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"Depositação da Cruz" - Rogier van der Weyden (1400-1474) 

 

CELEBRAÇÃO DAS SETE DORES DE  

MARIA SANTÍSSIMA 
 CANTO: 

1. Estava a mãe dolorosa / Junto à cruz lacrimosa / E enquanto o Filho pendia / E enquanto o Filho 
pendia / Mãe de Jesus transpassada / De dores aos pés da cruz / Rogai por nós, rogai por nós, rogai 
por nós a Jesus / Rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós a Jesus. 

2. Dá que essas chagas sagradas / Sejam bem fundo cravadas / Senhora em meu coração / Senhora em 
meu coração / Mãe de Jesus transpassada / De dores aos pés da cruz / Rogai por nós, rogai por nós, 
rogai por nós a Jesus / Rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós a Jesus. 
  

℣. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. ℟. Socorrei-me sem demora! 

℣. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. ℟. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 

ORAÇÃO 

℣. Oremos. Ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos 
realmente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Nosso 

Senhor. ℟. Amém. 

℟. Virgem e Mãe Maria, vós que acolhestes o Verbo da Vida na profundidade da vossa fé humilde, ajudai-
nos a dizer o nosso “sim” perante a urgência de fazer ressoar a Boa-Nova de Jesus. Vós, que 
permanecestes firme diante da Cruz com fé inabalável, recebestes a jubilosa consolação e reunistes os 
discípulos à espera do Espírito para que nascesse a Igreja evangelizadora, alcançai-nos agora um novo 
ardor de ressuscitados para levar a todos o Evangelho da vida que vence a morte. Amém. 

SÚPLICA E CONTEMPLAÇÃO DAS SETE DORES 

PRIMEIRA DOR 

Havia então em Jerusalém um homem chamado Simeão. Este homem era justo e temente a Deus, e esperava a 
consolação de Israel; e o Espírito Santo estava nele. Tinha-lhe sido revelado pelo Espírito Santo que não veria a 
morte, sem ver primeiro Cristo, o ungido do Senhor. Foi ao templo, conduzido pelo Espírito de Deus. E levando 
os pais, o Menino Jesus, para cumprirem as prescrições usuais da lei a seu respeito, ele o tomou em seus braços, e 
louvou a Deus, dizendo: - Agora, Senhor, podes deixar partir o teu servo em paz, segundo a tua palavra; Porque 
os meus olhos viram tua salvação. A qual preparaste ante a face de todos os povos; luz para iluminar as nações e 
glória de Israel, teu povo. Seu pai e sua mãe estavam admirados das coisas que dele se diziam. E Simeão os 
abençoou, e disse a Maria, sua Mãe: - Eis que este Menino será motivo de queda e de reerguimento de muitos em 
Israel, e para ser alvo de contradição. E uma espada trespassará a tua alma, a fim de se descobrirem os pensamentos 
escondidos nos corações de muitos. (Lc. 2, 25-35). 



CANTO 

Bendita sejais, Senhora das Dores. / Ouvi nossos rogos, mãe dos pecadores. 

1. A voz de Simeão no templo escutais, / cruéis profecias. Bendita sejais.  

℣. Em Memória da Primeira Dor, da aflição que teve Maria, quando apresentado o seu Filho no templo de 
Jerusalém, ouviu dos lábios de Simeão que uma espada de dor haveria de transpassar a sua alma. 

℟. Ó Maria, Mãe de Jesus, vós que entregastes ao Pai o vosso Filho e ao ouvir as palavras proféticas de 
Simeão, tivestes a alma ferida pela espada e assim vos unistes intimamente à Paixão do Senhor, 
concedei-nos acolher o grande mistério da nossa existência neste mundo, onde se entrecruzam morte e 
vida, tristeza e alegria, fracasso e vitória. 

Reza-se a Ave Maria e o Glória ao Pai. 

SEGUNDA DOR 

Depois que os magos partiram, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, e lhe disse: - Levanta-te, 
toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino 
para lhe tirar a vida. (Mt. 2, 13-14). 

