entregou para ser crucificado.” (cf. Jo 19,12-16)

Ó sangue e água que jorrastes do Coração de Jesus, como 
fonte de misericórdia para nós, eu confio em Vós!

II Estação - Jesus toma a cruz aos 
ombros
V. Pela cruz que lhe foi posta sobre os 
ombros.
R. Tende misericórdia de nós e do 
mundo inteiro.

“Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, 
negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me”. (Mt 16,24) 

Via Sacra da 
Misericórdia
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“Aquele que não toma a sua cruz e me segue não é digno 
de mim”.  (Mt 10,38)

Ó sangue e água que jorrastes do Coração de Jesus, como 
fonte de misericórdia para nós, eu confio em Vós! 

III Estação - Jesus cai por terra
V. Pela sua primeira queda.
R. Tende misericórdia de nós e do 
mundo inteiro.

“Estou curvado, inteiramente prostra-
do... Meu coração palpita, minha força 
me abandona, a luz dos meus olhos já não habita comigo. 
Amigos e companheiros se afastam da minha praga.” (Sl 
38,7.11-12)

Ó sangue e água que jorrastes do Coração de Jesus, como 
fonte de misericórdia para nós, eu confio em Vós!

IV Estação - Jesus encontra Sua Mãe 
Santíssima
V. Pelas lágrimas de Sua Mãe que veio 
ao Seu encontro.
R. Tende misericórdia de nós e do 
mundo inteiro.

“Vós todos que passais pelo caminho, olhai e vede: há dor 
como a minha dor?” (Lc 1,12)
Ó sangue e água que jorrastes do Coração de Jesus, como 
fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós!
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V Estação - Cirineu ajuda Jesus a 
carregar a cruz
V. Pelo seu cansaço pelo qual obrigaram 
Cirineu a ajudá-lo.
R. Tende misericórdia de nós e do 
mundo inteiro.

“O insulto partiu-me o coração, até desfalecer. Esperei 
por compaixão e nada! Por consoladores, e não os encon-
trei.” (Sl 69,21).
Ó sangue e água que jorrastes do Coração de Jesus, como 
fonte de misericórdia para nós, eu confio em Vós!

VI Estação - Verônica enxuga o Rosto 
de Jesus
V. Pela compaixão da Verônica que 
enxugou o Seu Rosto.
R. Tende misericórdia de nós e do 
mundo inteiro.

“Não tinha beleza nem esplendor que pudesse atrair o nosso 
olhar, nem formosura capaz de nos deleitar.” (Is 53,2)
Ó sangue e água que jorrastes do Coração de Jesus, como 
fonte de misericórdia para nós, eu confio em Vós!

VII Estação - Jesus cai pela segunda vez
V. Pela sua segunda queda.
R. Tende misericórdia de nós e do 
mundo inteiro.
“Considerai, pois, aquele que suportou 

tal contradição por parte dos pecadores, para não vos dei-
xar fatigar pelo desânimo. Vós ainda não resististes até o 
sangue em vosso combate contra o pecado.” (Hb 12,3-4)
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Ó sangue e água que jorrastes do Coração de Jesus, como 
fonte de misericórdia para nós, eu confio em Vós!

VIII Estação - Jesus encontra as 
mulheres de Jerusalém
V. Pelas palavras dirigidas às mulheres 
que dele se compadeceram.
R. Tende misericórdia de nós e do 
mundo inteiro.

“Não choreis por mim; chorai, antes, por vós e por vossos 
filhos, pois eis que virão dias em que se dirá: Felizes as es-
téreis, as entranhas que não conceberam e os seios que não 
amamentaram. Porque, se fazem assim com o lenho verde, 
o que acontecerá com o seco?” (Lc 23,27-31)

Ó sangue e água que jorrastes do Coração de Jesus, como 
fonte de misericórdia para nós, eu confio em Vós!

IX Estação - Jesus cai pela terceira vez
V. Pela sua terceira queda.
R. Tende misericórdia de nós e do 
mundo inteiro.

