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Como viver bem o tempo quaresmal, segundo o 
espírito da Igreja. 

Para passar bem a Quaresma, segundo o espírito da Igreja, devemos fazer quatro 
coisas: 1ª. Observar exatamente o jejum e mortificar-nos não só nas coisas ilícitas e 
perigosas, mas ainda, quanto pudermos, nas coisas lícitas, como seria moderar-nos nas 
recreações; 2ª. Fazer orações, esmolas e outras obras de caridade cristã para com o 
próximo, mais do que em qualquer outro tempo; 3ª Ouvir a Palavra de Deus, não por 
mero costume ou curiosidade, mas com o desejo de pôr em prática as verdades que 
ouvirmos; 4ª Ter grande cuidado em nos prepararmos para a confissão, para tornar 
mais meritório o jejum, e para nos dispormos melhor para a Comunhão pascal. 
 
 

Exame de consciência para a confissão 
 

Antes da confissão: 
Meu Deus, humildemente ajoelhado em vossa presença, venho pedir perdão de meus 
pecados. Imploro Vossa misericórdia infinita e Vossa graça para fazer uma boa 
confissão. Enviai-me o Espírito Santo para conhecer quanto pequei, para me 
arrepender verdadeiramente, e fazer um firme propósito de nunca mais pecar. Por 
Cristo Nosso Senhor. Amém 
 
Perguntas Preliminares:  
Quando fiz a minha última confissão? Foi bem feita? Cumpri a penitência? 
 
1º Mandamento – Amar a Deus sobre todas as coisas 
Fé : Fui negligente em instruir-me nas verdades da Religião? Procurei instruir-me nas 
verdades Católicas, frequentando o Catecismo? Tive vergonha da minha Religião? 
Faltei o respeito com pessoas, lugares e coisas sagradas? Fui irreverente na casa de 
Deus, rindo-me ou conversando com os outros? Li, assinei, propaguei, emprestei livros, 
revistas, jornais ou folhetos contrários à Religião Católica? Duvidei de alguma verdade 
da Fé? Neguei alguma verdade da Fé? Assisti a alguma sessão espírita ou culto 
protestante? Zombei da Religião? Falei mal da Religião, da Igreja ou dos sacerdotes? 
Consultei espíritas, feiticeiros, benzedores ou cartomantes? 
 
Esperança: Entreguei-me ao desânimo nas dificuldades da vida em vez de colocar 
minha esperança em Deus? Desesperei da minha Salvação? Revoltei-me contra a 
Divina Providência? Fui presunçoso, pretendendo salvar-me sem ser católico 
praticante ou sem querer abandonar o pecado? 
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Caridade: Entreguei-me de tal forma ao trabalho, aos prazeres ou ao amor a uma 
pessoa, que cheguei a esquecer-me de Deus, pelo descuido ou desgosto dos deveres 
religiosos? Oração: Deixei de rezar as orações diárias por preguiça? Rezei, 
voluntariamente, sem devoção? 
 
 
2º Mandamento - Não tomar seu santo nome em vão 
Pronunciei o nome de Deus ou dos Santos sem respeito? Roguei praga? Blasfemei 
contra Deus ou os Santos? Jurei pelo nome de Deus sem necessidade? Jurei falso? 
Deixei cumprir alguma promessa? 
 
3º Mandamento - Guardar os domingos e dias santos de preceito 
Faltei por minha culpa à Missa aos domingos e dias santos? Cheguei tarde? Depois do 
Ofertório? Assisti à Missa sem prestar atenção? Trabalhei ou mandei trabalhar nos 
domingos ou dias santos sem verdadeira necessidade? Quanto tempo? 
 
4º Mandamento - Honrar pai e mãe 
 
Deveres dos filhos: Faltei o respeito para com meus pais? Fui desobediente ou 
malcriado para com eles? Desejei-lhes algum mal? Algum mal grave?  Envergonhei-me 
dos meus pais pobres ou velhos? Abandonei-os em sua velhice ou necessidades? 
 
Deveres dos pais: Deixei de cuidar do bem-estar corporal de meus filhos? Desde o 
princípio de sua vida? Deixei de educá-los no santo temor de Deus: a) não cuidando de 
sua instrução religiosa, também depois da 1ª Comunhão; b) não lhes ensinando a 
rezar; c) não os fazendo cumprir seus deveres de cristãos? Deixei de preservar meus 
filhos das más companhias e das ocasiões perigosas para sua fé e virtude (colégios 
protestantes ou espíritas, cinema imoral, bailes, más leituras, namoros imorais, etc.)? 
Fui demasiadamente indulgente para com os defeitos de meus filhos, deixando de 
repreender ou puni-los? Deixei de cuidar da modéstia dos vestidos dos meus filhos? 
Dei mau exemplo aos meus filhos? 
 
 
5º Mandamento - Não matar 
Deixei de ajudar o próximo, e em particular às pessoas de minha família, em suas 
graves necessidades espirituais, não me importando com a salvação de sua alma? 
Deixei de chamar o sacerdote para as pessoas de minha família quando gravemente 
doentes? Dei escândalo com palavras ou exemplos? Levei alguém ao pecado? Que 
pecado foi? Faltei com a caridade, principalmente com as pessoas de minha casa? 
Deixei de socorrer o próximo em sua miséria, podendo ajudá-lo? Desprezei o meu 
próximo? Tive raiva ou ódio dele? Desejei-lhe algum mal? Algum mal grave? Injuriei-o? 
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Briguei com ele? Quis de alguma forma vingar-me dele? Semeei discórdias ou 
inimizades? Deixei de cuidar da minha saúde? Expus-me a perigo de vida sem 
necessidade? Desejei ou tentei suicidar-me? Espanquei, feri ou matei alguém? Para 
condutores de veículos - Dirigi sem o devido cuidado, arriscando a minha vida e a dos 
outros? Provoquei aborto? Aconselhei alguém a cometer tal crime? Colaborei de 
qualquer forma para isso?  
 
6º E 9º - Mandamentos – Não pecar contra a castidade - Não desejar a mulher do 
próximo. 
Gostei de pensamentos ou desejos contra a castidade? Contei ou gostei de ouvir 
piadas indecentes? Tive conversas indecentes? Gostei de ouvi-las? Deixei de fugir dos 
perigos e das ocasiões próximas do pecado? Acessei sites pornográficos ou sensuais? 
Me masturbei? Desejei a mulher do próximo? Assisti a programas imorais na 
televisão? Participei do carnaval? Assisti ao carnaval na televisão? Li livros ou revistas 
imorais? Deixei de vestir-me com decência? Usei roupas que ofendem a Deus: saias 
curtas, roupas muito justas, transparentes e decotadas? Ensinei a outros a pecarem 
contra a castidade? Procurei seduzir alguma pessoa para pecados desonestos? Uma 
criança? Tive relações sexuais e não sou casado (a)? Cometi pecados impuros comigo 
mesmo ou com outras pessoas? Tenho amizades ou relações ilícitas? Para casados: 
Pequei contra a fidelidade conjugal por pensamentos, palavras, olhares, obras 
(adultério)? Evitei filhos, pecaminosamente? Faço uso de anticoncepcionais ou algum 
método imoral, como camisinha, diu para evitar filhos?  
 
