
Ofício de Nossa Senhora das Dores  

Ritos Iniciais 

Invocação ao Espírito Santo   

(Entoa-se um cântico ao Espírito Santo)   

Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fieis e acendei neles o 

fogo do vosso amor. 

S. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. 

R. E renovareis a face da terra 

 S. Oremos: Ó Deus, que vedes o íntimo dos corações, conheceis todas as 

vontades e penetrais todo segredo, purificai pelo Espírito Santo os nossos 

sentimentos para que nosso amor seja perfeito e digno de vós nosso louvor. Por 

Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso filho, na unidade do Espírito Santo.  Amém. 

Saudações Iniciais 

Deus vos salve, Virgem Dolorosíssima, filha de Deus Pai ! 

Deus vos salve, Virgem Dolorosíssima, mãe de Deus Filho! 

Deus vos salve, Virgem Dolorosíssima, esposa do Espírito Santo! 

Deus vos salve, Virgem Dolorosíssima, templo, sacrário vivo da Santíssima 

Trindade! 

 

  



Matinas 

Abrirei meus lábios, eterno 

Senhor, dirá a minha boca o vosso 

louvor. 

Sede em meu favor, Oh! Virgem 

dolorosa, pelas vossas dores, 

ouvi-nos mãe bondosa. 

Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo 

Espírito que são três pessoas, um 

Deus infinito. 

Como no princípio agora também, 

por todos os séculos dos séculos, 

amém. 

 

A mãe dolorosa, vinde, veneremos, 

pois dela alcançamos todo o bem 

que temos. 

Salve, mãe de Deus, entre espinhos 

rosa, mira de aflições, Virgem 

dolorosa. 

À lei de Moisés vós vos sujeitastes, 

sendo sempre pura, vos purificastes. 

Levastes a Cristo, nossa vida e bem, 

ao templo sagrado de Jerusalém. 

Logo Sacerdote velho Simeão O 

toma em seus braços na 

apresentação. 

E dizendo em suma o quanto ele 

seria disse que uma espada vos 

transpassaria. 

Foram, tais palavras a primeira 

espada, que, como dor veemente, 

vós fostes transpassadas. 

  



Na morte do Filho, vos considerando 

por quem morreria como, onde e 

quando. 

Fazei que a Deus puro nos 

apresentemos, e que em vossas 

dores vos acompanhemos. 

Pura mãe de Deus, mãe dos 

pecadores, valei-nos, Maria pelas 

vossas dores. 

A minha oração atendei, Senhor a 

vós chegue logo este meu clamor. 

 

Oração: Ó Deus, quando o vosso 

filho foi exaltado na cruz, 

quisestes que sua Mãe estivesse 

de pé junto à cruz, sofrendo com 

ele. Dai à vossa Igreja, unida a 

Maria na paixão de Cristo, 

participar da ressurreição do 

Senhor. Que convosco vive e 

reina, na unidade do Espírito 

Santo. Amém. 

 

Laudes 

Sede em meu favor, Oh! Virgem 

dolorosa, pelas vossas dores, 

ouvi-nos, mãe bondosa. 

Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo 

Espírito, que são três pessoas, um 

Deus Infinito 

Como no Princípio agora também, 

por todos os séculos dos séculos, 

amém. 

 

Salve, fonte viva, honra de Israel, 

véu cheio de orvalho aflita Rachel. 

  



Com vosso Jesus, Senhor Soberano 

fugistes da fúria de Herodes tirano. 

Para que matasse ao Deus, Rei das 

Gentes, ordena que morram ternos 

inocentes. 

Dos seios maternos por força 

arrancados, mimosas criancinhas 

são dilaceradas. 

Não são tão cruéis lobos carniceiros 

quando despedaçam os mansos 

cordeiros. 

Que dor não tivestes desta 

crueldade que matou a tantos em tão 

terna idade. 

Permiti Senhora, pois a vós 

chamamos, do inferno dragão 

convosco fujamos. 

Já que por Jesus morrem inocentes, 

por Jesus morramos, nós 

delinquentes. 

Pura Mãe de Deus, Mãe dos 

pecadores, valei-nos Maria, pelas 

vossas dores. 

A minha oração atendei Senhor a 

vós chegue logo este meu clamor.  

 

 Oração: Ó Deus, quando o vosso 

filho foi exaltado na cruz, 

quisestes que sua Mãe estivesse 

de pé junto à cruz, sofrendo com 

ele. Dai à vossa Igreja, unida a 

Maria na paixão de Cristo, 

participar da ressurreição do 

Senhor. Que convosco vive e 

reina, na unidade do Espírito 

Santo. Amém. 

