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REFLETINDO

Diante de vários episódios da vida e missão de Jesus, Maria, que guardava tudo em 
seu coração, se apresenta como educadora. Não porque exerceu o magistério, mas 

pelos seus gestos maternos de Mãe, que educa em cada situação. Maria, Mãe educadora, 
acompanha os passos de seu Filho desde o seu nascimento até o momento culminante 
de sua missão. Escolhida por Deus para ser a Mãe do Salvador, nos ensina o caminho que 
nos conduz a seu Filho Jesus Cristo. Maria de Nazaré, imaculada, sem mancha de pecado, 
mergulhou no oceano do sofrimento a ponto de ser identificada como “Mãe das Dores”. 

É diante da cena do calvário, aos pés da cruz, que seu sim, pronunciado na Anuncia-
ção, encontra a plenitude de sua sinceridade e de sua grandeza; é nesse momento que 
seu sofrimento humano de mãe alcança a intensidade do sofrimento do Filho divino que 
traz a redenção. Maria ensina que o sofrimento tem forças e alcances impensáveis. O 
sim da Anunciação implicou não só sua maternidade milagrosa, mas, também, as trevas 
do Calvário. Em Maria, o sofrimento não é tido como limitativo, mas é força dinâmica e 
redentora do Crucificado. 

ORAÇÃO INICIAL

Vem, Espírito Santo! Ilumina minha mente e o meu coração para acolher o Cristo 
que me fala por meio de sua Palavra. Ensina-me a amar as Escrituras, a vivenciá-las, 
para ser testemunha viva do Evangelho. Dá-me um coração acolhedor, humilde e 
simples, a fim de compreender os mistérios do Reino de Deus. Amém.

1 Irmã Ivani Ravasoli, IASCJ. Pedagoga. Irmã Apóstola do Sagrado Coração de Jesus. Contato: 
ivaniravasoli@hotmail.com
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O QUE O TEXTO SAGRADO DIZ? 

Perto da cruz de Jesus estavam a sua mãe, e a irmã dela, e Maria, a esposa de 
Cléofas, e também Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o 
discípulo que ele amava, disse a ela: “Este é o seu filho”. Em seguida disse a ele: 
“Esta é a sua mãe”. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu a consigo. (Jo 
19,25-27)

O QUE O TEXTO SAGRADO NOS DIZ? 

É necessário perceber que, no evangelho, as pessoas são também “personagens” 
com os quais podemos nos identificar. A Mãe de Jesus e as outras mulheres são pessoas 
que amam Jesus, enquanto o discípulo é a pessoa amada por Jesus. A Mãe de Jesus e 
as mulheres, de um lado, e o discípulo amado, de outro, são símbolos do amor dado e 
do amor recebido, respectivamente. A mãe e as outras mulheres representam quem dá 
amor. O discípulo amado representa quem recebe amor; simbolicamente, quem recebe 
amor é a figura do Filho, amor-amado.

Maria, chamada de “mulher”, simbolicamente é a esposa, do povo de Israel, que es-
pera o Esposo, Deus, seu aliado. 

O discípulo amado ficará, para sempre, testemunha fiel do amor do Senhor até o 
Seu retorno. 

As últimas palavras de Jesus a sua Mãe são: “Mulher, eis aí teu filho ... Eis aí tua mãe 
...”. São palavras que Jesus dirige à sua mãe e ao discípulo amado. Despojamento total, 
pois à Mãe entrega o discípulo; ao discípulo entrega a Mãe. Aos que o crucificaram doa 
as vestes. E depois que tudo estiver realizado, Ele dará seu Espírito. 

As dores de Maria são parte integrante da História da Salvação, como os sofrimen-
tos das criaturas são inseparáveis da história humana na terra. Nesse sentido, recordou 
o Concílio Vaticano II: “Todas as conquistas da técnica, ainda que utilíssimas, não conse-
guem acalmar a angústia da criatura humana” (Constituição Pastoral Gaudium et Spes, n. 
18). Por mais que tenha se desenvolvido a ciência e por mais que ela tenha encontrado 
antídotos para a dor, o mistério do sofrimento continuará a ocupar por extenso todas as 
direções da história humana.
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O QUE O TEXTO SAGRADO NOS FAZ DIZER? 

De pé, a Mãe dolorosa, junto da cruz lacrimosa, via Jesus que pendia. 
Mãe, entre todas bendita, do Filho único, aflita, à imensa dor assistia.

E, suspirando, chorava e da cruz não se afastava ao ver que o Filho morria.
Pobre mãe, tão desolada, ao vê-la assim transpassada, quem de dor não choraria?

Quem na terra há que resista, se a mãe assim se contrista ante uma tal agonia?
Para salvar sua gente, eis que seu Filho inocente suor e sangue vertia.

Na cruz, por seu Pai chamando, vai a cabeça inclinando, enquanto escurece o dia.
Faze, ó Mãe, fonte de amor, que eu sinta em mim tua dor, para contigo chorar.

Faze arder meu coração, partilhar tua paixão e teu Jesus consolar.
Ó Santo Mãe, por favor, Faze que as chagas do amor em mim se venham gravar.

O que Jesus padeceu venha a sofrer também eu, causa de tanto penar.
Ó dá-me, enquanto viver, com Jesus Cristo sofrer, contigo sempre chorar.

Que do Cristo eu traga a morte, sua paixão me conforte, sua cruz possa abraçar!
Em sangue as chagas me lavem e no meu peito 

se gravem, para não mais se apagar.
No julgamento consegue que às chamas não 

seja entregue quem soube em ti se abrigar.
Que a santa cruz me proteja, que eu vença a dura peleja, possa do mal triunfar! 
Quando eu da terra partir, para o céu possa subir e, então, contigo reinar.

(Sequência da Liturgia de Nossa Senhora das Dores)
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O QUE O TEXTO SAGRADO NOS FAZ VER?

A dor e o sofrimento, em suas mais variadas facetas, assolam a humanidade. Sou 
sensível ao sofrimento da humanidade? O que faço para amenizar a dor e o sofrimento 
do outro? 

A partir da Palavra lida, rezada e meditada, qual é o novo olhar que nasceu em mim? 
Quais apelos recebi e quais compromissos desejo concretizar em minha vida? 
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