CANTO 

Bendita sejais, Senhora das Dores. / Ouvi nossos rogos, mãe dos pecadores. 

1. O céu manda um anjo dizer que fujais / da fúria de Herodes. Bendita sejais.  

℣. Em Memória da Segunda Dor, dos temores que teve Maria, fugindo para o Egito, perseguida por Herodes. 

℟. Ó Maria, Mãe do Evangelho, fugistes para o Egito, sob a proteção desvelada de José, e assim 
protegestes o menino Jesus. Ajudai-nos a cuidar do precioso dom da vida que recebemos de Deus. 
Intercedei pelas nossas famílias, protegei os recém nascidos e encorajai os pais para que cuidem com 
carinho de seus filhos. 

Reza-se a Ave Maria e o Glória ao Pai. 

TERCEIRA DOR 

Seus pais iam todos os anos a Jerusalém, pela festa da Páscoa. Quando chegou aos doze anos, indo eles a Jerusalém 
segundo o costume daquela festa, acabados os dias que ela durava, quando voltaram, ficou o Menino Jesus em 
Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Julgando que ele fosse na comitiva, caminharam uma jornada, e depois 
procuraram-no entre os parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém em busca dele. 
Aconteceu que, três dias depois, encontraram-no no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e 
interrogando-os. E todos os que ouviam, estavam maravilhados da sua sabedoria e das suas respostas. Quando o 
viram, admiraram-se. E sua Mãe disse-lhe: - Filho, por que procedeste assim conosco? Eis que teu pai e eu te 
procurávamos cheios de aflição. Ele lhes disse: - Para que me buscáveis? Não sabíeis que devo ocupar-me nas 
coisas de meu Pai? Eles, porém, não entenderam o que lhes disse (Lc. 2, 41-50). 

CANTO 

Bendita sejais, Senhora das Dores. / Ouvi nossos rogos, mãe dos pecadores. 

1. Voltando do templo, Jesus não achais, / que susto sofrestes. Bendita sejais.   

℣. Em Memória da Terceira Dor, da tristeza e perturbação que teve Maria, perdendo seu amado Filho no templo 
de Jerusalém. 

℟. Ó Maria, Mãe Peregrina, fostes a Jerusalém para celebrar a Páscoa e levastes consigo o menino Jesus. 
Em meio àquela multidão perdestes o vosso Filho, mas vós o procurastes incansavelmente e depois de 
três dias o encontrastes no templo. Conduzi-nos ao encontro do Senhor presente na Igreja, nos 
Sacramentos e nos irmãos sofredores. 

Reza-se a Ave Maria e o Glória ao Pai. 

QUARTA DOR 
Quando o iam conduzindo, agarraram um certo homem chamado Simão Cireneu, que voltava do campo; e 
puseram a cruz sobre ele, para que a levasse após Jesus. Seguia-o uma grande multidão de povo e de mulheres as 
quais batiam no peito, e o lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: - Filhas de Jerusalém, não 
choreis sobre mim, mas chorai sobre vós mesmas e sobre vossos filhos. Porque eis que chegará o tempo em que 
se dirá: Ditosas as estéreis, os ventres que nunca tiveram filhos e os seios que nunca amamentaram. (Lc 23, 26-
29). 



CANTO 

Bendita sejais, Senhora das Dores. / Ouvi nossos rogos, mãe dos pecadores. 

1. Que dor indizível, quando o encontrais / com a cruz às costas. Bendita sejais.  

℣. Em Memória da Quarta Dor, da amargura que teve Maria encontrando seu divino Filho com a pesada cruz nas 
costas. 

℟. Ó Maria, Mãe Dolorosa, vós que encontrastes o vosso Filho esmagado sob o peso da cruz a caminho 
do calvário e dirigistes a Ele o vosso olhar maternal e cheio de amor, olhai compassiva os vossos filhos 
e ajudai-os a suportar os sofrimentos e fadigas da vida. 