 

  



Terça 

Sede em meu favor, Oh! Virgem 

dolorosa, pelas vossas dores, 

ouvi-nos, mãe bondosa. 

Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo 

Espírito, que são três pessoas, um 

Deus Infinito 

Como no Princípio agora também, 

por todos os séculos dos séculos, 

amém. 

 

Salve, Virgem pura, Oh! Pomba 

saudosa, lírio entristecido vida 

lacrimosa. 

Terminada a festa da páscoa anual, 

a Jesus perdestes, Oh! Que dor fatal. 

Por longos caminhos Vós o 

procurastes, e por ele aflita. Assim 

perguntastes: 

Respondei-me, filhas de Jerusalém, 

onde meu Jesus meu filho, meu 

bem? 

Vistes ao amado? Vistes a Jesus? 

Vida da minha alma dos meus olhos 

a luz? 

Ele é o escolhido de todos do 

mundo, cândido, formoso, belo e 

rubicundo. 

Se, quando pecamos, a Jesus 

perdemos, permiti que, aflitos, com 

dor o busquemos. 

Pura mãe de Deus, mãe dos 

pecadores, valei-nos Maria, pelas 

vossas dores. 

  



A minha oração atendei, Senhor a 

vós chegue logo este meu clamor. 

 Oração: Ó Deus, quando o vosso 

filho foi exaltado na cruz, 

quisestes que sua Mãe estivesse 

de pé junto à cruz, sofrendo com 

ele. Dai à vossa Igreja, unida a 

Maria na paixão de Cristo, 

participar da ressurreição do 

Senhor. Que convosco vive e 

reina, na unidade do Espírito 

Santo. Amém. 

 

Sexta 

 Sede em meu favor, Oh! Virgem 

dolorosa, pelas vossas dores, 

ouvi-nos, mãe bondosa. 

Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo 

Espírito, que são três pessoas, um 

Deus Infinito 

Como no Princípio agora também, 

por todos os séculos dos séculos, 

amém. 

 

Salve, veloz nuvem, incenso 

abrasado, lacrimante aurora, óleo 

derramado. 

Que mágoa, que dor de ver a Jesus 

todo enfraquecido, carregando a 

cruz. 

Inocente Isaac sem culpa, sem vício, 

o lenho carrega para o sacrifício. 

Quereis falar-lhe. Ficastes pasmada, 

entre mil soluços a voz sufocada. 

  



Qual ovelha, vendo ao filho ferido, 

limpa logo o sangue do filho querido. 

Tal vós desejastes ao filho abraçar, 

e em vós todo o sangue do filho 

limpar. 

Permiti Senhora, choremos 

magoados tão cruéis efeitos dos 

nossos pecados. 

Pura mãe de Deus, mãe dos 

pecadores, valei-nos Maria, pelas 

vossas dores. 

A minha oração atendei, Senhor a 

vós chegue logo este meu clamor. 

  

Oração: Ó Deus, quando o vosso 

filho foi exaltado na cruz, 

quisestes que sua Mãe estivesse 

de pé junto à cruz, sofrendo com 

ele. Dai à vossa Igreja, unida a 

Maria na paixão de Cristo, 

participar da ressurreição do 

Senhor. Que convosco vive e 

reina, na unidade do Espírito 

Santo. Amém. 

 

Noa 

Sede em meu favor, Oh! Virgem 

dolorosa, pelas vossas dores, 

ouvi-nos, mãe bondosa. 

Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo 

Espírito, que são três pessoas, um 

Deus Infinito 

Como no Princípio agora também, 

por todos os séculos dos séculos, 

amém. 

 

  



Salve, Cinamomo brando, derretido 

orvalhada concha bálsamo 

espremido. 

Já nú e despido, e na cruz pregado, 

coroado de espinhos, ferido e 

chagado. 

Jesus piedoso perdoa ao bom 

ladrão, e vos recomenda ao fiel 

João. 

Sente cruel sede arqueja, suspira, 

inclina a cabeça, e de todo expira. 

Todo o céu se enluta, toda a terra 

treme. As pedras se partem o inferno 

geme. 

Vistes, ó Maria, oh! Mágoas 

estranhas! Expirar o fruto das vossas 

entranhas. 

Coração de pedra, parti-vos de dor, 

tremei com a terra pois, morre o 

Senhor. 