“Esperei ansiosamente pelo Senhor: ele 
se inclinou para mim e ouviu o meu gri-
to. Ele me fez subir da cova fatal, do brejo lodoso; colo-
cou meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos.” (Sl 
40,2-3)

Ó sangue e água que jorrastes do Coração de Jesus, como 
fonte de misericórdia para nós, eu confio em Vós!
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X Estação - Jesus é despojado de Suas 
vestes
V. Pela dor que sentiu Jesus quando foi 
despido.
R. Tende misericórdia de nós e do 
mundo inteiro.

“Todos os que me vêem caçoam de mim, abrem a boca e 
meneiam a cabeça. Posso contar meus ossos todos; as pes-
soas me olham e me vêem; repartem entre si as minhas ves-
tes, e sobre a minha túnica tiram sorte.” (Sl 22,8.18-19)

Ó sangue e água que jorrastes do Coração de Jesus, como 
fonte de misericórdia para nós, eu confio em Vós!

XI Estação - Jesus é pregado na cruz
V. Pela horrível perfuração dos pre-
gos que atravessaram suas mãos e os 
seus pés.
R. Tende misericórdia de nós e do 
mundo inteiro.

“Fui crucificado junto com Cristo. Eu vivo, mas já não 
sou eu que vivo, pois é Cristo que vive em mim. Mi-
nha vida presente na carne, eu a vivo pela fé no Filho 
de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por 
mim.” (Gl 2,19-21)

Ó sangue e água que jorrastes do Coração de Jesus, como 
fonte de misericórdia para nós, eu confio em Vós!
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XII Estação - Jesus morre por nós
V. Pelo Sangue e Água emanado do Seu 
Coração, como fonte de todos os bens.
R. Tende misericórdia de nós e do 
mundo inteiro.

“Era já mais ou menos a hora sexta quando houve treva 
sobre a terra inteira até à hora nona, tendo desaparecido o 
sol. O véu do Santuário rasgou-se ao meio, e Jesus deu um 
grande grito: “Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito”. 
Dizendo isso, expirou.” (Lc 23,44-46)

Ó sangue e água que jorrastes do Coração de Jesus, como 
fonte de misericórdia para nós, eu confio em Vós!

XIII Estação - Jesus é devolvido a Sua 
Mãe
V. Pelos tormentos de Sua Mãe quando 
o recebeu morto entre os braços.
R. Tende misericórdia de nós e do 
mundo inteiro.

“Caminhai, meus filhos, caminhai! Quanto a mim, dei-
xaram-me deserta... Coragem, meus filhos, clamai para 
Deus: Ele vos arrancará ao domínio, à mão dos inimigos. 
Eu, porém, espero do Eterno a vossa salvação, e do Santo 
recebi uma alegria: a misericórdia virá logo para vós da 
parte do Eterno, vosso Salvador.” (Br 4,19-22)
Ó sangue e água que jorrastes do Coração de Jesus, como 
fonte de misericórdia para nós, eu confio em Vós!
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XIV Estação - Jesus colocado no 
sepulcro
V. Pela esperança da Ressurreição.
R. Tende misericórdia de nós e do 
mundo inteiro.
“Quer vivamos, quer morramos, perten-

cemos ao Senhor. Com efeito, Cristo morreu e reviveu 
para ser o Senhor dos vivos e dos mortos.” (Rm 14,8-9)
Ó sangue e água que jorrastes do Coração de Jesus, como 
fonte de misericórdia para nós, eu confio em Vós!

