
 

Eis ó sábado bendito, 

Eis o dia do grande repouso ! 
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Segundo uma tradição inaugurada por Maria Rivier na 4ª Sexta-
feira da Quaresma de 1813, os Anais relatam a cena comovente  
das Estações de Cristo organizadas na casa de Thueyts. As irmãs 
desfilavam de uma sala para o outra diante dos crucifixos da casa, 
com a pequena cruz verde na mão. As estações terminaram no 
pátio ao redor da estátua da Santíssima Virgem (Mourret, página 

256). Unidas a todas as nossas irmãs do céu e da terra, é neste 
espírito que vamos percorrer, nesta manhã, as estações marianas: 
 
Monição de abertura: 
 
Em Igreja, velemos na fé, entremos no mistério do Sábado Santo, 
o Grande Shabbat: 
 
Um grande silêncio reina hoje sobre a terra, um grande silêncio e 
uma grande solidão. Um grande silêncio porque o Rei dorme. A 
terra estremeceu e adormeceu, porque Deus adormeceu segundo 
a carne e despertou aqueles que domiam há séculos. Este é o  
sábado bendito, este é o dia do grande repouso, pois neste dia o 
Filho único de Deus descansa de todas as Suas obras (Matinas do 

Sábado Santo). 

 
Durante o Sábado Santo, a Igreja chora junto do túmulo do seu 
esposo. Com Maria, Mãe de Jesus, a Igreja guarda no seu coração 
todos os mistérios de sua vida. Em Igreja, com Nossa Senhora das 
Dores, somos confrontados com a experiência do luto: 
sentimento da ausência e da perda do bem-amado adormecido  
na morte. Unamo-nos a Nossa Senhora da Compaixão olhando os 
acontecimentos passados: eles perfiguravam já as dores da Paixão 
do seu Filho, a esperança da sua Ressurreição; façamos delas 
memória, enquanto aguardamos a sua vinda na Glória. 
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R/ Vierge du silence, apprends-moi le Seigneur, 
Mère du silence conduis-moi à son Cœur.  
Vierge qui accueille la parole en ton cœur,  
Mère qui écoute parle-moi du Seigneur. 

 
 

 
 
 
 
 
Primeira dor de Maria: A profecia de Simeão 
 
Meditemos com uma profunda humildade na dor que Maria 
sentiu quando o santo velho Simeão lhe anunciou que o seu 
Menino seria o princípio da queda ou ressurgimento de muitos e 
que a sua alma seria trespassada com uma espada de dor. 
 
Ontem, sobre o Calvário, a profecia de Simeão tornou-se uma 
triste realidade. Em algumas horas tudo caiu no absurdo: e tu, 
Maria, assististe impotente, à horrível morte do teu filho 
torturado. Ele foi condenado após um falso julgamento e as 
autoridades religiosas consideraram que ele sofria um justo 
castigo.  Os seus amigos fugiram, só o discípulo amado te 
acompanhou até junto da cruz. O Bem-Amado morreu na cruz e o 
teu coração, ó Maria, foi esmagado pela dor. 
 
Neste Sábado Santo, as palavras de Jesus a respeito da sua 
rejeição por parte dos anciãos e escribas voltam à nossa memória 
e começam a esclarecer-se: não seria tudo isto a realização do 
êxodo que "Ele disse que devia completar em Jerusalém" (9, 22)? 
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Como tu, Maria, depois do nascimento de Jesus, devemos entrar 
mais profundamente numa meditação simbólica que nos permita 
acolher o sentido lá onde só aparece o excesso do mal (segundo 

Xavier Thévenot, Avanço na água profunda, páginas 92-95). 
 

Invocação: 
 
Ó Mãe de Compaixão, apresenta-nos todas ao Pai como 
apresentaste o teu Menino no Templo; quando o sofrimento nos 
abraça, quando o fracasso nos fere, queremos seguir o teu 
exemplo e oferecer a nossa fé na sua Palavra. Intercede por nós 
junto do teu Filho, o Cordeiro imolado: que Ele aumente em nós a 
fé! 
 

R /    Tu es venu dans ton temple, toi l'Agneau immolé  
toi le flambeau de la nouvelle Jérusalem  
le vrai Temple dont nous sommes les Pierres vivantes. 