7º E 10º - Mandamentos – Não furtar - Não cobiçar as coisas alheias. 
Tive a intenção de furtar alguma coisa? Furtei de fato? Foi coisa de valor? Deixei de 
restituir ao dono? Aceitei ou comprei coisas furtadas? Fiquei com objetos achados sem 
procurar o dono? Deixei de pagar as minhas dívidas? Comprei sabendo que não 
poderia pagar? Enganei o próximo, por exemplo, falsificando encomendas ou 
mercadorias no peso, na medida, na qualidade, ou de outra forma qualquer? Causei 
dano ou prejuízo a meu próximo? Deixei de reparar o dano causado? Explorei o 
próximo com juros excessivos?  Gastei dinheiro com jogos, ou outros vícios? 
 
8º Mandamento - Não levantar falso testemunho.  
Fui fingido? Bajulei alguém por interesse? Faltei à minha palavra? Menti? Prejudiquei 
alguém por mentira? Violei segredos a mim confiados? Segredos profissionais? Fiz mau 
juízo de alguém? Falei mal do meu próximo, descobrindo suas faltas sem verdadeira 
necessidade ou inventando faltas (calúnias)? Prejudiquei seu nome ou sua honra? 
Deixei de defender sua honra? 
 
MANDAMENTOS DA IGREJA 
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Deixei passar mais de um ano sem me confessar? Deixei de fazer minha comunhão 
pascal? Deixei de observar o jejum quando pede a mãe Igreja? Não fiz abstinência de 
carne durante as Sextas-feiras, salvo se alguma sexta era dia de preceito? Deixei de 
ajudar na medida de minhas posses, as obras da Religião (manutenção da igreja, do 
culto divino, do clero, das instituições católicas de caridade, etc.)? 
 
Pecados capitais: 
Soberba: Fui orgulhoso ou vaidoso? Revoltei-me contra a autoridade? 
Avareza: Pensei somente em ganhar dinheiro? Fiz do dinheiro e do luxo a última 
finalidade da minha vida?  
Impureza: Ver o 6º e 9º Mandamentos da Lei de Deus 
Ira: Fiquei com raiva facilmente e sem razão?  
Gula: Excedi-me na comida ou na bebida? Embriaguei-me?  
Inveja: Tive inveja dos bens alheios? Gostei de que os outros estivessem mal? E se 
estavam bem, fiquei triste com isso? 
 
Depois do exame: 
Feito com cuidado e recolhimento, medite por alguns momentos sobre os castigos que 
o pecado merece: o purgatório pelos pecados veniais, o inferno pelos mortais... O 
inferno, lugar de eternos sofrimentos, separado eternamente de Deus, sem esperança 
de salvação... Pense em Jesus crucificado, coberto de chagas, coroado de espinhos, 
abandonado por todos na sua agonia: tudo isto por causa do pecado... Reflita na 
misericórdia de Deus, que espera o pecador e o acolhe com carinho quando se 
converte e depois diga com profundo sentimento de humildade, de confusão e de dor, 
o seguinte: 
Ato de contrição:  
Meu Jesus, crucificado, por minha culpa, estou muito arrependido de ter feito pecado, 
pois ofendi a vós que sois tão bom, e mereci ser castigado neste mundo e no outro. 
Mas perdoai-me, Senhor. Prometo do fundo do coração não mais pecar. Amém 
 
Depois da confissão: 
 Quão grande é, Senhor, vosso amor e bondade! Creio que, pela boca do sacerdote, 
me perdoastes os meus pecados. Quantas graças vos devo por vossa grande 
misericórdia! Não permitais, Senhor, que me esqueça desta graça. Proponho 
firmemente não voltar a pecar. Abençoai, Senhor, este propósito e fortalecei-me, para 
que não torne a cair. Isto vos peço por Jesus Cristo, Vosso Filho, Nosso Senhor, que 
com seu precioso sangue me lavou de meus pecados. Amém. Ó Maria, concebida sem 
pecado, rogai por nós que recorremos a vós 
São José, meu Anjo da Guarda, Anjos e Santos de Deus, rogai por mim. Amém. Agora 
reze a penitência. 
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Via-Sacra 
 
Oração inicial 
Senhor, concede-me a graça de compartilhar contigo o caminho da cruz, penetrar teus 
pensamentos e sentimentos: o que pensavas, o que sentias enquanto carregavas a 
cruz pela humanidade, por mim?  Ajuda-me a compreender um pouco mais do que 
esta via dolorosa significou para ti. Com a minha pequenez, eu me atrevo a caminhar 
contigo nestas estações, deixando-me impressionar pela contemplação do teu 
mistério, buscando teu olhar de dor, de agonia, de morte, de paz. 
 

1ª estação: Jesus é condenado a morte. 
 
Jaculatória: “Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos porque pela 
vossa santa cruz remistes o mundo”. 
 
Jesus é julgado, acusado falsamente, caluniado, abandonado pelos seus amigos e 
injustamente condenado à morte. 
 
Oração: Guardaste silêncio. Ó Jesus silencioso, ensina-me a calar e a guardar silêncio, 
inclusive no sofrimento! 
 
Jaculatória: “Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e 
ressurreição”. 
 

2ª estação: Jesus carrega a cruz aos ombros 
 

Jaculatória: “Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos porque pela 
vossa santa cruz remistes o mundo”. 
 
Jesus carrega a cruz. Com grande amor a abraça. Nela, expiará nossos pecados. Ele 
pensa em nós e caminha rumo ao calvário. 
 
Oração: Jesus, ensina-me a compreender tuas palavras: “Se alguém quiser me seguir, 
tome sua cruz e siga-me”. 
 
Jaculatória: “Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e 
ressurreição”. 
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3ª estação: Jesus carrega a cruz aos ombros 
 

Jaculatória: “Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos porque pela 
vossa santa cruz remistes o mundo”. 
 
Jesus não aguenta mais, suas forças diminuem e Ele cai pela primeira vez. 
 
Oração: Jesus, dá-me forças para levantar-me das minhas quedas. Anima meus 
desânimos. 
 
Jaculatória: “Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e 
ressurreição”. 
 

4ª estação: Jesus encontra a sua Santíssima Mãe 
 

Jaculatória: “Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos porque pela 
vossa santa cruz remistes o mundo”. 
 
Jesus encontra sua Mãe. A dor de ver sua Mãe sofrendo lhe abre mais feridas no 
coração. No entanto, ao mesmo tempo, ver o olhar amoroso de Maria o consola. 
 
Oração: Jesus, assim como Simão te ajudou a carregar a cruz, ajuda-me nas minhas 
fraquezas e dificuldades. 
 
Jaculatória: “Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e 
ressurreição”. 
 

5ª estação: Simão Cirineu ajuda Jesus a carregar a cruz 
 

Jaculatória: “Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos porque pela 
vossa santa cruz remistes o mundo”. 
 
O cireneu ajuda Jesus a carregar a cruz. 
 
Oração: Jesus, assim como Simão te ajudou a carregar a cruz, ajuda-me nas minhas 
fraquezas e dificuldades. 
 