ORAÇÃO FINAL: Ó Meu amabilíssimo Redentor, ofere-
ço-Vos esta breve meditação da Vossa Sagrada Paixão e 
Morte, em união com a compaixão da Vossa Bendita Mãe 
e de todos os Santos. Dai-me um grande arrependimento 
de todos os meus pecados, perdoai minhas ingratidões e 
abençoai os propósitos que fiz nesta Via-Sacra. Ó Jesus, 
para Vós quero viver, para Vós quero morrer, Vosso quero 
ser no tempo e na eternidade. Assim seja.
Pelo sumo pontífice: Pai Nosso, Ave Maria e Glória.
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1. Oração pelo Papa
S. Oremos pelo nosso Papa...
T. O Senhor o guarde e conforte, faça-o feliz nesta terra 
e não o abandone à maldade dos inimigos.
S. “Tu és Pedro”.
T. “E sobre esta pedra edificarei a minha Igreja”.
S. Oremos: Ó Deus, pastor e guia de todos os fiéis, olhai 
com bondade o vosso servo N.,  que  constituístes pastor 
da vossa Igreja; dai-lhe, por sua palavra e exemplo, velar 
sobre o rebanho que lhe foi confiado para chegar com ele 
à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo.
T. Amém

2. Oração pelo Bispo
S. Oremos pelo nosso Bispo...
T. Vigilante ele apascente, Senhor, o rebanho, com vossa 
força e na grandeza de vosso nome.
S. “Tu és sacerdote para sempre”.
T. “Segundo a ordem de Melquisedec”.
S. Oremos: Ó Deus, pastor e guia de todos os fiéis, olhai 
com bondade o vosso servo N.,  que  constituístes pastor 
da Igreja de N. Dai que, por sua palavra e exemplo, vele 
sobre o rebanho que lhe foi confiado, para chegar com ele 
à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo.
T. Amém.

Bênção do Santíssimo 
Sacramento
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3. Canto

Tão sublime Sacramento
Adoremos neste altar,
Pois o Antigo Testamento
Deu ao Novo o seu lugar.
Venha à fé por suplemento
Os sentidos completar.

Ao Eterno Pai cantemos,
E a Jesus, o Salvador,
Ao Espírito exaltemos,
Na Trindade eterno amor:
Ao Deus Uno e Trino demos
A alegria do louvor. Amém.

Cel.: Do céu nos destes o Pão (T.P. Aleluia!)
T.: Que contém todo sabor (T.P. Aleluia!)

Cel.: Oremos: Deus, que neste admirável Sacramento, nos 
deixastes o memorial de Vossa Paixão, concedei-nos  tal 
veneração pelos sagrados mistérios do Vosso Corpo e do 
Vosso Sangue, que experimentemos sempre em nós a sua 
eficácia redentora. Vós, que viveis e reinais pelos séculos 
dos séculos.
T.: Amém.
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Oração para depois da benção do  
Santíssimo Sacramento

Bendito seja Deus. Bendito seja Seu Santo Nome. Bendito 
seja Jesus Cristo, Verdadeiro Deus e Verdadeiro Homem. 
Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu Sacra-
tíssimo Coração. Bendito seja o seu Preciosíssimo San-
gue. Bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento do Al-
tar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a 
grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua 
Santa e Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa 
Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. 
Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja 
Deus nos seus Anjos e nos seus Santos.

Oração pela Igreja, pela pátria e  
pelo Santo Padre

Deus e Senhor nosso, protegei a vossa Igreja. Dai-lhe san-
tos pastores e dignos ministros. Derramai as Vossas bên-
çãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa; sobre o nosso 
arcebispo [e seu(s) bispo(s) auxiliar(es)], sobre o nosso 
pároco, sobre todo o clero; sobre o chefe da Nação e do 
Estado e sobre todas as pessoas constituídas em dignida-
de, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro 
paz constante e prosperidade completa. Favorecei, com os 
efeitos contínuos de vossa bondade, o Brasil, este arcebis-
pado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em 
particular e a todas as pessoas por quem somos obrigados 
a orar, ou que se recomendaram às nossas orações. Tende 
misericórdia das almas dos fiéis, que padecem no purgató-
rio. Dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. Amém.