 
 
 
 
 
 
 
Segunda dor de Maria: A fuga para o Egipto 
 
Com Maria, façamos memória da misteriosa tribulação que lançou 
a Sagrada Família pelas estradas do exílio. A terrível Páscoa do seu 
Filho incita Maria a recordar as condições desse êxodo para uma 
terra estrangeira. Como podemos não pensar em José 
subitamente tão apressado a distanciar-se da sua terra natal? A 
voz de Deus pediu-lhe que tomasse o menino  e a sua mãe e os 
livrasse da loucura de um tirano; no silêncio da fé, José obedece 
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prontamente e parte, de noite, para a terra do Egipto, onde Deus 
chama o seu Filho, este Menino que Ele lhes confiou. 
 
E as lembranças voltam à tua memória: ontem, à noite, os 
adversários de Jesus apoderaram-se d'Ele com espadas! Ele que 
tinha ordenado a Pedro que pusesse a espada na bainha! E tu, 
Maria, junto à cruz, viste a espada a trespassar-lhe o lado; a 
profecia da espada encarnou-se por ti em benefício de todos: 
sangue e água brotaram para saciar a humanidade. 
 
Invocação: 
 
Ó Virgem Maria, Refúgio dos Cristãos, Estrela da Manhã, guia os 
nossos passos de peregrinos. Nossa Senhora dos Inocentes 
Condenados, sê o apoio daqueles que defendem o respeito pela 
vida humana desde a sua origem até ao seu termo; inclina-te 
sobre a cabeceira dos agonizantes, abre os braços aos exilados, 
sustenta a fé dos perseguidos, faz-te presente na Igreja do 
silêncio, fortalece as testemunhas do Evangelho. 
 

R/ Bienheureuse Vierge Marie,  
bienheureuse toi qui as cru,  
garde-nous fort dans la foi,  
sois l'étoile qui guide nos pas (bis) 
 
 
 
 
 

 
 
 



7 
 

Terceira dor de Maria: Jesus perdido e encontrado no Templo  
 
Depois da apressada deposição no túmulo, João recebeu Maria 
em sua casa, cumprindo-se assim a palavra de Jesus: Eis a tua 
Mãe! Maria percorre este caminho árido e doloroso, revestida de 
dignidade e silêncio. Ela é simplesmente magnifica. Nenhuma 
queixa, nenhum protesto. Ela segue a sua linha de conduta 
habitual: quando não compreende certas palavras, guarda-as no 
seu coração e medita-as serenamente. Ela confronta as palavras 
recentes com as palavras antigas: "Não sabíeis que eu devo 
ocupar-me das coisas do meu Pai? A minha mãe e os meus irmãos 
são os que escutam a palavra e a põem em prática... Mulher, eis o 
teu filho... Pai nas tuas mãos, entrego o meu espírito... 
 
Invocação: 
 
Senhor, quantas mães vivem ainda hoje a experiência da tua Mãe 
e choram pela sorte das suas filhas e dos seus filhos! Quantas, 
depois de os ter gerado e dado à luz, veem-nos padecer e morrer 
por doença, por falta de comida, de água, de cuidados médicos e 
de oportunidades de vida e futuro!  
 
Pedimos-Te por aqueles que ocupam posições de 
responsabilidade para que escutem o grito dos pobres que, de 
todas as partes do mundo, se eleva para Ti: grito de todas aquelas 
vidas jovens, que de diferentes maneiras são condenadas à morte 
pela indiferença gerada por políticas excludentes e egoístas. Que 
não falte a nenhum dos teus filhos o trabalho e o necessário para 
uma vida honesta e digna. 
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R/     Magnifie, ô mon âme la Mère de Dieu 
Plus vénérable et glorieuse  
que tous les anges dans le ciel. 
 
 
 

 
 
 
 
Quarta dor de Maria: Maria encontra Jesus a caminho do 
Calvário 
 
Percorramos um caminho de Sábado com Maria. Ela não pode ir 
muito longe... a distância autorizada pela lei permite-lhe somente 
refazer este trajecto acidentado, onde Jesus tropeçou várias vezes 
debaixo do madeiro da cruz. Fazendo o caminho, ela reviu-se 
novamente, procurando acompanhar Jesus apesar da desordem 
da procissão dramática na qual o seu filho é condenado a carregar 
Ele mesmo o instrumento do do seu próprio suplicio. Ela nunca 
esquecerá a expressão do seu olhar cruzando o seu: a ternura 
iluminava o seu rosto, todavia devastado por ultrajes. 
 