Jaculatória: “Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e 
ressurreição”. 
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6ª estação: Verônica enxuga o rosto de Jesus 
 

Jaculatória: “Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos porque pela 
vossa santa cruz remistes o mundo”. 
 
O rosto desfigurado de Jesus comove o coração de uma mulher e, com um lenço, ela 
o enxuga cuidadosamente. 
 
Oração: Jesus, grava tua imagem em meu coração, e que eu sempre me lembre dela. 
 
Jaculatória: “Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e 
ressurreição”. 
 

7ª estação: Jesus cai pela segunda vez 
 

Jaculatória: “Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos porque pela 
vossa santa cruz remistes o mundo”. 
 
Jesus, sob o peso da cruz, cai pela segunda vez. 
 
Oração: Jesus, que não te cansem minhas constantes quedas! 
 
Jaculatória: “Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e 
ressurreição”. 
 

8ª estação: Jesus encontra as mulheres de Jerusalém 
 

Jaculatória: “Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos porque pela 
vossa santa cruz remistes o mundo”. 
 
O Senhor aceita a vã compaixão das filhas de Jerusalém. 
 
Oração: Jesus, ajuda-me a aprender que carregar tua cruz é muito mais que todas as 
honras da terra. 
 
Jaculatória: “Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e 
ressurreição”. 
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9ª estação: Jesus cai pela terceira vez 

 
Jaculatória: “Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos porque pela 
vossa santa cruz remistes o mundo”. 
 
Jesus cai pela terceira vez. 
 
Oração: Jesus, que eu não perca a esperança quando experimentar a tua cruz na 
minha vida. 
 
Jaculatória: “Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e 
ressurreição”. 
 

10ª estação: Jesus é despojado de suas vestes 
 

Jaculatória: “Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos porque pela 
vossa santa cruz remistes o mundo”. 
 
O Senhor é despojado das suas vestimentas. 
 
Oração: Jesus, despojado de tudo, por amor a mim, ajuda-me a desprender-me, por 
amor a ti, de todas as criaturas, para que Tu sejas meu único tesouro. 
 
Jaculatória: “Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e 
ressurreição”. 
 

11ª estação: Jesus é pregado na cruz 
 

Jaculatória: “Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos porque pela 
vossa santa cruz remistes o mundo”. 
 
Jesus é crucificado. 
 
Oração: Jesus, que carregaste a cruz sem reclamar, concede-me jamais queixar-me por 
coisas inúteis, nem de ninguém, nem interiormente. 
 
Jaculatória: “Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e 
ressurreição”. 
 
 



 
11 

 

 
12ª estação: Jesus morre na cruz 

 
Jaculatória: “Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos porque pela 
vossa santa cruz remistes o mundo”. 
 
O Senhor morre na cruz. 
 
Oração: Jesus, ajuda-me a aceitar de todo coração o tipo de morte que pensaste para 
mim, a aceitá-la com todas as suas angústias, penas e dores. Concede-me nesse 
momento unir-me à tua morte e oferecer a minha como consumação do meu caminho 
rumo a ti, aqui na terra. 
 
Jaculatória: “Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e 
ressurreição”. 
 
 

13ª estação: Jesus é descido da cruz 
 
Jaculatória: “Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos porque pela 
vossa santa cruz remistes o mundo”. 
 
O corpo de Jesus é tirado da cruz e recebido por Maria. 
 
Oração:  Jesus, que eu possa estar nos braços de Maria nos momentos mais difíceis da 
minha vida, e experimentar a proteção amorosa da tua santa Mãe. 
 
Jaculatória: “Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e 
ressurreição”. 
 
 

14ª estação: Jesus é colocado no sepulcro 
 
Jaculatória: “Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos porque pela 
vossa santa cruz remistes o mundo”. 
 
Jesus é depositado no sepulcro. 
 
Oração:  Maria, minha Mãe, assim como João te fez companhia como um filho após a 
morte de Jesus, que eu possa sempre estar contigo, com os mesmos sentimentos do 
discípulo amado de Jesus. 
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Jaculatória: “Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e 
ressurreição”. 
 
Oração final 
Senhor, que a meditação das tuas dores e sofrimentos destrua minha soberba, suavize 
meu coração e o prepare para receber teu inesgotável amor e perdão. Que, consciente 
das minhas quedas e defeitos, em meio às minhas penas e trabalhos, eu te busque 
sempre e que, contemplando teu coração aberto e ferido por amor a mim, eu possa 
mergulhar nele como uma gota de água, e me perca para sempre na imensidão da tua 
misericórdia. Amém. 
 
 

Medite as 7 dores de Maria 
 
1 - Profecias de Simeão (Lucas 2, 34-35) 
Na primeira dor, Santo Afonso lembra que Deus usa de misericórdia 
conosco "ocultando" as "cruzes vindouras" na nossa vida, porque ele deseja que 
vivamos o sofrimento somente na hora e no momento certos. Com a Virgem Maria Ele 
não teve a mesma atitude. Maria foi destinada a ser a Rainha dos Mártires e em tudo 
semelhante a seu Filho. "Devia por isso, sofrer continuamente e ter sempre diante dos 
olhos as penas que a esperavam".  
 
Reze com Santo Afonso a oração para esta dor de Maria:  
Ó minha bendita Mãe, não só uma espada, porém tantas quantas foram os meus 
pecados, tenho eu acrescentado ao vosso coração. Não a vós, que sois inocente, minha 
Senhora, mas a mim, réu de tantos delitos, são devidas as penas. Já que contudo 
quisestes sofrer tanto por meu amor, impetrai-me pelos vossos merecimentos uma 
grande dor de minhas culpas, e a paciência necessária para sofrer os trabalhos desta 
vida. Por maiores que sejam, sempre serão leves em comparação dos castigos que 
tenho merecido, e de meus pecados, que me têm tornado tantas vezes digno do 
inferno. Amém. 
 
2 - A fuga da Sagrada Família para o Egito (Mateus 2, 13-21) 
Jesus e Maria passaram pelo mundo como fugitivos, e eles trazem uma lição para nós, 
diz Santo Afonso. "Temos de viver na terra como peregrinos, sem apegos aos bens que 
o mundo nos oferece". Aprendamos com Jesus e Maria a abraçar as cruzes, porque 
sem elas não podemos viver neste mundo. 
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Reze com Santo Afonso a oração para esta dor de Maria: 
Ó Maria, nem depois de vosso Filho ter sido imolado pelos homens, que o perseguiram 
até à morte, cessaram esses ingratos de persegui-lo com seus pecados, e de afligir-vos, 
ó Mãe dolorosa? E eu mesmo, ó meu Deus, não tenho sido um desses ingratos? Ah! 
minha Mãe dulcíssima, impetrai-me lágrimas para chorar tanta ingratidão. E pelas 
muitas penas que sofrestes na viagem para o Egito, assisti-me com vosso auxílio na 
viagem que estou fazendo para a eternidade, a fim de que possa um dia ir amar 
convosco meu Salvador perseguido, na pátria dos bem-aventurados. Amém. 
 