Pai Nosso, Ave Maria e Glória.
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Oração pelas vocações
Ó Deus, que desejais a salvação de todos os homens e que 
cheguem ao conhecimento da verdade, vede a extensão da 
vossa messe e enviai operários, para que o Evangelho seja 
anunciado a toda criatura. Fazei que o vosso povo, reunido 
pela Palavra da vida e sustentado pela força dos sacramen-
tos, possa caminhar com alegria na estrada da salvação e 
do amor. Por Cristo Nosso Senhor. Amém

Credo
Creio em Deus Pai todo-poderoso, criador do céu e da terra. 
E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi 
concebido pelo poder do Espírito Santo; nasceu da Virgem 
Maria; padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto 
e sepultado. Desceu à mansão dos mortos; ressuscitou ao 
terceiro dia, subiu aos céus; está sentado à direita de Deus 
Pai todo-poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os 
mortos. Creio no Espírito Santo; na santa Igreja católica; na 
comunhão dos santos; na remissão dos pecados; na ressur-
reição da carne; na vida eterna. Amém.

Pai Nosso
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso 
nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade 
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos 
dai hoje; perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós 
perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair 
em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
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Ave Maria
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco; bendita 
sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso 
ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, 
pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.

Glória
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como 
era no princípio, agora e sempre (por todos os séculos dos 
séculos). Amém.

Símbolo Niceno-Constantinopolitano
Creio em um só Deus, Pai todo-poderoso, criador do céu e 
da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um 
só Senhor, Jesus Cristo, Filho Unigênito de Deus, nascido 
do Pai antes de todos os séculos: Deus de Deus, luz da luz, 
Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, 
consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas. 
E por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus: 
e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, 
e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôn-
cio Pilatos; padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao tercei-
ro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está 
sentado à direita do Pai. E de novo há de vir, em sua glória, 
para julgar os vivos e os mortos; e o seu reino não terá fim. 
Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do 
Pai e do Filho; e com o Pai e o Filho é adorado e glorifica-
do: ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, 
católica e apostólica. Professo um só batismo para  remissão 
dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos e a vida do 
mundo que há de vir. Amém.
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Os dez Mandamentos 
(cf. Catecismo, ns. 2084-2534)

1. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o coração, de 
toda a alma e de todo o entendimento.

2. Não pronunciarás o nome do Senhor, teu Deus, 
em vão.

3. Lembra-te de guardar o Dia do Senhor.
4. Honra teu pai e tua mãe.
5. Não matarás.
6. Não pecarás contra a castidade.
7. Não roubarás.
8. Não apresentarás falso testemunho contra teu pró-

ximo.
9. Não desejarás a mulher do próximo.
10. Não cobiçarás as coisas alheias.

Salve Rainha
Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperan-
ça nossa, salve! A vós bradamos os degredados filhos de 
Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de 
lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos 
misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro mos-
trai-nos Jesus, bendito fruto de vosso ventre, ó clemente, ó 
piedosa, ó doce sempre Virgem Maria.
V. Rogai por nós Santa Mãe de Deus. 
R. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. 
Amém
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Os cinco Mandamentos da Igreja
(cf. Catecismo, ns 2041-2043)

1. Participar da Missa inteira nos domingos e em 
outras festas de guarda e  abster-se de ocupações de 
trabalho.

2. Confessar-se ao menos uma vez por ano.
3. Receber o sacramento da Eucaristia ao menos pela 

Páscoa da Ressurreição.
4. Jejuar e abster-se de carne, conforme manda a San-

ta Mãe Igreja.
5. Ajudar a Igreja em suas necessidades (dízimo).

Os sete Sacramentos
(cf. Catecismo, n. 1113)

Batismo (Mt 28,19).
Confirmação ou Crisma (At 8, 17).
Eucaristia (Mt 26, 26). 
Penitência (Jo 20, 23). 
Unção dos Enfermos (Ti 5, 14). 
Ordem (Lc 22, 19). 
Matrimônio (Mt 19, 6).

