
 

 

 Apostolado do Oratório  

Meditação do Primeiro Sábado - Março – 2017 

 

4º Mistério Doloroso 

Nosso Senhor Jesus Cristo carrega sua Cruz 

Por meio da cruz, Cristo reina no coração dos homens 

Introdução: 

Iniciemos nossa devoção do Primeiro Sábado, atendendo ao pedido de Nossa 

Senhora de Fátima para desagravar o seu Imaculado Coração. Com nossa confissão, 

comunhão, recitação do Terço e meditação dos mistérios do Rosário, ofereçamos a Maria 

nossa reparação pelas ofensas que se cometem contra seu Coração Imaculado. 

Meditaremos neste mês o 4º Mistério Doloroso: Nosso Senhor carrega sua Cruz até o 

Calvário. A cruz foi o instrumento com que Cristo reconquistou as almas para Deus e as 

resgatou do inferno.  

Composição de Lugar: 

Façamos nossa composição de lugar, colocando-nos em imaginação nas ruas de 

Jerusalém na Sexta-Feira da Paixão. Jesus, condenado à crucifixão, acaba de deixar o 

tribunal de Pilatos. O Redentor recebe sua cruz, coloca-a sobre os ombros e começa sua 

penosa caminhada rumo ao monte Calvário. Vemos a multidão enfurecida e ouvimos 

seus gritos de injúrias ao Filho de Deus em sua passagem pela Via Crucis. 

  

Oração Preparatória: 

Ó Mãe e Rainha de Fátima, vamos juntos meditar sobre o Mistério doloroso de Jesus 

carregando sua cruz até o Gólgota. Vós ali estáveis, acompanhando os passos de seu 

Divino Filho rumo à consumação de seu sacrifício redentor. Alcançai-nos, por essa 

meditação, a graça de nos unirmos aos sofrimentos de Cristo na sua dolorosa Via 

Crucis, abrindo nossos corações para acolherem dignamente os méritos infinitos que Ele 

conquistou para todos nós em sua Paixão. Assim seja. 

 

Evangelho de São João (19, 17-19) 
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I – JESUS SENTENCIADO À MORTE DE CRUZ      

Pilatos, com medo de perder as boas graças de César, depois de haver declarado tantas 

vezes a inocência de Jesus, condenou-O finalmente a morrer crucificado.  

1. Resignação divina diante da condenação 

Lê-se a sentença de morte ao condenado Jesus: Ele a ouve e humildemente a aceita. 

Não se queixa da injustiça do juiz, não apela para César, como fez São Paulo. 

Inteiramente manso e resignado, se submete ao decreto do Pai Eterno, que por nossos 

pecados o condena à cruz. “Humilhou-se a si mesmo, feito obediente até à morte e morte 

de cruz” (Fl 2,8). E pelo amor que dedica aos homens contenta-se com morrer por nós. 

“Amou-nos e entregou-se a si mesmo por nós” (Ef 5,2). 

Diante dessa resignação divina de Jesus face à morte, exclamemos com Santo Afonso 

de Ligório: “Ó meu compassivo Salvador, quanto vos agradeço! quanto vos sou 

obrigado! Desejo, ó meu Jesus, morrer por vós, pois que vós com tão grande amor 

aceitastes a morte por mim. Mas se não me é dado derramar o meu sangue por vós e 

sacrificar-vos a minha vida pelas mãos do carrasco, como o fizeram os mártires, aceito ao 

menos com resignação a morte que me está reservada, e aceito-a no modo e tempo que 

vos aprouver. Eu a vos ofereço desde já, em honra de vossa majestade e em reparação 

pelos meus pecados.” 

2. Carinhosamente, Jesus abraça sua cruz 

Lida a sentença, precipitam-se com fúria sobre o inocente cordeiro, impõem-lhe 

novamente suas vestes e apresentam-lhe a cruz feita com duas toscas traves. Ó Deus, que 

barbaridade, sobrecarregar com um tal peso um homem tão atormentado e desprovido de 

forças! Jesus não espera que a cruz lhe seja imposta: Ele mesmo a abraça, beija-a e 

coloca-a sobre seus feridos ombros, dizendo: “Vem, minha querida cruz, há trinta anos 

que eu te busco; quero morrer em ti por amor de minhas ovelhas”. 