Reza-se a Ave Maria e o Glória ao Pai. 

QUINTA DOR 

Estavam de pé junto à cruz de Jesus, sua Mãe, a irmã de sua Mãe, Maria, mulher de Cléofas, e Maria Madalena. 
Jesus, vendo sua Mãe, e junto dela o discípulo que ele amava, disse a sua Mãe: - Mulher, eis aí o teu filho. Depois 
disse ao discípulo: - Eis aí a tua Mãe. E, desta hora por diante, levou-a o discípulo para sua casa. Em seguida, 
sabendo Jesus que tudo estava consumado para se cumprir a Escritura, disse: - Tenho sede. Tinha sido ali posto 
um vaso cheio de vinagre. Então os soldados, ensopando no vinagre uma esponja, e atando-a a uma vara, 
aproximaram-na da boca de Jesus. Ele tomou o vinagre, disse: - Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, 
entregou o espírito (Jo 19, 25-30). 

CANTO 

Bendita sejais, Senhora das Dores. / Ouvi nossos rogos, mãe dos pecadores. 

1. A dor ainda cresce quando contemplais / Jesus expirando. Bendita sejais.  

℣. Em Memória da Quinta Dor, da agonia que teve Maria por ver morrer seu Filho crucificado entre dois ladrões. 

℟. Ó Maria, Mãe Consoladora, vós que permanecestes aos pés da cruz, quando o Cristo suportava em 
sua carne o dramático encontro entre o pecado do mundo e a misericórdia divina, ensinai-nos a percorrer 
a estrada do amor até o fim. Concedei a carícia da vossa consolação materna aos homens e mulheres 
deste mundo que, na hora suprema da nova criação, vos foram entregues como filhos e filhas. 

Reza-se a Ave Maria e o Glória ao Pai. 

SEXTA DOR 

Então um homem chamado José, que era membro do Sinédrio, bom e justo, o qual não tinha concordado com a 
determinação dos outros, nem com os seus atos, proveniente de Arimatéia, cidade da Judéia, que também esperava 
o reino de Deus, foi ter com Pilatos, e pediu-lhe o corpo de Jesus: e, tendo-o descido da Cruz, envolveu-o num 
lençol. (Lc 23,50-53). 

CANTO 

Bendita sejais, Senhora das Dores. / Ouvi nossos rogos, mãe dos pecadores. 

1. No vosso regaço seu corpo abrigais, / com Ele abraçada. Bendita sejais.  

℣. Em Memória da Sexta Dor, da angústia que teve Maria quando despregaram da cruz o corpo de seu Filho e o 
colocaram em seus braços. 

℟. Ó Maria, Mãe Piedosa, vós que sustentastes e acalentastes nos braços o corpo do vosso Filho, acolhei-
nos quando formos surpreendidos pela dor e pelos sofrimentos. Não permitais que sejamos dominados 
pelo medo, mas renovai-nos a cada dia na esperança e na fé. 

Reza-se a Ave Maria e o Glória ao Pai. 

SÉTIMA DOR 

José de Arimatéia era discípulo de Jesus, mas às escondidas, porque ele tinha medo das autoridades dos judeus. 
Depois disso, ele foi pedir a Pilatos para retirar o corpo de Jesus. Pilatos deu a autorização. Então ele foi e retirou 
o corpo de Jesus. Nicodemos também foi... Levou mais de trinta quilos de uma mistura de mirra e resina 
perfumada. Então eles pegaram o corpo de Jesus e o enrolaram com panos de linho junto com os perfumes, do 
jeito que os judeus costumam sepultar. No lugar em que Jesus foi crucificado, havia um horto e no horto um 
sepulcro novo, em que ninguém ainda tinha sido sepultado. Por ser o dia da Páscoa dos Judeus, visto que o 
sepulcro estava perto, depositaram aí Jesus (Jo 19,38-42). 

 



CANTO 

Bendita sejais, Senhora das Dores. / Ouvi nossos rogos, mãe dos pecadores. 