As três Virtudes Teologais
(cf. Catecismo, ns. 1813)

Fé  
Esperança 
Caridade
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Os sete Dons do Espírito Santo
(cf. Catecismo, n. 1831)

Sabedoria Ciência
Inteligência Piedade
Conselho Fortaleza
Temor de Deus 

Os doze frutos do Espírito Santo
(cf. Catecismo, n. 1832)

Caridade Alegria Paz
Paciência Benignidade Bondade
Longanimidade Mansidão Fidelidade
Modéstia Continência Castidade

Os sete pecados capitais e as virtudes opostas
(cf. Catecismo, n. 1866) 

Orgulho  ...................................  Humildade
Avareza  ...................................  Generosidade
Inveja  ......................................  Amor ao próximo
Ira  ...........................................  Mansidão
Luxúria  ...................................  Castidade
Gula  ........................................  Temperança
Preguiça  ..................................  Diligência
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História da Paróquia Nossa Senhora das Dores

Em 1961, Dom José Newton, primeiro bispo de Bra-
sília, celebrava com os primeiros moradores do Cruzeiro.  
No dia 19 de maio do mesmo ano, Dom Newton celebrou 
a primeira missa na Paróquia Nossa Senhora das Dores e 
a confiou aos cuidados de seu pri-
meiro pároco, Pe. Lúcio Rennó. A 
paróquia foi fundada no dia 8 de 
dezembro de 1961, Solenidade da 
Imaculada Conceição de Maria.

Os moradores da região celebra-
vam em uma pequena capela, mas 
o número de fiéis crescia a cada 
dia, tornando necessário um templo 
maior. Em 17 de junho de 1967, Dom Newton abençoou e 
fez o lançamento da pedra fundamental, marcando o início 
da construção da paróquia. O novo templo foi inaugurado 
em 2 de julho de 1968.

De lá para cá, tivemos muitas datas marcantes: a che-
gada de diferentes padres, a vinda de diferentes congre-

gações de irmãs, Santas 
Missas, Batismos, Cris-
mas, primeiras Comu-
nhões, criação de pasto-
rais, fundação de grupos, 
instalação de movimentos 
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arquidiocesanos e tantos outros eventos que marcaram a 
nossa história de comunidade paroquial.

Em 1996, iniciamos a construção de um novo espaço 
paroquial. As obras começaram pelo centro catequético, 
casa paroquial, secretaria e, por fim, teríamos uma nova 
igreja. Foi um longo período até que, em 10 de agosto de 
2002, o novo templo da Paróquia Nossa Senhora das Do-
res foi dedicado a Deus, pelo Cardeal José Freire Falcão, 
Dom Raymundo Damasceno e Dom Jésus Rocha, sendo 
pároco o Pe. Jairo Grajales Llanos.

O atual pároco da comunidade de Nossa Senhora das 
Dores é o Pe. João Roberto, que assumiu no dia 15 de se-
tembro de 2002, Festa da Padroeira.
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A Corredenção de Nossa Senhora
Nossa Senhora avançou em peregrinação de fé. Mante-

ve fielmente sua união com o Filho até à cruz, onde esteve 
não sem desígnio divino (cf. Jo 19, 25). Veementemente 
sofreu junto com seu Unigênito. E com ânimo materno se 
associou ao Seu sacrifício, consentindo com amor na imo-
lação da vítima por ela mesma gerada. Finalmente, pelo 
próprio Cristo Jesus moribundo na cruz foi dada como 
mãe ao discípulo com estas palavras: ‘Mulher, eis aí teu 
filho’” (cf. Jo 19, 26-27). (LG, n. 58)

“Predestinada desde a eternidade junto com a Encar-
nação do Verbo divino, como Mãe de Deus, por desígnio 
da Providência divina, a Bem-aventurada Virgem foi nes-
ta terra a sublime Mãe do Redentor, singularmente mais 
que os outros Sua generosa companheira e humilde serva 
do Senhor. Ela concebeu, gerou, nutriu a Cristo, apresen-
tou-O ao Pai no templo, compadeceu com seu Filho que 
morria na cruz. Assim de modo inteiramente singular, pela 
obediência, fé, esperança e ardente caridade, ela cooperou 
na obra do Salvador para a restauração da vida sobrenatu-
ral das almas. Por tal motivo ela se tornou para nós mãe na 
ordem da graça.”

(LG, n. 61).


