
 

 
 

 

AS SETE DORES DE MARIA 
 

C. Relembrando as dores do Senhor e de sua 
santa Mãe, estamos reunidos em nome do 
Pai, do Filho e do Espírito Santo! - Amem! 
 
- Estes lábios meus vem abrir, Senhor!  
Cante esta minha boca sempre o teu louvor! 
(bis) 
- Venham, adoremos o nosso Senhor,  
Com a Virgem Maria, Mãe do Salvador! 
(bis) 
- Vamos a Belém, vamos ao Egito, 
e a Jerusalém com a Mãe de Jesus Cristo! 
(bis) 
- Bem-aventurados são os que padecem 
Por causa da Justiça, grande bem 
recebem! (bis) 
- Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, 
 Glória a Trindade Santa Mãe das Dores, a 
Deus o louvor! (bis) 
 
C. A vida é um caminho – caminho da cruz -, 
para se percorrer, como discípulo, em direção 
a Cristo: “Quem não carrega a própria cruz – 
diz Jesus e não me segue, não pode ser meu 
discípulo”.  Também a santa Virgem 
caminhou atrás de Cristo, como mãe e 
discípula. Seu caminho foi assinalado pela 
dor, mas, como o do seu filho, terminou na 
luz. Queremos agora percorrer de novo na 
escuta da palavra de Deus, na fé e no amor, 
as etapas do “Caminho da Mãe das dores”. 
 

1ª DOR - MARIA ACOLHE NA FÉ A PROFECIA DE 

SIMEÃO. JESUS, SINAL DE CONTRADIÇÃO 

C. Nos te louvamos, santa Maria. 
T. Mãe fiel junto à cruz de teu Filho. 
 

Canto: Firme, de pé, junto da cruz,  
            Estava Maria, Mãe de Jesus. 
 

Leitor: Evangelho S.Lucas (2, 34-35) 
Simeão abençoou-os e disse a Maria: 

”Eis que este menino está destinado a ser 
uma causa de queda e soerguimento para 

muitos homens em Israel, e a ser um sinal 
que provocará contradições ___ e uma 
espada transpassará a tua alma ___ : a fim de 
serem revelados os pensamentos de muitos 
corações”.   (Silencio) 
 
T. 01 Pai Nosso / 07 Ave Maria 
 

Canto: (Á Escolha) 
 

2ª DOR - MARIA FOGE PARA O EGITO COM 

JESUS E JOSÉ.  JESUS, PERSEGUIDO POR 

HERODES. 

C. Nos te louvamos, santa Maria. 
T. Mãe fiel junto à cruz de teu Filho. 
 

Canto: Firme, de pé, junto da cruz,  
             Estava Maria, Mãe de Jesus. 
 

Leitor: Evangelho: S. Mateus (2,13-14) 
Depois de sua partida, um anjo do 

Senhor apareceu em sonhos a José e 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 matar.” José levantou-se durante a 
noite, tomou o menino e sua mãe e partiu 
para o Egito.  (silêncio) 
 

T. 01 Pai Nosso / 07 Ave Maria 
. 
Canto: (Á Escolha) 
 

3ª DOR - MARIA PROCURA JESUS PERDIDO NO 

TEMPLO. JESUS ATENTO EM CUMPRIR A 

VONTADE DO PAI. 

C. Nos te louvamos, santa Maria. 
T. Mãe fiel junto à cruz de teu Filho. 
 

Canto: Firme, de pé, junto da cruz,  
            Estava Maria, Mãe de Jesus. 
 

Leitor: Evangelho S. Lucas (2,43-45) 
Acabados os dias da festa, quando 

voltavam, ficou o menino Jesus em 
Jerusalém, sem que os seus pais o 



percebessem. Pensando que ele estivesse 
com os seus companheiros de comitiva, 
andaram caminho de um dia e o buscaram 
entre os parentes e conhecidos. Mas não o 
encontrando, voltaram a Jerusalém, à 
procura dele.                                       
(silencio) 
 

T. 01 Pai Nosso / 07 Ave Maria 
 

Canto: (Á Escolha) 
 

4ª DOR - MARIA ENCONTRA JESUS NO CAMINHO 

DO CALVÁRIO. JESUS, O HOMEM DAS DORES. 

C. Nos te louvamos, santa Maria. 
T. Mãe fiel junto a cruz de teu Filho. 
 

Canto: Firme de pé, junto da cruz,  
           Estava Maria, Mãe de Jesus. 
 

Leitor: Evangelho de S.Lucas (23, 26-27) 
  Enquanto o conduziam, detiveram um 
certo Simão de Cireneu, que voltava do 
campo, e impuseram-lhe a cruz, para que 
carregasse atrás de Jesus. Seguia-o uma 
grande multidão de povo e de mulheres, que 
batiam no peito e o lamentavam.                                           
(silencio) 
 

T. 01 Pai Nosso / 07 Ave Maria 
 

Canto: (Á Escolha) 
 

5ª DOR - MARIA JUNTO À CRUZ DE SEU FILHO 

JESUS, CORDEIRO ELEVADO SOBRE A CRUZ. 

 C. Nos te louvamos, santa Maria. 
T. Mãe fiel junto à cruz de teu Filho. 
 

Canto: Firme, de pé, junto da cruz,  
            Estava Maria, Mãe de Jesus. 
 

