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5º Mistério Doloroso 

Crucifixão e morte de Nosso Senhor Jesus Cristo 

A nossa grande esperança 

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 5º Mistério Doloroso: Crucifixão e morte de Nosso Senhor 

Jesus Cristo. A fim de satisfazer por nós a justiça divina que fora ofendida pelo pecado 

do homem, e para inflamar-nos com seu infinito amor, Jesus quis sobrecarregar-se de 

todas as nossas culpas e, morrendo sobre uma cruz, obter-nos a graça e a bem-

aventurança eterna. 

Composição de Lugar: 

Para nossa composição de lugar imaginemo-nos no alto do Calvário na Sexta-Feira 

Santa, acompanhando os trágicos acontecimentos da Paixão. Vemos Nosso Senhor 

pregado na Cruz, agonizante, prestes a exalar seu último suspiro depois de sofrer durante 

3 horas naquela dolorosa situação. Vemos as pessoas em volta da cruz, umas sofrendo 

com Jesus e outras demonstrando sua recusa a Ele por meio de injúrias e escárnios. 

Vemos Nossa Senhora, de pé, com os olhos fixos no Filho. De repente, o céu se escurece, 

uma forte ventania sopra, e sabemos que Jesus morreu por nós. 

Oração Preparatória: 

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

crucificado e morto na cruz. Vós ali estáveis, de pé, junto ao madeiro onde vosso Divino 

Filho se sacrificava pela humanidade. Alcançai-nos, por essa meditação, a graça de nos 

beneficiarmos dos méritos infinitos deste holocausto do Redentor, ajudai-nos a fazer e 

cumprir firmes propósitos de emenda de vida, voltados para a santidade a que somos 

todos chamados. Assim seja. 

Evangelho de São Lucas (23, 33-34, 44-46):  
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I – NOSSO SENHOR PREGADO NA CRUZ      

Apenas chegou Jesus ao Calvário, consumido de dores e desfalecido, dão-lhe a beber 

vinho misturado com fel, o que se costumava dar aos condenados à cruz para mitigar-lhes 

um pouco o sentimento de dor. Jesus, que queria morrer sem alívio, apenas o provou, 

mas não bebeu (Mt 27,34).  

1. Grandes tormentos custaram nossa salvação 

Os soldados tiram-lhe as vestes, que, estando pegadas a seu corpo todo chagado e 

retalhado, ao serem arrancadas levam consigo muitos pedaços de carne, atirando-o em 

seguida sobre a cruz. Jesus estende suas sagradas mãos e oferece ao eterno Pai o grande 

sacrifício de si mesmo e suplica-lhe que o aceite por nossa salvação. Os carrascos tomam 

com fúria os pregos e os martelos e, transpassando as mãos e os pés de nosso Salvador, 

pregam-no na cruz. “Ó mãos sagradas – exclama Santo Afonso de Ligório – que com 

vosso contato sarastes tantos enfermos, por que vos pregam nessa cruz? Ó pés 

sacrossantos, que tanto vos cansastes, correndo atrás de nós, ovelhas desgarradas, por que 

vos prendem com tantas dores? No corpo humano, apenas se atinge um nervo, é tão 

aguda a dor, que isso ocasiona desmaios e espasmos mortais. Qual, pois, terá sido o 

tormento de Jesus, ao Lhe serem traspassados com cravos as mãos e os pés, lugares 

cheios de ossos e nervos? 

Ora, esses tormentos custaram a minha salvação e o desejo de conquistar o amor de 

um verme miserável! E eu, ingrato, tantas vezes neguei o meu amor e voltei as costas a 

este Deus que sofreu tanto por mim! 

2. Demonstração de seu infinito amor por nós 

A um dado momento, levantam a cruz com o crucificado e fazem-na cair com 

violência no buraco cavado na rocha. É firmada com pedras e madeira e Jesus nela 

pregado fica suspenso entre dois ladrões, para aí findar a vida. Jesus na cruz: eis a 

demonstração da caridade e do amor infinitos que Ele tem pelos homens. 