3 - A perda do Menino Jesus no templo (Lucas 2, 41-51) 
Uma das maiores dores de Maria foi esta: a perda de seu Filho no templo. Somente 
nesta dor é que ouvimos Maria queixar-se, diz Santo Afonso. "Filho, por que fizeste 
assim conosco? Olha que teu pai e eu te buscamos aflitos!" (Lc 2,48). Essas palavras, 
segundo Afonso, não indicam uma censura da parte de Nossa Senhora, mas revelam a 
intensa dor que experimentou na ausência do amado Filho. 
Santo Afonso então oferece uma reflexão: "Essas penas de nossa Mãe devem 
primeiramente servir de conforto às almas que se veem privadas das consolações e da 
suave presença do Senhor. (...) Chorem, se quiserem, mas chorem com paz e 
resignação, como Maria chorou a ausência de seu Filho. Cobrem ânimo e não temam 
por ter perdido a graça divina". 
 
Reze com Santo Afonso a oração para esta dor de Maria: 
Ó Virgem bendita, por que assim vos afligis, buscando o vosso Filho, como se não 
soubésseis onde ele está? Não vos recordais que está em vosso coração? Não sabeis 
que ele se compraz entre os lírios? Vós mesma o dissestes: “O meu amado é para mim 
e eu sou para ele, que se apascenta entre as açucenas” (Ct 2,16). Vossos pensamentos 
e afetos, tão humildes, tão puros, tão santos, são outros lírios que convidam o Divino 
Esposo a habitar em vós. Ah! Maria, vós suspirais por Jesus, vós que não amais senão a 
Jesus! Eu é que devo suspirar, eu e tantos pecadores que o não amamos, e o temos 
perdido por nossas ofensas. Minha Mãe amabilíssima, se por minha culpa vosso Filho 
ainda não tornou à minha alma, fazei que eu o ache de novo. Bem sei que ele se faz 
achar por quem o busca. Mas fazei que eu o procure como devo. Vós sois a porta pela 
qual se chega a Jesus, fazei que também eu chegue a ele por meio de vós. Amém. 
 
4 - Encontro com Jesus caminhando para a morte (Lucas 23, 27-31) 
Maria Santíssima chora ao ver chegar o momento da Paixão e ao notar que faltava 
pouco tempo para perder o seu Filho. 
Santo Afonso recorda que Maria não quer abandonar Jesus, embora ver sua morte seja 
uma dor incalculável. "Adiante vai o Filho, e atrás segue a Mãe para ser crucificada 
com ele. (...) Não nos apiedaremos de Maria, que vai seguindo o Cordeiro Imaculado, 
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levado ao suplício? Participemos, pois, de sua dor; com ela acompanharemos seu 
Divino Filho, levando pacientemente as cruzes que nos manda o Senhor. 
 
Reze com Santo Afonso a oração para esta dor de Maria: 
Ó minha Mãe dolorosa! Pelo merecimento da dor que sentistes, vendo vosso amado 
Jesus conduzido à morte, impetrai-me a graça de também levar com paciência as 
cruzes que Deus me envia. Feliz serei, se souber acompanhar-vos com minha cruz até à 
morte. Vós e Jesus, que eram inocentes, carregaram uma cruz tão pesada, e eu, 
pecador, que tenho merecido o inferno, recusarei carregar a minha? Ah! Virgem 
Imaculada, de vós espero socorro para sofrer com paciência todas as cruzes. Amém. 
 
5 - A morte de Jesus na Cruz (João 19, 25-27) 
Aqui temos que contemplar um grande martírio, indica Santo Afonso. Uma mãe é 
condenada a ver morrer diante de seus olhos o seu Filho inocente. “Estava em pé junto 
à cruz de Jesus, sua Mãe” (Jo 19,25). 
"A Virgem não cessava de oferecer à Divina Justiça a vida do Filho pela nossa salvação. 
Por aí vemos o quanto cooperava pelos seus sofrimentos para fazer-nos nascer à vida 
da graça. E se nesse mar de mágoas, que era o coração de Maria, entrou algum alívio, 
então este único consolo foi certamente o animador pensamento de que, por suas 
dores, cooperava para nossa eterna salvação", relata Santo Afonso.  
 
Reze com Santo Afonso a oração para esta dor de Maria: 
Ó aflitíssima entre todas as mães, morreu, pois, vosso Filho tão amável e que tanto vos 
ama. Chorai, que bem razão tendes para chorar. Quem poderia vos consolar jamais? 
Só pode dar-vos algum alívio pensar que Jesus com sua morte venceu o inferno, abriu 
aos homens o paraíso, que lhes estava fechado, e fez a conquista de tantas almas. Do 
trono da cruz Ele reinará sobre tantos corações que, pelo amor vencidos, o servirão 
com amor. Dignai-vos, entretanto, ó minha Mãe, consentir que me conserve a vossos 
pés, chorando convosco, já que eu, pelos meus grandes pecados, tenho mais razão de 
chorar que vós. Ah! Mãe de Misericórdia, em primeiro lugar pela morte de meu 
Redentor, e depois pelo merecimento de vossas dores, espero o perdão e a salvação 
eterna. Amém. 
 
6 - Maria recebe o corpo do filho tirado da Cruz (Mateus 27, 55-61) 
Na sexta dor da pobre Mãe de Jesus, Santo Afonso convida a contemplar "com atenção 
e lágrimas de piedade". As dores que até agora, uma a uma iam golpeando Maria, vem 
todas de uma única vez. 
Santo Afonso indica então uma frase de São Boaventura, dita por Maria. "Se meu Filho 
quis que lhe fosse aberto o lado para dar-te seu coração, é justo que lhe dês também o 
teu". Maria reconhece em Jesus o plano completo da salvação de Deus. 
Reze com Santo Afonso a oração para esta dor de Maria: 
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Ó Virgem dolorosa, ó alma grande pelas virtudes e também pelas dores, pois que 
ambas nascem do grande incêndio do amor que tendes a Deus, o único objeto amado 
por vosso coração. Ah! minha Mãe, tende piedade de mim, que não tenho amado a 
Deus e tanto o tenho ofendido. Vossas dores me enchem de grande confiança, e me 
fazem esperar o perdão. Mas isso não me basta; quero amar a meu Senhor. E quem me 
pode alcançar essa graça melhor que vós, que sois a Mãe do belo amor? Ah! Maria, a 
todos consolastes; consolai também a mim. Amém. 
 
7 - A sepultura de Jesus (Lucas 23, 55-56) 
A sétima e última dor que Santo Afonso medita é a que mostra o sofrimento de Maria 
ao ver-se obrigada a deixá-lo finalmente no sepulcro. "Compreenderemos melhor esta 
última dor da Senhora, se subirmos ao Calvário e aí contemplarmos a desolada Mãe, 
ainda abraçada com o Filho morto", diz. Santo Afonso afirma ainda que Maria foi a 
primeira a adorar a cruz de Jesus. 
 