Leitor: Evangelho de S.João (19, 25-27) 
Junto a cruz de Jesus estavam de pé 

sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher 
de Cleófas, e Maria Madalena. Quando 
Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo 
que amava, disse à sua mãe: “Mulher, eis aí 
teu filho.” Depois disse ao discípulo: “Eis aí 
tua mãe.” E desta hora em diante o discípulo 
a levou para a sua casa. (Silêncio) 
 

T. 01 Pai Nosso / 07 Ave Maria 
 

Canto: (Á Escolha) 
 

6ª DOR - MARIA ACOLHE EM SEU COLO JESUS 

DEPOSTO DA CRUZ. JESUS, VÍTIMA DE 

RECONCILIAÇÃO 

 C. Nós te louvamos, santa Maria. 
T. Mãe fiel junto à cruz de teu Filho. 
 

Canto: Firme, de pé, junto da cruz,  
            Estava Maria, Mãe de Jesus. 
 

Leitor: Evangelho de S. Mateus (27, 57-59) 
À tardinha um homem rico de 

Arimateia, chamado José, que era também 
discípulo de Jesus. Foi procurar Pilatos e 
pediu-lhe o corpo de Jesus. Pilatos cedeu-o. 
José tomou o corpo, envolveu-o num lençol 
branco.  (Silêncio) 
 

T. 01 Pai Nosso / 07 Ave Maria 
 

Canto: (Á Escolha) 
 

7ª DOR - MARIA DEPOSITA NO SEPULCRO O 

CORPO DE JESUS NA ESPERANÇA DA 

RESSURREIÇÃO. JESUS, PRIMÍCIAS DOS QUE 

RESSUSCITAM 
C. Nós te louvamos, santa Maria. 
T. Mãe fiel junto a cruz de teu Filho. 
 

Canto: Firme, de pé, junto da cruz, 
            Estava ária, Mãe de Jesus. 
 

Leitor: Evangelho de S. João (19, 40-42) 
Tomaram o corpo de Jesus e 

envolveram-no em panos com os aromas, 
como os judeus costumam sepultar. No lugar 
em que foi crucificado, havia um jardim, e no 
jardim um sepulcro novo, em que ninguém 
ainda fora depositado. Foi ali que 
depositaram Jesus por causa da preparação 
dos Judeus e da proximidade do túmulo. 
(Silêncio) 
 

T. 01 Pai Nosso / 07 Ave Maria 
 
C. Como Maria, a Santa Mãe das Dores, 
confiemos naquele que nos conforta. Nele, 
tudo podemos. A ele confiemos nossas 
fraquezas, angústias e necessidades. 
 

CÂNTICO DE MARIA 

 
Refrão: O Senhor fez em mim maravilhas, 
Santo é seu nome! 
 

A Minh‘alma engrandece o Senhor e 
exulta o meu espírito em Deu, meu Salvador: 
Porque olhou para a humildade de sua serva, 
Doravante as gerações hão de chamar-me de 
bendita. O Poderoso fez em mil maravilhas, E 
santo é o seu nome! Seu amor para sempre 
se estende Sobre aqueles que o temem; 
Manifesta o poder de seu braço, Dispersa os 
soberbos; Derruba os poderosos de seus 
tronos e eleva os humildes; Sacia de bens os 



famintos, Despede os ricos sem nada, Acolhe 
a Israel, seu servidor, Fiel ao seu amor. Como 
havia prometido a nossos pais, Em favor de 
Abraão e de seus filhos para sempre. Glória 
ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, Como 
era no principio, agora e sempre. Amém!  

 

CANTO DA LADAINHA 

 
Senhor tende piedade de nós! (2x) 
Cristo tende piedade de nós! (2x) 
Senhor tende piedade de nós. (2x) 
 
Santa Maria: rogai por nós. 
Mãe de Jesus Cristo rogai por nós. 
Mãe do Bom Conselho rogai por nós. 
Mãe dos Discípulos rogai por nós. 
Mãe dos Oprimidos rogai por nós. 
Mãe dos Perseguidos rogai por nós. 
Mãe das 7 Dores rogai por nós. 
Mãe da Piedade rogai por nós. 
Mãe Fiel e Forte rogai por nós. 
Consoladora dos Aflitos rogai por nós. 
Auxilio dos Cristãos 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! 
 

OREMOS 

Ó Deus quando o teu Filho foi exaltado, sua 
mãe estava de pé, firme, junto a cruz, 
sofrendo com ele. Foi em meio a estas dores, 
que ela se tornou, por vontade de Jesus, Mãe 
dos discípulos, Mãe da Igreja! Faze, ó Pai que 
imitemos seu exemplo de firmeza e fidelidade, 
e, em meio a nossos sofrimentos e 
tribulações, gozemos sempre da sua 
companhia e proteção. Nós te pedimos por 
Cristo, nosso Senhor.  Amém! 

 
Benção Final 
 
C. Deus, o Pai, nos faça firmes nas provações 
da vida!    
T. Amem! 
 
C.O Filho de Deus nos faça capazes de 
combater o bom combate!  
T. Amem! 
 
C. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de 
todo mal e nos conduza a vida eterna. 
T. Amem! 

 