Neste momento de nossa meditação, humildemente nos aproximemos em espírito da 

Cruz onde o Senhor está pregado, e sobre cujo madeiro escorre seu sangue preciosíssimo. 

Osculemos o lenho sagrado e deixemos que este sangue divino caia sobre nós, não como 

sinal de maldição mas de bênção, para nos lavar de nossos pecados. “Este sangue não vos 

pede vingança, como pedia o sangue de Abel, mas vos pede perdão e misericórdia para 

nós. É o que o vosso Apóstolo me anima a esperar, quando diz: Vós, porém, vos 

aproximastes do Mediador do Novo Testamento, Jesus, e da aspersão do sangue que fala 

melhor que o de Abel (Hb 12,24). 

3. Junto À Cruz, a Mãe Dolorosa nos é dada como Mãe 

Prestes a exalar seu último suspiro, o Redentor nos concede uma de suas maiores 

dádivas: entrega-nos, na pessoa de São João, sua própria Mãe como Mãe nossa: “Mãe, 

eis aí teu filho; filho, eis aí tua Mãe” (Jo 19, 26). É arrebatador constatar como Jesus, 
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numa atitude de grandioso afeto e nobreza, encerrou oficialmente seu relacionamento 

com a humanidade, na qual se encarnara para redimi-la, dando-nos Maria como Mãe, 

Senhora, Advogada e Protetora. 

Consideremos essa Mãe ao pé da cruz, traspassada de dores e com os olhos fixos no 

amado e inocente Filho, contemplando as crudelíssimas dores externas e internas no meio 

das quais ele morre. Ela está toda resignada e em paz, oferecendo ao eterno Pai a morte 

do Filho por nossa salvação.  

Ó Maria, minha Mãe, pelas dores que sofrestes na morte de Jesus, tende piedade de 

mim e recomendai-me a vosso Filho. Impetrai-me, ó Maria, uma grande devoção e uma 

recordação contínua da paixão de vosso Filho. E por aquele tormento que sofrestes, 

vendo-o expirar na cruz, obtende-me uma santa morte. 

II – A MORTE DE JESUS NOS ENCHE DE ESPERANÇA 

Avizinha-se, porém, o fim da vida de nosso amável Redentor. Contemplemos esses 

olhos que se obscurecem, essa bela face que empalidece, esse coração que palpita 

lentamente, esse sagrado corpo que vai se tornando presa de morte. 

1. Tudo está consumado 

Estando Jesus para expirar, volta-se para o Pai e diz que “tudo está consumado” (Jo 

19, 30); tudo está consumado, disse ao mesmo tempo, voltado para nós, como se 

afirmasse: Ó homens, acabei de fazer tudo que eu podia para salvar-vos e conquistar o 

vosso amor; fiz o que me competia, fazei agora o que vos compete: amai-me e não 

desdenheis amar um Deus que chegou a morrer por vós. 

2. Entreguemos nossa alma nas mãos de Deus 

Vendo que sua alma estava prestar a separar-se de seu corpo dilacerado, Jesus disse 

todo resignado na vontade divina e com confiança de Filho: “Pai, eu vos recomendo o 

meu espírito, como se dissesse: Meu Pai, eu não tenho vontade própria, não quero nem 

viver nem morrer; se vos apraz que eu continue a padecer nesta cruz, eis-me aqui, estou 

pronto; nas vossas mãos entrego o meu espírito, fazei de mim o que vos aprouver”. 