“Ah, meu Jesus, que podíeis fazer ainda para obrigar-me a vos amar?” – convida-nos à 

reflexão Santo Afonso de Ligório. “Se um criado meu se tivesse oferecido unicamente a 

morrer por mim, teria conquistado todo o meu amor. Como, pois, pude eu viver tanto 

tempo sem vos amar, sabendo que Vós, meu único Senhor, morrestes por mim? Eu vos 

amo, ó sumo bem, e porque vos amo, arrependo-me de vos ter ofendido.” 

II – A VIA CRUCIS 

 Três condenados deixam o tribunal e se dirigem para o lugar do suplício. Entre eles se 

acha também o Rei do Céu com a cruz às costas: E carregando sua cruz se encaminhou 

para o lugar que se chama Calvário” (Jo 19,17). 
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1. Novo tormento a cada passo 

Ó espetáculo que causou admiração ao céu e à terra! O Filho de Deus que segue para 

morrer por esses mesmos homens que a ela O condenam. Eis realizada a profecia: “E eu 

sou como um cordeiro que é levado para ser sacrificado” (Lm 11,19). 

A vista de Jesus nessa caminhada para o Calvário causava tal compaixão, que as 

mulheres ao vê-Lo se punham a chorar e lamentar de tanta crueldade: “Seguia-o uma 

grande multidão de povo e de mulheres, que choravam e o lamentavam” (Lc 23,27). O 

Redentor, porém, voltando-se para elas, diz-lhes: “Não choreis sobre mim, mas sobre 

vossos filhos. Porque se assim fazem com o lenho verde, que farão com o seco?” (Lc 

23,27). Com isso queria dar a entender o grande castigo que merecem os nossos pecados, 

pois se ele, inocente e Filho de Deus, era assim tratado por se ter oferecido a satisfazer 

por nós, como deveriam ser tratados os homens por seus próprios pecados? 

Contemplemos por um instante esse Jesus com a cruz às costas: como está todo 

dilacerado, coroado de espinhos, onerado com aquele pesado lenho e acompanhado por 

gente que lhe é contrária e que o segue injuriando-o e maldizendo-o. Seu corpo sagrado 

está todo retalhado pela flagelação que sofreu, de tal maneira que a qualquer movimento 

que faz se renova a dor de todas as suas chagas. A cruz já agora o atormenta, pois ela 

comprime seus ombros chagados e vai encravando cada vez mais os espinhos daquela 

bárbara coroa! Quantas dores a cada passo! Jesus, porém, não a abandona. Sim, não a 

deixa porque por meio da cruz ele quer reinar nos corações dos homens, como predisse 

Isaías: “E foi posto o principado sobre o seu ombro” (Is 9,6). 

2. A exemplo de Cristo, suportemos com paciência nossas cruzes  

Ah, meu Jesus, com que sentimentos de amor para comigo vós caminháveis para o 

Calvário, onde devíeis consumar o grande sacrifício da vossa vida! Ah, meu Redentor, 

como pude viver até agora esquecido desse vosso amor? Ó pecados meus, vós haveis 

amargurado o coração de meu Senhor, esse coração que tanto me amou. Ó meu Jesus, 

arrependo-me da injustiça que vos fiz, agradeço-vos a paciência que tendes tido comigo e 

só a vós eu quero amar. Recordai-me sempre do amor que me consagrastes, para que eu 

nunca mais deixe de vos amar. Meu caro Redentor, pelos merecimentos dessa caminhada 

dolorosa, pelos rogos de vossa Mãe Santíssima, dai-me a força de levar com paciência a 

minha cruz. Eu aceito todas as dores e desprezos que me destinais a sofrer; vós os 

tornastes amáveis e doces, abraçando-os por vosso amor. Dai-me força de suportá-los 

com paciência. 