Reze com Santo Afonso a oração para esta dor de Maria: 
Ó minha Mãe dolorosa, não vos quero deixar chorando sozinha. Quero acompanhar-
vos com minhas lágrimas. Esta graça hoje vos peço: obtende-me uma contínua 
memória com uma terna devoção à Paixão de Jesus e à vossa, para que os dias que me 
restam de vida me não sirvam senão para chorar vossas dores, ó minha Mãe, e as de 
meu Redentor. Essas vossas dores, espero eu, na hora de minha morte, me hão de dar 
coragem, força e confiança para não desesperar à vista do muito que ofendi ao meu 
Senhor. E elas me hão de impetrar o perdão, a perseverança e o paraíso, onde espero 
depois alegrar-me convosco, e cantar as misericórdias infinitas de meu Deus, por toda 
a eternidade. Assim o espero, assim seja. Amém. 
 
 

Orações para o tempo quaresmal 
 

Oração penitencial: 
"Abre-me as portas da penitência, Senhor, Fonte de vida, pois desde a aurora, meu 
espírito que leva o templo de meu corpo todo manchado de pecado está voltado para 
Teu Templo santo! Em Tua infinita bondade, purifica-me por Tua doce misericórdia. 
Aplana-me o caminho da salvação, ó   Mãe   de   Deus!   Pois   sujei   minha   alma   com   
pecados   infames dissipando minha vida na negligência. Por Tua intercessão, salva-me 
de toda impureza! Quando medito, miserável, sobre a multidão de minhas más ações 
fico aterrorizado ao pensar no temível dia do Julgamento. Porém confiando em Tua 
bondade misericordiosa, chamo a Ti, como David: Tem piedade de mim, ó Deus 
segundo Tua imensa misericórdia! 
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Oração de Quaresma de São Efrem o Sírio: 
"Senhor e Mestre da minha vida afasta de mim o espírito de preguiça, o espírito de 
dissipação, de domínio e de vã loquacidade! Concede a Teu servo o espírito de 
temperança, de humildade, de paciência e de caridade. Sim, Senhor e Rei, concede-me 
que eu veja as minhas faltas e que não julgue a meu irmão, pois Tu és bendito pelos 
séculos dos séculos. Amém." 
 
 

Oração ao Anjo no Horto 
Eu te saúdo, santo Anjo, que consolastes Jesus no Monte das Oliveiras. Tu consolastes 
meu Senhor Jesus Cristo em Sua agonia. Contigo   louvo   a   Santíssima   Trindade,   
que   te escolheu dentre todos os Anjos, para consolar e fortalecer a quem é Consolo e 
Fortaleza de todos os aflitos e que diante dos pecados do mundo e, de modo especial, 
diante dos meus pecados, repleto de dor, caiu no solo. Pela honra que recebeste e 
pela disponibilidade, humildade e amor com que ajudaste a santa humanidade de meu 
Salvador Jesus eu te peço um arrependimento perfeito de meus pecados. Consola-me 
na tristeza que atualmente me aflige E em todas as outras penas que vão sobrevir, 
especialmente na hora da minha agonia. Amém. (SS. Bento XV). 
 
 

Oração a Nosso Senhor Agonizante  no Getsêmani 
que Tu deste a Pedro e aos outros Discípulos adormecidos, quero vigiar, ao menos, 
uma hora contigo no Getsémani; quero sentir ao menos uma dilaceração do Teu 
coração agonizante, um hálito da Tua respiração aflita. Quero fixar o meu olhar sobre 
o Teu rosto divino e contemplar como empalidece, se perturba, se angustia e se curva 
até ao chão. Ó meu Jesus sofredor, vejo, agora, como a Tua pessoa vacila de um lado 
para o outro e por fim cai, como as Tuas mãos endurecidas se entrelaçam. Começo a 
ouvir os gemidos, os gritos de amor e de dor incompreensível que elevas ao Céu. Ó 
meu Jesus agonizante no Horto do Getsémani, nesta hora em que Te faço companhia, 
faz correr sobre mim, um regato, uma aspersão daquele adorável sangue que corre, 
como torrentes, de todos os Teus membros adoráveis. Ó rio de sangue preciosíssimo 
do meu Sumo Bem, que agoniza por mim, que eu te sorva, te beba até à última gota, e 
contigo sorva e beba um sorvo, ao menos, do cálice amargo do Dileto, e sinta dentro 
de mim as penas do Seu   Divino   Coração,   antes,   sinto   partir-me   o   coração   pelo 
arrependimento por ter ofendido o meu Senhor, que por mim passa por uma agonia 
de morte. Ah, meu Jesus! Dá-me a graça, ajuda-me a sofrer, a suspirar e a chorar 
Contigo, ao menos uma só hora no Jardim das Oliveiras! Ó Maria, Mãe Dolorosa, faz-
me sentir a compaixão do Teu coração trespassado, por Jesus agonizante no 
Getsémani. Assim seja. 
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Oração pelos sacerdotes 
 

Súplicas das gotas do preciosíssimo sangue. 
*Nesta oração as reticências significam que se deve fazer uma pausa para maior interiorização.  
 

(REZAR: 01 PAI NOSSO..., 01 AVE MARIA..., 01 GLÓRIA...) 
 
Senhor, nós vos pedimos uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue, nesta última hora, 
como tesouro de graças, para os sacerdotes que se transviaram no caminho, onde um 
dia entraram com amor e alegria e hoje põe em dúvida, perante as dificuldades que se 
encontram. Nós 26 Vos imploramos, acudi a esses sacerdotes, dissipai lhes as dúvidas 
e mostrai-lhes a alegria de ser Vosso... Senhor, nós Vos pedimos uma gota do Vosso 
Preciosíssimo Sangue, nesta última hora, como tesouro de graças, para os sacerdotes 
que não imploram graça e luz para as suas dúvidas e tentações. Não pedem perdão 
pelos seus pecados e que não rezam por aqueles de que tem responsabilidade. 
Senhor, para eles imploramos a graça da oração... Senhor, nós vos pedimos uma gota 
do Vosso Preciosíssimo Sangue, nesta última hora, como tesouro de graças para os 
sacerdotes que se entregam exclusivamente as obras, que vivem no desejo de êxito, 
que se deixam embalar pelos louvores e descuidam de sua vida espiritual. Para ele, 
Senhor, perdão, graça e luz... Senhor, nós vos pedimos uma gota do Vosso 
Preciosíssimo Sangue, nesta última hora, como tesouro de graças, para os sacerdotes 
que se envaidecem   no   seu   saber.   Estudam   para   mostrar   cada   vez   mais 
sabedoria ao mundo, mas cujo saber está eivado de doutrinas falsas, que põem em 
dúvida a Vossa própria palavra nas Sagradas Escrituras, e assim geram a descrença nos 
filhos que lhes confiastes. Mostrai- lhes, Senhor a Vossa verdade, iluminai lhes o 
caminho... Senhor, nós Vos pedimos uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue, nesta   
última   hora,   como   tesouro   de   graças,   para   os   sacerdotes mundanizados, que 
apreciam as festas, as comodidades, os luxos e o dinheiro e, por isso, se aproximam 
apenas das pessoas mais ricas, desprezando os pobres. Perdoai-lhes, Jesus, e mostrai-
lhes o Vosso caminho de pobreza e humildade... Senhor nós Vos pedimos uma gota do 
Vosso Preciosíssimo Sangue, nesta última hora, como tesouro de graças, para os 
sacerdotes que desprezam o trabalho humilde do confessionário e o atendimento 
daqueles   que   os   procuram   na   necessidade   de   um   conselho,   que afastam as 
almas aflitas com palavras de aborrecimento e pressa, que afastam as pessoas da 
confissão da qual eles próprios se afastam também. Iluminai-os, nós Vos pedimos, 
ajudai-os a dominar-se tocai o com o vosso Amor... Senhor, nós Vos pedimos uma gota 
do Vosso Preciosíssimo Sangue, nesta última hora, como tesouro de graças, para os 
sacerdotes que se deixam dominar pelos sentidos e pelas paixões, pelos que se deixam 
27 seduzir e pelos que são eles próprios a atrair e a seduzir, com palavras de mel, com 
Vosso nome e o de Vossa Mãe, enganando incautos, tristes, desanimados e ingênuos.   