Ah! se assim disséssemos também, quando estamos sobre a cruz, e nos deixássemos 

guiar em tudo pelo beneplácito do Senhor! É este, segundo São Francisco de Sales, 

aquele abandono em Deus que constitui toda a nossa perfeição. É isso o que devemos 

fazer, principalmente no momento da morte. Mas, para fazê-lo bem, é preciso fazê-lo 

continuamente durante toda a vida. Sim, meu Jesus, nas vossas mãos entrego a minha 

vida e a minha morte; abandono-me inteiramente a vós e desde já vos recomendo no fim 

de minha vida a minha alma: acolhei-a nas vossa santas chagas como vosso Pai acolheu 

vosso espírito quando morrestes na cruz. 
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3. O Criador morre pelas criaturas  

Mas eis que Jesus expira. A terra treme, abrem-se os sepulcros, rasga-se o véu do 

templo. O povo alvoroçado em volta de Jesus, por causa do grande brado com que havia 

proferido as últimas palavras, contempla-o com atenção, em silêncio, o vê expirar e, 

observando que não faz mais movimento, exclama: Morreu, morreu. 

Ó morte, que causastes a admiração do céu e da natureza. Um Deus morrer por suas 

criaturas! Ó caridade infinita! Um Deus sacrificar-se todo, por quem? Por criaturas 

ingratas, e morrer num mar de dores e de desprezos para pagar as nossas culpas. Ó meu 

adorado Jesus, como poderei ver-nos morto e pendente desse lenho e não vos amar com 

todas as minhas forças? Poderei pensar que minhas culpas vos reduziram a esse estado e 

não chorar sempre com suma dor as ofensas cometidas contra vós? Eu, com os meus 

pecados, vos causei sofrimentos durante toda a vossa vida; fazei que eu vos agrade no 

resto de minha vida, vivendo só para vós. 

 4. Esperança e propósitos de vida santa 

Que grande esperança de salvação nos dá a morte de Jesus Cristo, observa Santo 

Afonso. “Quem é que nos há de condenar? Jesus, que morreu por nós e que também 

intercede por nós? Quem será que nos condenará, pergunta o Apóstolo: é aquele mesmo 

Redentor que, para não nos condenar à morte eterna, condenou-se a si mesmo a morrer 

cruelmente numa cruz?  

 

“Mas ainda maior coragem nos incute o Salvador mesmo, dizendo por Isaías: “Eis 

que eu te gravei nas minhas mãos; tuas muralhas estão sempre diante de meus olhos (Is 

49,16). Não percas a confiança, ovelha minha, vê quanto me custaste, eu tenho-te escrita 

nas minhas mãos, nestas chagas que eu sofri por ti: elas sempre me recordam que devo 

ajudar-te e defender-te contra teus inimigos: ama-me e confia. ” 

 

Aproveitemos, pois, esta meditação para pedir com ardor a Deus, pelas mãos de 

Maria, a graça de reparar nossas faltas pelas nossas boas obras e, sobretudo, pelo horror 

ao pecado. Este é o momento de, recordando a Paixão e Morte de Nosso Senhor, 

fazermos um propósito sério de emenda de vida, deixando todos os caprichos, todos os 

desvios, para transformar nossa existência em um ato de reparação a tudo o que Jesus 

sofreu.  

 

Tenhamos um verdadeiro arrependimento de nossas faltas, todo feito de espírito 

sobrenatural, a ponto de pedir de coração sincero a santidade, que não é tanto o fruto de 

nosso esforço, e sim da graça de Deus. E nós devemos implorá-la empenhadamente, pois, 

o Salvador no-la conquistou neste dia, no alto do Calvário. Que eu me ofereça inteiro 

para abraçar uma vida de virtude, de pureza, de humildade, de obediência, em uma 

palavra, de santidade, e possa fazer companhia à Mãe de Jesus, ao pé da Cruz. 
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SÚPLICA FINAL 

Ó Mãe e Rainha 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 se ofereceu por nós no alto do 

Calvário, resgatando-nos para o Céu. Fazei, ó Mãe, com que os méritos infinitos 

alcançados pela Paixão e Morte de Jesus recaiam sobre nós e nos alcancem graças para 

chegarmos à santidade a que somos chamados. 

 

 

Salve Rainha... 
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