Invocação: 

Maria, neste momento, Tu vives o mesmo drama de tantas mães 
que sofrem pelos seus filhos que partiram para outros países na 
esperança de encontrar oportunidades para um futuro melhor 
para eles e suas famílias, mas, infelizmente, o que encontram é 
humilhação, desprezo, violência, indiferença, solidão e até a 
morte. Dá-lhes força e coragem. Senhor, faz que saibamos sempre 
dar apoio e conforto e estar presente para oferecer ajuda. 
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R/     Louange à toi Jésus transfiguré,  
les disciples ont vu ta gloire  
pour qu'en ta croix ils te contemplent,  
Toi, la splendeur du Père. 
 
 

 
 
 
 
 
Quinta dor de Maria: Jesus é pregado na cruz 
 
De acordo com a tradição que honra a fé e a esperança infalível 
de Maria no Sábado Santo, unimo-nos a ela  nesta hora para fazer 
memória das bodas de Caná. Naquele dia, no seu coração 
materno estavam gravadas as desconcertantes palavras de Jesus: 
Mulher, que temos nós com isso? A minha hora ainda não chegou 
(João 2). E eis que ontem, no Gólgota, ela confusamente 
compreendeu o significado oculto desta Palavra. As Bodas da Cruz 
acabavam de lhe revelar o segredo: 
 
Autêntica Serva do Senhor, Maria procurou ao longo de toda a sua 
vida permanecer em segundo plano. No entanto, no Gólgota, 
quando chega o momento da humilhação, ela avança e  coloca-se 
em primeiro plano, digna e silenciosa. Marcos diz-nos que no 
Calvário havia um grupo de mulheres "olhando de longe" (Mc 
15,40), mas João diz-nos que a Mãe de Jesus está lá, de pé, junto 
à cruz. Coloquemo-nos em espírito junto de Maria, neste momento 
solene da sua vida e da vida da Igreja (Inácio Larranaga, Silêncio de 

Maria, página 207). 
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Invocação: 

«Perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem» (Lc 23, 34). 
Também Tu, Senhor, sentiste o peso da condenação, da rejeição, 
do abandono, do sofrimento infligido por pessoas que Te tinham 
encontrado, acolhido e seguido. Foi na certeza de que o Pai não 
Te havia abandonado que encontraste a força para aceitar a sua 
vontade, perdoando, amando e oferecendo esperança a quem, 
como Tu, hoje caminha pela mesma estrada da zombaria, do 
desprezo, do escárnio, do abandono, da traição e da solidão. 
Senhor, ajuda-nos a dar conforto. 

 
R/     Elle est debout près de la croix,  
seule, au plus haut de la douleur,  
adorant son Dieu qui meurt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sexta dor de Maria: Jesus foi descido da cruz e depositado nos 
braços de Maria 
 
Esta é a noite. O Sabbath está a chegar ao fim. Este grande sábado 
mergulhou Maria no " grande batismo" redentor do seu Filho 
(Irmão Bernardo, Fogo e Luz nº 244, p. 46). Ela guarda sempre no seu 
coração a emoção do enterro, quando algumas mulheres 
ousavam aproximar-se dela para sustentá-la: a sua irmã Maria, 
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esposa de Clopas, Maria de Magdala, Joana e Salomé, Maria, mãe 
de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. 
 
Fiéis entre os fiéis, João, Nicodemos e José de Arimatéia 
encontraram o gesto certo para aliviar sua dor materna: 
entregaram-lhe o seu filho nos braços. Este corpo torturado, ela 
já o apresentou ao Pai do céu no Templo de Jerusalém. Uma nova 
oferta brota das profundezas do seu ser: a partir de agora, Maria 
apresenta Jesus ao mundo. 
 
Apoiemo-nos em Maria durante o "Sábado Santo das nossas 
vidas", esperando a vinda de Cristo na glória, onde a promessa da 
nossa ressurreição se cumprirá em plenitude... (Feu et lumière No. 244, 

páginas 46, 30). 

 
Invocação: 
 
Nossa Senhora da Piedade, acolhestes nos teus braços o corpo do 
teu filho. És a primeira a velar junto do nosso Rei que dorme. 
Virgem Fiel, em ti se concentrada neste dia, toda a fé, esperança e 
amor da Igreja a que dás à luz: tu és a Mãe da insensidão dos 
membros do Corpo do qual Cristo é a cabeça (Irmão Bernard, Fogo e 

Luz nº 244, p. 46). 

 
 

R /     O Mère de tendresse, Mère du Rédempteur  
Porte qui nous ouvre le ciel.  
Étoile qui brille sur nous, O Marie, Prie pour nous. 
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Sétima dor de Maria: Jesus é colocado no sepulcro 
 
O Sábado Santo apresenta-se como um período de luto, mas é um 
luto invulgar, porque cada um, neste dia, é confrontado de forma 
aterradora com a perda, o fracasso e a desilusão... as lamentações 
dolorosas do Stabat Mater reflectem o terramoto que atinge o 
grupo de Jesus... Eis que a pedra do túmulo se fecha, deixando 
cada um no silêncio aparente de Deus, face ao excesso da dor, do 
não-sentido e da imensa perturbação da perda de um ente querido 
ou de um Mestre admirado. 
 
