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Sexta-feira Santa da Paixão do Senhor 

 

MEMÓRIA DAS DORES E DA SOLEDADE 

DA B. . VIRGEM MARIA 

 
[Segundo uma antiga tradição, nas igrejas de nossa Ordem, depois da celebração litúrgica da Paixão do 

Senhor, celebra-se a Memória das Dores que Maria suportou ao pé da cruz e sua soledade conseqüente à 

morte do Filho. Deste modo, a figura de Maria está intimamente associada à obra redentora do Filho 

(Sacrosanctum Concilium, 103). Depois da adoração da Cruz, o celebrante dirige aos fiéis estas ou outras 

palavras:] 

 

Celebração da memória 

Caríssimos irmãos,  

acabamos de adorar solenemente a Cruz, 

em que Cristo Jesus, nosso Senhor, 

morrendo, cumpriu a vontade do Pai 

e redimiu o gênero humano. 

Por um misericordioso desígnio de Deus, 

Maria, sua mãe, também estava ao pé da cruz do Filho, 

junto com o discípulo amado. 

Era chegada a hora marcada pelo Pai, 

e anunciada por Jesus nas bodas de Caná. 

No Calvário, a espada profetizada por Simeão 

traspassava a alma de Maria. 

Junto à cruz, ela, mãe corajosa, mergulhada na dor 

e generosamente unida ao sacrifício do Filho, 

com amor de mãe, associava-se à sua paixão e morte. 

Do Filho agonizante a bem-aventurada Virgem 

recebia o testamento do amor divino 

e se tornava mãe de todos os seres humanos. 

Perto da cruz, junto à nova árvore da vida, 

Maria reparava o dano causado por Eva. 

Sustentada pela fé, animada pela esperança 

e transbordante de amor materno, 

ela se tornou para toda a Igreja 

modelo de mãe e de discípula. 

Portanto, adorando o eterno plano de salvação do Pai, 

nós, que celebramos a memória da Paixão do Filho, 

lembramos também o sofrimento da Mãe. 
 

[O celebrante acende a vela colocada diante da imagem de Nossa Senhora. A vela é símbolo da fé que, 

naquela hora de trevas, brilhava no coração de Maria. Em seguida, convida os fiéis para um momento de 

oração silenciosa, dizendo:] 

 

Orai, irmãos, no silêncio dos vossos corações. 
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[Entoa-se um hino mariano apropriado ao clima da celebração. Após o canto, cobre-se o altar com a 

toalha, e sobre ela coloca-se o corporal e o missal. O celebrante prossegue a ação litúrgica segundo o 

Missal Romano.]  

 

 

Celebração da Ressurreição do Senhor 

 

SOLENE SAUDAÇÃO A NOSSA SENHORA 

Vigília Pascal 

 
[Segundo uma antiga tradição, as comunidades dos Servos de Maria, todos os dias, menos no Tríduo 

Pascal, ao celebrar as Vésperas, prestam homenagem à Nossa Senhora. Assim como na celebração da 

Paixão e Morte do Senhor da Sextafeira Santa lembramos as dores de Maria e sua soledade, da mesma 

forma, no Domingo da Páscoa, festejamos com ela a gloriosa ressurreição de Jesus. Por isso, ao término da 

Vigília Pascal ou nas Vésperas ou depois da Missa vespertina, prestamos-lhe esta homenagem filial. Depois 

da bênção, o celebrante dirige aos fiéis estas ou outras palavras:] 

 

 

Saudação a Nossa Senhora  

 

Caríssimos irmãos, nesta noite, entre todas a mais santa, 

celebramos a Páscoa do Senhor em vigília e oração. 

É justo que, segundo uma antiga tradição dos Servos de Maria, 

nos alegremos com a Virgem santíssima 

pela ressurreição do Filho. 

Este evento realizou plenamente a sua espera 

e deu a salvação a todo o gênero humano. 

Nós contemplamos Cristo e Maria, sua Mãe, 

unidos na paixão salvadora. 

Agora, santificados pela celebração dos divinos mistérios, 

exaltamos o Filho e sua Mãe, 

unidos também na alegria pascal. 
 

[O celebrante coloca um buquê de flores ao pé da imagem de Nossa Senhora e a incensa, enquanto a 

assembléia canta a antífona “Rainha dos Céus” ou outro canto apropriado:] 

 

Rainha do céu, alegrai-vos. Aleluia! 

Pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio 

ressuscitou como disse. Aleluia! 

Rogai a Deus por nós. Aleluia! 

Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria. Aleluia! 

 

T. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia! 
 

Oremos 

Ó Deus, pela ressurreição do vosso Filho, 

nosso Senhor Jesus Cristo, 
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fizestes brilhar no mundo a alegria. 

Fazei que, pela intercessão da Virgem, sua Mãe, 

cheguemos um dia às alegrias da vida eterna. 

Por Cristo nosso Senhor. 
 

[Em seguida, o celebrante despede os fiéis com estas palavras:] 

 

Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Aleluia! Aleluia! 

T. Demos graças a Deus. Aleluia! Aleluia! 