 
18 

 

Levando-os para o seu próprio pecado oculto. Perdão, para eles, Jesus. Perdoai e com 
vertei-os... Senhor, nós Vos pedidos uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue, nesta última 
hora, como tesouro de graças, para os sacerdotes que recusam a Vossa Cruz, e atiram 
com ela para os ombros dos irmãos, com manifestações de mau gênio ou de preguiça. 
Mostrai-lhes Senhor, a sabedoria da Cruz e enchei-os da Vossa própria paciência... 
Senhor, nós Vos pedimos uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue, nesta última hora, 
como tesouro de graças para os sacerdotes que tem cargos de 'chefia, de destaque, 
para que exerçam as suas funções com humildade e delas não se envaideçam, mas as 
unem por vos servir...  Senhor, nós Vos pedimos uma gota do Vosso Preciosíssimo 
Sangue, nesta última hora, como tesouro de graças, para os sacerdotes que são 
orientadores de grupo, para que lhes sejam dadas as graças necessárias ao bom 
desempenho do seu cargo e a sua santificação pessoal... Senhor, nós Vos pedimos uma 
gota do Vosso Preciosíssimo Sangue, nesta última hora, como tesouro de graças, para 
os sacerdotes que estão no ensino e vos imploramos para elas a Sabedoria e a Ciência 
de que necessitam nas Suas funções, aliadas a um grande amor por Vós, para 
comunicarem aos seus alunos... Senhor, nós vos pedimos uma gota do Vosso 
Preciosíssimo Sangue, nesta última hora, como tesouro de graças para os sacerdotes 
que tem de responder perante os meios de comunicação para que transmitam 
sabedoria verdadeira... Senhor, nós Vos pedimos uma gota do Vosso Preciosíssimo 
Sangue, nesta última hora, como tesouro de graças, para os sacerdotes que são 
superiores de casa religiosas para que transmitam o Vosso amor a todos os irmãos e 
cresçam em santidade... Senhor, nós Vos pedimos uma gota do Vosso Preciosíssimo 
Sangue, nesta última hora, como tesouro de graças, para os sacerdotes que estão 
ligados a grandes obrigações pastoreais, para que as exerçam 28 com amor, na total 
entrega a vossa vontade. Enchei-os, de sabedoria e de santidade, de luz e de 
fortaleza... Senhor, nós Vos pedimos uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue, nesta   
última   hora,   como   tesouro   de   graças,   para   os   sacerdotes encarregados de 
pregar, para que lhe seja dada a luz e a pureza necessária aos bons frutos da sua 
missão... Senhor, nós vos pedimos uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue, nesta 
última hora, como tesouro de graças, para os sacerdotes que se veem rodeados de 
papéis para analisar, de assuntos para resolver. Acompanhai-os, Senhor, e enchei-os 
de sabedoria... Senhor, nós Vos pedimos uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue, 
nesta última hora, como tesouro de graças para os sacerdotes que chegaram ao fim do 
dia e não tiveram a hora para estar convosco. Nós Vos imploramos, ide Vós ter com 
eles e tocai-lhes o coração com a Vossa graça e o Vosso Amor, para que vejam que a 
Vossa companhia é melhor que tudo o mais... Senhor, nós Vos pedimos uma gota do 
Vosso Preciosíssimo Sangue, nesta última hora, como tesouro de graças, para os 
sacerdotes que trabalham nos hospitais, para que seja dada a graça de transmitir a paz 
e  a esperança  aos  doentes  e  comunicar  o Vosso Amor  a  todos, principalmente aos 
que vão morrer... Senhor, nós vos pedimos uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue, 
nesta última hora, como tesouro de graças para os sacerdotes que andam de paróquia 
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em paróquia assoberbados de trabalho. Santificai. Senhor, as suas lides apostólicas 
com as graças dos vossos trabalhos e canseiras... Senhor, nós vos pedimos uma gota 
do Vosso Preciosíssimo Sangue, nesta última hora, como tesouro de graças, para os 
sacerdotes que estão doentes e para os que são idosos. Concedei-lhes a graça de 
aproveitarem as suas dores e dificuldades para crescerem em amor e santidade... 29 
Senhor, nós vos pedimos uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue, nesta última hora, 
como tesouro de graças, para os sacerdotes que são vítimas de intrigas e calúnia. Dai-
lhes forças para a sua cruz... Senhor, nós Vos pedimos uma gota do Vosso 
Preciosíssimo Sangue, nesta última hora, como tesouro de graças, para os sacerdotes 
que estão continuamente rodeados de pessoas que se convencem de que eles são 
santos e os rodeiam de muitos perigos, além de os fazerem perder tempo. Senhor 
fazei que eles não Vos percam de vista... Senhor nós Vos pedimos uma gota do Vosso 
Preciosíssimo Sangue, nesta última hora, como tesouro de graças, para os sacerdotes 
que estão tentados, em trevas, que não veem o caminho, que não sabem o que mais o 
que fazer da sua vida, para que a luz de que necessitam lhes seja dada. Tenha piedade 
deles Senhor...  Senhor nós Vos pedimos uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue, 
nesta última hora, como tesouro de graças, para os sacerdotes que já não tem a 
verdadeira fé, que se deixaram dominar por ideias falsas e já não   acreditam   nos   
sacramentos,   não   creem   na   Vossa   presença Eucarística e admitem as faltas de 
respeito e os abusos. Jesus, perdão para esses sacerdotes. Mostrai-lhes os seus erros... 
Senhor, nós Vos pedimos uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue, nesta última hora, 
como tesouro de graças, para os sacerdotes que não obedecem ao Santo Padre e se 
afastam da Vossa Igreja. Suplicamos-vos por eles, fazei-os voltar à obediência a Igreja...  
Senhor, nós Vos pedimos uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue, nesta última hora, 
como tesouro de graças, para os sacerdotes que estão arrependidos de ter seguido o 
caminho do Sacerdócio, e para os que estão tentando a deixá-lo. Nós Vos pedimos que 
lhes deis luz para verem o caminho e Amor para não o deixarem... Senhor, nós Vos 
pedimos uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue, nesta última hora, como tesouro de 
graças, para os sacerdotes que cederem à tentação, Vos abandonaram e agora erram 
pelos caminhos do mundo. Nós Vos pedimos para eles a graça do arrependimento. Nós 
imploramos que eles voltem... 30 Senhor, nós Vos pedimos uma gota do Vosso 
Preciosíssimo Sangue, nesta última hora, como tesouro de graças, para os sacerdotes 
que estão   arrependidos   de   Vos   terem   abandonado,   mas   não   veem 
possibilidades   de   mudar   de   vida,   pelas   responsabilidades   que assumiram.   Nós   
Vos   pedimos   que   os   envolvais   com   a   vossa misericórdia... Senhor, nós Vos 
pedimos uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue, nesta última hora, como tesouro de 
graças, para os sacerdotes que não se arrependem de Vos terem abandonado e fazem 
gala da sua traição. Nós Vos pedimos para eles a graça do arrependimento e do 
perdão... Senhor, nós vos pedimos uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue, esta 
última hora, como tesouro de graças para os sacerdotes que resistem que rezam e 
trabalham pelos que cumprem o seu dever, que procuram agradar-Vos e não ao 
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mundo, para que preservem nessa atitude e avancem cada vez mais no caminho da 
santidade. Sede vós próprio, Senhor, sempre a tua consolação e a sua alegria... Senhor, 
nós vos pedimos uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue, nesta última hora, como 
tesouro de graças, para os sacerdotes que se afadigam e sofrem muitas necessidades e 
perigos nas Missões, para que sejam fortalecidos, cada vez mais... Senhor, nós vos 
pedimos uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue, nesta   última   hora,   como   
tesouro   de   graças   para   os   sacerdotes falecidos,   para   que,   pelo   vosso   
sangue,   sejam   purificados   e conduzidos ao Vosso Reino... Senhor, nós vos pedimos 
uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue, nesta última hora, como tesouro de graças, 
para os sacerdotes, para que eles conduzam até vós os filhos que lhes confiastes e 
recebam finalmente   a   coroa   de   glória   de   Vosso   Reino... Amém. 
 