1. Com rogos e preces, vós o entregais / para o sepultarem. Bendita sejais. 

℣. Em Memória da Sétima Dor, da solidão que teve Maria ficando sem Filho nem vivo nem mesmo morto. 

℟. Ó Maria, Mãe da Esperança, vós que acreditastes esperando contra toda a esperança e assim 
cooperastes na obra do Salvador, livrai-nos do desânimo, do medo e do desespero. Ajudai-nos a caminhar 
na estrada da confiança e concedei-nos a graça de esperar unicamente em Deus. 

Reza-se a Ave Maria e o Glória ao Pai. 

LEITURA 

Dos Sermões de São Bernardo, abade 

 (Sermo in dom. infra oct. Asumptionis,14-15: Opera omnia, Edit. Cisterc. 5[1968],273-274) 

 (Séc.XII) 

 Estava sua mãe junto à cruz 

O martírio da Virgem é mencionado tanto na profecia de Simeão quanto no relato da paixão do Senhor. Este foi 

posto, diz o santo ancião sobre o menino, como um sinal de contradição, e a Maria: e uma espada traspassará tua alma (cf. Lc 2,34-

35). Verdadeiramente, ó santa Mãe, uma espada traspassou tua alma. Aliás, somente traspassando-a, penetraria na 

carne do Filho. De fato, visto que o teu Jesus – de todos certamente, mas especialmente teu – a lança cruel, 

abrindo-lhe o lado sem poupar um morto, não atingiu a alma dele, mas ela traspassou a tua alma. A alma dele já 

ali não estava, a tua, porém, não podia ser arrancada dali. Por isto a violência da dor penetrou em tua alma e nós 

te proclamamos, com justiça, mais do que mártir, porque a compaixão ultrapassou a dor da paixão corporal. E 

pior que a espada, traspassando a alma, não foi aquela palavra que atingiu até a divisão entre a alma e o 

espírito: Mulher, eis aí teu filho? (Jo 19,26). Oh! que troca incrível! João, Mãe, te é entregue em vez de Jesus, o servo 

em lugar do Senhor, o discípulo pelo Mestre, o filho de Zebedeu pelo Filho de Deus, o puro homem, em vez do 

Deus verdadeiro. Como ouvir isto deixaria de traspassar tua alma tão afetuosa, se até a sua lembrança nos corta 

os corações, tão de pedra, tão de ferro? Não vos admireis, irmãos, que se diga ter Maria sido mártir na alma. 

Poderia espantar-se quem não se recordasse do que Paulo afirmou que entre os maiores crimes dos gentios estava 

o de serem sem afeição. Muito longe do coração de Maria tudo isto; esteja também longe de seus servos. Talvez 

haja quem pergunte: “Mas não sabia ela de antemão que iria ele morrer?” Sem dúvida alguma. “E não esperava 

que logo ressuscitaria?” Com toda a confiança. “E mesmo assim sofreu com o Crucificado?” Com toda a 

veemência. Aliás, tu quem és ou donde tua sabedoria, para te admirares mais de Maria que compadecia, do que do 

Filho de Maria a padecer? Ele pôde morrer no corpo; não podia ela morrer juntamente no coração? É obra da 

caridade: ninguém a teve maior! Obra de caridade também isto: depois dela nunca houve igual. 

O Sacerdote faz uma breve homilia. 

RESPONSÓRIO 

℣. Uma espada de dor traspassará a tua alma. 

℟. Para que se revelem os pensamentos íntimos de muitos corações. 

℣. Oremos. Ó Deus, em cuja paixão segundo a profecia de Simeão, uma espada de dor traspassou o terníssimo 

coração da gloriosa Virgem Maria, vossa Mãe, concedei-nos propício que recordando com veneração as suas dores, 

possamos alcançar o feliz efeito de vossa paixão. Por Cristo, Nosso Senhor. ℟. Amém. 

℣. O Divino auxílio seja sempre enviado a todos nós. ℟. Amém. 
  

LADAINHA 

Senhor, tende piedade de nós. 