3. A lição da Mãe Dolorosa 

Lembremo-nos de que a Mãe de Jesus, nossa Corredentora, acompanhava todos os 

passos de Jesus em sua lancinante caminhada ao Calvário. Em determinado ponto desse 

percurso, Mãe e Filho se encontraram. Ela pôde então contemplar um homem coberto de 

sangue e de chagas dos pés à cabeça, com um feixe de espinhos que lhe feria o crâneo e 

com a pesada cruz às costas. Olha para Ele e só o seu entranhado amor materno A faz 

reconhecê-Lo naquele tenebroso aspecto. A Mãe quis abraçar o Filho, mas foi repelida 
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pelos algozes. O Filho segue adiante e a Mãe vai atrás d’Ele, para com Ele ser 

crucificada no Calvário. 

Se víssemos uma leoa correndo atrás de seu filhote condenado à morte, essa fera nos 

causaria compaixão, comenta Santo Afonso. Como, pois, não nos causará compaixão 

vermos Maria indo atrás de seu Cordeiro imaculado, enquanto O levam à morte por nós? 

Ouçamos nosso coração, vejamos se encontramos nele essa compaixão que devemos ter 

pela Mãe Dolorosa; procuremos acompanhar Mãe e Filho nessa caminhada de dor, 

aceitando com resignação os sofrimentos que Deus nos permite encontrar em nossa vida. 

Ó Mãe Santíssima, Vós e Jesus, sendo inocentes, levastes uma cruz muito pesada, e eu 

pecador, que tenho merecido o inferno, recusarei a minha? De Vós, ó Maria, espero o 

socorro para sofrer com paciência as minhas cruzes. 

III – “TOME A SUA CRUZ E SIGA-ME” 

De fato, Jesus Cristo sobe o Calvário e nos convida a segui-Lo. “Se alguém quiser vir 

após mim, abnegue-se a si mesmo e tome sua cruz e siga-me” (Mt 16,24). Este convite 

tornou-se ainda mais claro e pungente na Via Crucis, quando o Salvador, extenuado sob 

o peso do madeiro, já não o podia carregar sozinho. Então, “encontraram um homem de 

Cirene, chamado Simão e obrigaram-no a carregar a cruz de Jesus” (Mt 27, 32). 

Por que nas outras penas Jesus quis sofrer só, mas ao levar a cruz quis ser ajudado 

pelo Cireneu? – pergunta São João Crisóstomo. E responde: “Não basta para nos salvar 

só a cruz de Jesus Cristo, se nós não levarmos com resignação até a morte também a 

nossa.” 

Abracemos, portanto, também a nossa cruz, por amor ao Cordeiro Divino que tanto 

padeceu por nós. Com toda confiança e humildade, digamos a Ele: “Visto que vós, 

inocente, meu amado Redentor, me precedeis com a vossa cruz e me convidais a seguir-

vos com a minha, ide adiante que eu não quero deixar-vos só. Se no passado vos 

abandonei, confesso que procedi mal. Dai-me agora a cruz que vos aprouver, que eu a 

abraço, seja qual for, e com ela quero acompanhar-vos até a morte. Amo-vos, meu Jesus 

amabilíssimo, amo-vos com toda a minha alma e não quero mais deixar-vos. Basta-me o 

tempo em que andei longe de vós; ligai-me agora à vossa cruz. Se eu desprezei o vosso 

amor, disso me arrependo de todo o coração e agora vos estimo mais que todos os bens. 

 

“Ó Maria, minha Mãe e minha esperança, rogai a Deus por mim e alcançai-me a graça 

de levar a minha cruz com toda a paz.” 

SÚPLICA FINAL 

Ó Maria, Virgem de Fátima, nós vos agradecemos por nos terdes assistido com vossas 

bênçãos durante essa meditação e por terdes iluminado nossos corações para conhecer o 

quanto somos amados por vosso Divino Filho, que tanto padeceu por nós. Fazei, ó Mãe, 

com que os méritos infinitos alcançados por Jesus no caminho do Calvário recaiam sobre 

nós e nos alcancem forças, paciência e serenidade diante das dores e cruzes que também 

nós devamos suportar para atender ao convite de segui-Lo. 
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Salve Rainha... 
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