 
 

ADORAÇÃO AS 5 SANTAS CHAGAS DE 
NOSSO SENHOR JESUS CRISTO. 

 
“(De Joelhos em frente ao Sacrário ou ao Crucifixo ou à Sagrada Face).” 
Fazer 5 vezes o sinal da Santa Cruz em honra as cinco grandes Chagas de nosso Senhor. 
 
Ato de contrição: Confesso a Deus todo poderoso e a vós irmãos e irmãs, que pequei 
muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões,  (Batendo no peito) por 
minha culpa, minha tão grande 
culpa. Peço a Virgem Maria, aos Anjos e aos Santos, e a vós irmão e irmãs, que roguei 
por mim a Deus nosso Senhor. Amém! 
 
Oração pedindo a fusão do ESPÍRITO SANTO (“Vinde Espírito Santo...”) 
 
Creio, Pai Nosso, Ave-Maria e três glorias. 
 
Eu creio, ó Jesus, que estás  verdadeira e realmente presente no Santíssimo 
Sacramento. Creio que vossas Mãos, Vossos pés e Vosso sagrado peito Conservam, 
debaixo dos véus Eucarísticos, como na glória do Céus, os sagrados Sinais das Chagas 
abertas pelos cravos e pela lança. Beijo um espírito, adoro com fé, considero com 
amor, reconhecimento e admiração esses Estigmas benditos, fixando neles o olhar de 
minha Alma para agradecer-vos a grandiosidade do Vosso Amor e da Vossa 
Misericórdia. Ó Senhor JESUS, deixai-me adentrar as Vossas cinco Chagas com MARIA 
Santíssima, Vossa Mãe, São João, Madalena, São Francisco de Assis, Santo Frei Pio de 
Pitrelcina e tantos outros santos de todos os séculos que muito terna e amorosamente 
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as tem compreendido e amado. Purificai-me! Esclarecei-me! Inflamai-me de amor e 
piedade pelas Vossas Santas, Salvadoras e Redentoras Chagas!  
 

(pequena pausa para meditação) 
 
O Salvador havia subido a encosta do monte Calvário, curvado sob o peso da Cruz. 
Exausto pelas dores, espancamentos e as três quedas na Via Dolorosa a túnica colada 
as incontáveis Chagas, abertas pelos açoites e os demais tormentos a que fora 
submetido, desde sua prisão, na noite anterior; a Cabeça perfurada pelos espinhos da 
coroa; a Face dilacerada por cortes, contusões, e os olhos invadidos por lagrimas e 
Sangue; eis o estado em que se encontrava o Cordeiro de Deus. Era   em   torno   de   
meio   dia.   Os   algozes   então,   com   violência   e brutalidade,   arrancam   Sua   
veste   e   a   coroa   de   espinhos.   Vê-se imediatamente a correr o preciosíssimo 
Sangue do Senhor, como de mil fontes, ao mesmo tempo. Pedaços de sua Imaculada 
Carne são arrancados junto com a túnica e os espinhos da coroa. Então, a Augusta e 
Santa Vítima fica exposta, em humilhante nudez, aos olhares curiosos, insultante e 
ferozes dos carrascos. A Cruz, o Atar da Santa Imolação, está estendida no chão, 
aguardando o Deus de Amor   que   iria   abençoá-La   com   Seu   Martírio.   Os   
verdugos,   ato contínuo, deitam violentamente sobre Ela o Altíssimo, o Salvador do 
gênero humano, e JESUS deixa-se levar com tanta entrega, tanta paz e doçura, como 
um tenro menino que sua mãe acomoda no berço...   
 
(Prostrados,     em     profundo     recolhimento,     transportemo-nos espiritualmente   
ao   Calvário,   para   nesse   exato   momento,   como   se agora estivesse ocorrendo à 
cena descrita, Adorar a nosso amado e amoroso Senhor.) 

 
Os algozes tomam a Mão direita de Jesus. 

 
Ajustam-Na ao braço direito da Cruz, abrem-Lhe a Palma, aplicam-Lhe um grosso 
cravo, longo e triangular, e a golpes de martelo, fazem-no penetrar primeiro nas 
carnes e depois na madeira da Cruz. Ouvem-se as pancadas, uma após a outra, ora 
agudas, ora surdas, conforme acertam o cravo ou vão martirizar a santíssima Mãe de 
nosso   Senhor.  Aquela   Mão   divinal   que   só   tinha   feito   o   bem: Abençoado, 
erguido, curado, afagado, apoiado, salvado... Os músculos rasgam-se, os nervos 
rompem-se e as carnes dilaceram-se, o cravo atravessou e vai além, até alojar-se no 
duro e frio madeiro. Jesus continua no Seu heroico silêncio, entregue aos desígnios de 
Amor, Misericórdia e Salvação da humanidade, nem um só momento de impaciência, 
nem um só queixume. O Seu olhar compassivo, de bondade, passa pelos algozes e fixa-
se no Céus, onde o Eterno Pai e os nove Coros de Anjos, em profundo silêncio, sofrem 
juntamente e respectivamente com seu Amado Filho e Rei; as horas finais da 
libertação dos homens e da reabertura do Reino dos Céus!  
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(Prostrados, em profundo recolhimento, transportemo-nos...)  
 
 

É a Mão esquerda que Ele agora entrega. 
 