Jesus Cristo, tende piedade de nós. 

Senhor, tende piedade de nós. 

Jesus Cristo, ouvi-nos. 

Jesus Cristo, atendei-nos. 

Deus Pai, que estais nos céus, tende piedade de nós.  



Deus Filho, Redentor do Mundo, tende piedade de nós.  

Espírito Santo Paráclito, tende piedade de nós.  

Trindade Santa, Deus uno e Trino, tende piedade de nós. 

Mãe de Jesus crucificado, rogai por nós. 

Mãe do Coração Transpassado, rogai por nós. 

Mãe do Cristo Redentor, rogai por nós. 

Mãe dos discípulos de Jesus, rogai por nós. 

Mãe dos redimidos, rogai por nós. 

Mãe dos viventes, rogai por nós. 

Virgem obediente, rogai por nós. 

Virgem oferente, rogai por nós. 

Virgem fiel, rogai por nós. 

Virgem do silêncio, rogai por nós. 

Virgem da espera, rogai por nós. 

Virgem da Páscoa, rogai por nós. 

Virgem da Ressurreição, rogai por nós. 

Mulher que sofreu o exílio, rogai por nós. 

Mulher forte, rogai por nós. 

Mulher corajosa, rogai por nós. 

Mulher do sofrimento, rogai por nós. 

Mulher da Nova Aliança, rogai por nós. 

Mulher da Esperança, rogai por nós. 

Nova Eva, rogai por nós. 

Colaboradora na salvação, rogai por nós. 

Serva da reconciliação, rogai por nós. 

Defesa dos inocentes, rogai por nós. 

Coragem dos perseguidos, rogai por nós. 

Fortaleza dos oprimidos, rogai por nós. 

Esperança dos pecadores, rogai por nós. 

Consolação dos aflitos, rogai por nós. 

Refúgio dos marginalizados, rogai por nós. 

Conforto dos exilados, rogai por nós. 

Sustento dos fracos, rogai por nós. 

Alívio dos enfermos, rogai por nós. 

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. Amém. 

℣. Oremos: Ó Deus, por Vosso admirável desígnio, dispusestes prolongar a Paixão do Vosso Filho, também nas 

infinitas cruzes da humanidade. Nós Vos pedimos: assim com o quisestes que ao pé da cruz do Vosso Filho 

estivesse Sua Mãe, da mesma forma, à imitação da Virgem Maria, possamos estar sempre ao lado dos nossos 

irmãos que sofrem, levando amor e consolo. Por Cristo, nosso Senhor. ℟. Amém. 

  
Todos cantam: 

℟. Mater Ecclesiae, Regina Mundi, da nobis pacem (2x). 

1. Da vossa virginal maternidade / nasceu, Senhora, o Salvador do mundo, / aquele cujo amor foi tão fecundo / 
que deu a vida eterna à humanidade. 



2. À vossa proteção nos acolhemos, / Mãe de Deus, Mãe dos homens compassiva: / olhai a humanidade tão cativa 
/ das fomes e das guerras que sofremos!  

3. Acolhei, Mãe de Deus, a dor humana! / Trazei-nos a esperança e a alegria! / Quem busca proteção em vós, 
Maria, / encontra Jesus Cristo e não se engana.  

4. A nós, os pecadores batizados, / que somos neste mundo a santa Igreja, / vossa maternal graça nos proteja, / 
na fé de Cristo nunca separados! 

5. Serva de Deus, humilde, mas eleita, / Mãe de Jesus. universal Rainha: / guardai a quem Deus chama à sua vinha 
/ e servir os irmãos humilde aceita! 

  

BÊNÇÃO FINAL 

℣. O Senhor esteja convosco. ℟.  Ele está no meio de nós. 

℣. Pela poderosa intercessão de Nossa Senhora, sob o título de Mãe das Dores, abençoe-vos Deus, todo-poderoso, 

Pai e  Filho e Espírito Santo. ℟.  Amém. 

℣. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. ℟.  Graças a Deus. 

  

 