E nós, filhos de Maria- A Igreja, como discípulos de Jesus hoje, é à 
conversão do coração que nós somos chamados, pelo silêncio de 
Deus e pelo vazio deste sábado.... (Xavier Thévenot, Avanço em águas 

profundas, páginas 92-95). 
 

 
Invocação: 
 
Ó Maria, Mãe de Deus, tu, terra materna onde foi depositado o 
germe da vida, tornas-te a terra onde a morte é definitivamente 
vencida porque o fruto do teu ventre, como o grão que caiu na 
terra, conhece por um tempo a noite do túmulo, mas o seu corpo 
não conhecerá a corrupção. O Filho único desceu às profundezas 
da terra, mas dela subiu glorioso. E nós, sepultados com Ele no 
batismo, fomos revestidos dos trajes nupciais para uma vida 
incorruptível. 
 
Mãe da humanidade, acolhe os nossos corações desfeitos, conduz 
todos os homens ao teu Filho, gera-nos no Corpo de Cristo, sua 
Igreja. 
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R/     La terre desséchée tressaille de joie,  
une source jaillit, transparence nouvelle  
où notre humanité retrouve son visage. 
 
 * Source pure, Vierge Marie, avec toi l'espérance renaît 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Conclusão 
 
Durante o Sábado Santo, a Igreja chora junto ao túmulo do seu 
Esposo. Mas ela sabe que a sua libertação está próxima. Como a 
noiva do Cântico dos Cânticos, no segredo do seu coração, ela já 
murmura: Vem, meu Amado, ao encontro da tua noiva. O Amado 
repousa de todas as suas obras, enquanto despontam já as 
primeiras luzes do terceiro dia após a sua morte na colina. 
 
Amanhã, terminado o sábado, uma nova ordem de dias será 
estabelecida: do sétimo dia passaremos ao primeiro dia da 
semana, que se tornará o dia do Senhor em memória de Cristo 
ressuscitado. Esperemos com Maria a Noite Santa da sua 
Ressurreição. Então a alegria da Páscoa resplandecerá. A explosão 
da luz do Ressuscitado na noite do sétimo dia inaugurará o oitavo 
dia eterno da Redenção (Feu et lumière nº 244, p. 29). 



14 
 

R/     Tu nous as faits pour toi Seigneur 
et notre cœur est sans repos  
tant qu’il ne demeure en toi. 
 
1 -    Je dors mais mon cœur veille, 
j'entends le Seigneur qui m'appelle:  
« ouvre-moi, mon ami »       R/ 

 
 
Senhor Deus, dá-nos a paz, a paz do repouso, a paz do sábado, a 
paz que não tem ocaso... porque o sétimo dia não compreende o 
ocaso e não tem poente... Também nós, no sábado da vida eterna, 
descansaremos em Ti. Nós Te louvaremos infinitamente porque 
nos fizeste para Ti, Senhor, e nosso coração está inquieto até que 
descanse em Ti (Santo Agostinho). 

 
R/     Tu nous as faits pour toi Seigneur 
et notre cœur est sans repos  
tant qu’il ne demeure en toi. 

 

2 -    Vous êtes tristes, car je m'en vais chez mon Père,  
mais je vous reverrai,  
et votre joie nul ne pourra vous la ravir.  R/ 

 
 
Oração: 
 
Eterno Pai, através da Paixão do vosso dilecto Filho, quisestes 
revelar-nos o vosso coração e dar-nos a vossa misericórdia. Fazei 
que, unidos a Maria, sua e nossa Mãe, saibamos acolher e guardar 
sempre o dom do amor. Seja Ela, Mãe da Misericórdia, a 
apresentar-Vos as orações que Vos elevamos por nós e por toda a 
humanidade, para que a graça deste dia chegue a cada coração 
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humano e nele infunda nova esperança, aquela esperança 
indestrutível que irradia da Cruz de Jesus, o Qual vive e reina 
convosco na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos 
séculos. Amen. 
 
Bênção final: 
 

Que o Senhor nos dê a sua paz (bis)  
Que Ele volte para nós o seu rosto (bis)  
Que o Senhor nos dê a sua paz (bis 
 
 
 
 
 
 
 
 