Mas esta não chega ao lugar do cravo. A violência com que fora cravada a Mão direita, 
puxara todo Corpo para esse lado. Passou-se então uma terrível cena: os algozes 
puxam com toda força o Braço esquerdo, mas, apesar disso, não conseguem estirá-lo o 
bastante, para chegar ao buraco do cravo. Apoiam então os joelhos sobre as Costelas 
de Jesus com tal violência, que apesar de não as partirem, fazem-Nas estalar; 
conseguem   assim,   através   de   mais   esse   inimaginável sofrimento do Salvador, 
alcançar o ponto desejado. Começam então, outra vez, a cair os horríveis golpes do 
martelo, com seu tenebroso eco, apenas interrompido pelas blasfêmias dos carrascos 
e as gargalhadas infernais dos fariseus e sumos sacerdotes.  Tentemos imaginar o que 
tudo isso não causava de tremendo sofrimento ao Imaculado Coração de Maria, a 
Madalena, João e as santas mulheres que a tudo acompanhavam, assistindo a Celestial 
Vítima ser imolada com tanta crueldade. 
 
(Prostrados, em profundo recolhimento, transportemo-nos...) 
 
 

Os Pés de Jesus também são puxados com brutalidade. 
 

Todo o Corpo se havia contraído pela bárbara tensão nos Braços, nos Braços, Seus 
Joelhos estavam por isso mesmo contraídos. Os verdugos ligaram-No com cordas, e 
enquanto uns estavam com os joelhos sobre o Peito do Senhor, para impedir algum 
tipo de reação, e também para que as santas Mãos não se rasgassem totalmente e se 
desprendessem dos braços da Cruz, outros puxavam-No violentamente até chegarem 
ao furo aberto no pé da Cruz. Foi uma deslocação espantosa, todos os Ossos de Jesus 
estalaram juntamente, deixando ver as protuberâncias e as juntas através da Pele. 
Realizou-se então a dolorosa profecia: “Transpassaram   as   Minhas   Mãos   e   Meus   
pés; contaram todos os Meus Ossos”.  Quem poderá imaginar as terríveis dores que 
sentiu nosso Salvador? Levados enfim os dois Pés ao ponto desejado, foram cruzados e 
pregados um sobre o outro. Através da massa sólida dos músculos palpitantes, 
enterrou-se lentamente o cravo, fazendo o redentor sofrer uma agonia inexplicável, 
por falta dum ponto onde apoiar os Pés, em tal posição, depois de enterrados os 
cravos, viraram a Cruz para os dobrar as pontas: Jesus foi lançado de peito sobre o 
solo. O peso da Cruz redobrado pelos golpes do martelo, que caíam sobre a ponta dos 
cravos, martirizava-o, esfolando-o violentamente contra o chão pedregoso. Seu Peito 
oprimido sentia dificuldades em respirar, suas mãos e pés dilacerados eram 
amontoados de carnes despedaçadas disformes e palpitantes, donde corriam jarros de 
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Sangue. Nessa altura os carrascos erguem a Cruz e colocam-Na no furo aberto na 
rocha. Cada tranco na descida rasga ainda mais as Mãos e os pés da Augusta Vítima. 
Mas, de repente, ela resvala até o fundo da cavidade onde bruscamente para. Todos 
os ossos de Jesus se entrechocam, as Chagas   alargam-se   mais   e   o   Preciosíssimo   
Sangue   corre abundantemente. Estas quatro grandes Chagas abertas nas Mãos e nos 
 
Pés do Salvador ficaram expostas ao sol ardente, sem que ninguém as tratasse, pois os 
soldados impediam, com vidência, qualquer tentativa de aproximação de nosso Mãe 
Dolorosa, Madalena e João. Durante as três longas horas em que esteve Crucificado, 
nosso Senhor sentia constantemente a renovação das terríveis dores dos primeiros 
instantes em que fora pregado, pois pelo peso de Seu santo Corpo e a posição   em   
que   se   encontrava,   as   Chagas   continuaram   a   abrir-se... 
Oh! Quanta dor Meu Amoroso Jesus! 
(Prostrados, em profundo recolhimento, transportemo-nos...) 
 
 

O Salvador, Nosso Senhor JESUS CRISTO, exalou seu último suspiro. 
 

Um soldado aproxima-se da Cruz e com uma lançada atravessa-Lhe o santo Peito e o 
sacratíssimo Coração, de lado a lado. Então juntamente com o brutal e frio ferro 
acompanha-lhe na saída uma dupla corrente, ainda quente, dos Preciosíssimos Sangue 
e Água que cai, ao mesmo tempo, sobre o algoz lanceiro e o ladrão arrependido, como 
um salutar batismo. Esta foi à última Chaga que Jesus recebeu, ou seja, doou-nos 
absolutamente tudo, até a maior Fonte de Amor que a humanidade conheceu, o 
Divino Coração do próprio Deus! Nesse momento o Redentor não chegou a sentir dor 
física, pois Sua alma já havia deixado o santo Corpo, mas antecipadamente tinha 
aceitado mais esse terrível ignomínia da parte dos homens, portanto tornando-se 
infinitamente meritória. Após ser retirado do altar da santa imolação, a Cruz, foi a 
Dulcíssima Vítima colocada nos santos, ternos e amorosos Braços da Mãe das Dores, 
que a tudo também sofreu, espiritualmente, em Seu Imaculado Corpo e coração. 
Nesse sublime, doloroso e misterioso momento o Redentor da humanidade coroava, 
também   pelo   sofrimento,   a   aceitação   e   a   entrega   silenciosa   aos desígnios da 
Santíssima Trindade, sua Santíssima e Puríssima Mãe como Co-Redentora do gênero 
humano. Coroação que mais tarde, já na Glória Celeste, o Rei dos reis concluiria 
coroando, definitivamente e para eternidade, Sua amada e Amorosa Mãe como Rainha 
do Céu e da terra. 
(Prostrados, em profundo recolhimento, transportemo-nos...) 
 
Jesus! Jesus! Eu adoro todas as Vossas santas Chagas, pois foram frutos do Vosso Amor 
por todos e cada um de nós; de modo especial adora as Vossas cinco grandes Chagas 
no Calvário, na hora em que Vós as recebestes; adoro-as no Céus, gloriosas e 
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triunfantes e adoro-as no Santíssimo Sacramento, Senhor da minha salvação. Na Santa 
Hóstia, debaixo do sagrado Véu, o Salvador conserva nas Mãos, nos Pés e no Peito as 
Chagas da Sua Dolorosíssima Paixão. Elas continuam abertas, liberando o bálsamo do 
Preciosíssimo Sangue do sofrido e amoroso Jesus. São retiros, refúgios sagrados e 
doces! Entrai neles pela Santa Comunhão! Adentrai mais fundo, do que penetraram os 
cravos e a lança do centurião, mais profundamente do que   o   toque   de   Tomé   
Apostolo   e   deixai   correr   sobre   vós   o Sacratíssimo Néctar dessas Fontes 
Puríssimas. Enfim, aí purificai-nos, repousai e apreciai o quanto nosso Senhor e 
Salvador Jesus Cristo é ternura e doçura.  
(prostrados, em profundo recolhimento, adoremos ao Deus de Amor) 
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Terço à Divina Misericórdia 
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