Dai-nos, ó Maria, dos santos a sorte, 

que nos seja vida de Jesus a morte. 

Pura mãe de Deus, mãe dos 

pecadores, valei-nos Maria, pela  

vossas dores. 

A minha oração atendei, Senhor a 

vós chegue logo este meu clamor. 

  

Oração: Ó Deus, quando o vosso 

filho foi exaltado na cruz, 

quisestes que sua Mãe estivesse 

de pé junto à cruz, sofrendo com 

ele. Dai à vossa Igreja, unida a 

Maria na paixão de Cristo, 

participar da ressurreição do 

Senhor. Que convosco vive e     



reina, na unidade do Espírito 

Santo. Amém. 

 

Vésperas 

Sede em meu favor, Oh! Virgem 

dolorosa, pelas vossas dores, 

ouvi-nos, mãe bondosa. 

Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo 

Espírito, que são três pessoas, um 

Deus Infinito 

Como no Princípio agora também, 

por todos os séculos dos séculos, 

amém. 

 

Salve, lua cheia, estrela reluzente, 

terebinto umbroso palma paciente. 

Tiraram a Cristo, a carne em 

pedaços, dos braços da cruz para os 

vossos braços. 

Fechados os olhos, o rosto mudado, 

meio aberta a boca, o sangue 

coalhado. 

Sangue da cabeça, roxas feridas 

denegrido o corpo, as veias partidas. 

Com quem vos farei a comparação? 

É um mar de dores a vossa aflição.  

O mar é adjunto de todas as águas; 

Maria, sois o mar de dores, de 

mágoas. 

Correr para nós, com tribulação, as 

fontes dos olhos pela contrição. 

Passai a Jesus, em mútuos afetos, 

de vosso regaço para os nossos 

peitos. 

  



Pura mãe de Deus, mãe dos 

pecadores, valei-nos Maria, pelas  

vossas dores. 

A minha oração atendei, Senhor a 

vós chegue logo este meu clamor. 

  

Oração: Ó Deus, quando o vosso 

filho foi exaltado na cruz, 

quisestes que sua Mãe estivesse 

de pé junto à cruz, sofrendo com 

ele. Dai à vossa Igreja, unida a 

Maria na paixão de Cristo, 

participar da ressurreição do 

Senhor. Que convosco vive e 

reina, na unidade do Espírito 

Santo. Amém. 

 

Completas 

Convertei-nos, Deus nosso 

Salvador, apartai de nós a ira e o 

furor.  

 Sede em meu favor, Oh! Virgem 

dolorosa, pelas vossas dores, 

ouvi-nos, mãe bondosa. 

Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo 

Espírito, que são três pessoas, um 

Deus Infinito 

Como no Princípio agora também, 

por todos os séculos dos séculos, 

amém. 

 

Salve, cristal puro, horto clausurado, 

oh! Gemente pompa, cipreste 

elevado. 

  



A Jesus tiraram que dor! Que 

amargura! Do vosso regaço para a 

sepultura. 

Num lençol envolto, que mortalha 

pobre! Uma grande pedra o sepulcro 

cobre. 

Em mudos suspiros com terna 

saudade, assim exclamáveis nesta 

soledade. 

Oh! Vós caminhantes, vede, em tal 

rigor, se há dor semelhante como a 

minha dor. 

Os seus todos quantos de amigos se 

prezam nenhum a consola, todos a 

desprezam. 

Nesta triste noite chora 

amargamente, sepultado o filho o 

seu Deus ausente. 

Pesa-nos, Maria, de tormentos 

tantos, nós vos consolamos com os 

nossos prantos. 

Pura mãe de Deus, mãe dos 

pecadores, valei-nos Maria, pelas 

vossas dores. 

  



A minha oração atendei, Senhor a 

vós chegue logo este meu clamor. 

  

Oração: Ó Deus, quando o vosso 

filho foi exaltado na cruz, 

quisestes que sua Mãe estivesse 

de pé junto à cruz, sofrendo com 

ele. Dai à vossa Igreja, unida a 

Maria na paixão de Cristo, 

participar da ressurreição do 

Senhor. Que convosco vive e 

reina, na unidade do Espírito 

Santo. Amém. 

Oferecimento 

Aceitai, Maria, as memórias tristes 

das dores acerbas, que na alma 

sentistes. 

Fazei que imitemos com a contrição 

pelas vossas dores, de Cristo a 

paixão. 

Depois desta vida, breve e 

transitória, se troquem as dores nos 

gozos da glória. Amém. 

 

 

 

 

 

 





 


