
 

 

 

 

TERÇA-FEIRA SANTA – Nossa Senhora das Dores 

 Deus nos reúne 

 Juntos: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

Criança: Maria foi escolhida por Deus para ser a Mãe de seu Filho. Jesus, ao se tornar humano, nos 

escolheu para sermos seus irmãos. Somos felizes por termo uma Mãe lá no céu, que junto do Senhor Jesus, 

intercede por nós. 

Juntos: Alegrai-Vos, Mãe dolorosa, que depois de tantos sofrimentos viveis para sempre com vosso Filho, 

na glória do Céu, como Rainha do universo.  

Mulher: Hoje nossa família se reúne com Jesus e sua Mãe para rezar a esperança! Maria é a Mãe das Dores, 

que sofre com seus filhos as provações e tribulações deste mundo. Mesmo diante das situações mais difíceis, 

ela continua a nos dizer: “Fazei tudo o que meu Filho vos disser!” 

Juntos: Um verdadeiro filho e devoto de Nossa Senhora nunca irá se perder, pois ela o conduz a Jesus, 

nossa eterna salvação!  

 

Deus que nos falar... (João 19, 25-27)  

 

“Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam 

de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de 

Cléofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe 

e, ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse à 

mãe: “Mulher, este é o teu filho”. Depois disse ao 

discípulo: “Esta é a tua mãe”. Daquela hora em 

diante, o discípulo a acolheu consigo”. 

 

Vamos conversar 

 

* Ao confiar sua Mãe ao discípulo amado, Jesus 

nos deu sua mãe como nossa. Temos honrado 

nossa Mãe Maria com nossa fé e nossa vida? 

 

* Ao saber da condenação de seu Filho, 

certamente o coração da Mãe sangrou de dor. 

Ainda assim, ela se manteve fiel e firme na sua 

confiança em Deus. Como fica nossa fé diante do 

sofrimento? 

 

Deus escuta nosso clamor e nosso louvor 

 

Homem: Quantas vezes, pela dor e sofrimento, murmuramos contra Deus. É preciso saber louvar a Deus 

mesmo diante das tempestades da vida e dificuldades. Espontaneamente vamos apresentar a ele nossas 

súplicas e louvores, e a cada uma delas rezemos: Que a Mãe Dolorosa interceda por nós! 

 

Pai-Nosso... Ave, Maria... Glória ao Pai... 

 

Mulher: Senhor, que na vossa admirável providência, quisestes que, junto do vosso Filho elevado sobre a 

cruz estivesse sua Mãe, participando nos seus sofrimentos, concedei à vossa Igreja que, associada com Maria 

à paixão de Cristo, mereça ter parte na sua ressurreição. Assim seja! Amém! 

Juntos: Estivemos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém! 

Preparação: Preparar, em algum lugar da casa, um pequeno altar onde possam ser dispostos os símbolos da 
celebração deste segundo dia de oração da Semana Santa em Família, num momento do dia em que toda a 
família possa se reunir. 

Os símbolos ajudam a rezar: Flores, Imagem de Nossa Senhora, Bíblia e incenso (ou difusor de aromas).  


