
MARIA   DAS   DORES

O MEU PAIO MEU PAIO MEU PAIO MEU PAI

Eu nunca vi o meu Pai, mas sei que Ele É!
Assim me ensinaram aqueles que me criaram
Com o exemplo vivido da força da Fé.
De meu Pai eu nunca vi o rosto, mas sinto o seu amor
Desde o romper do dia até ao sol posto,
E com Ele aprendi a dar à vida outro sabor.
Um dia vou ter com meu Pai,
Verei o Seu rosto finalmente.
Por agora, espero, amo e vivo com fé e esperança
Porque sou crente.

Maria das Dores, Quaresma de 2013

Senhor! 
Como eu gostava de saber subir, 
atingir um patamar onde Te sentisse.

Sim! Eu queria libertar-me destas cadeias. 
Ser mais forte que esta força da terra 
Que me puxa para baixo 
E me encerra num mundo tão pequeno 
quando o meu sonho é subir 
ao espaço onde Tu habitas. 

Curar as tuas feridas. 
Refrescar os teus lábios ressequidos pela dor. 
Aliviar o peso desses cravos que Te cravam 
na cruz que para ti os homens fizeram, 
e depois…depois poder ver 
uma nesga, um bocadinho só 
da luz imensa da Tua ressurreição. 

Maria das Dores, Páscoa 2012

PAI GENEROSOPAI GENEROSOPAI GENEROSOPAI GENEROSO    

Assiste o pai sereno mas dorido 
Ao partilhar de bens a que é forçado 
Em pranto o coração, mas resignado 
Despede de mãos cheias este filho.

Passou o tempo, como é veloz, 
E o filho altivo agora desgraçado, 
Sente o desgosto e a mágoa do pecado 
Do pai pretende ouvir a doce voz.

Alguém ao longe caminha empoeirado 
Salta no peito do bom pai o coração 
Abraça o maltrapilho, oferece-lhe o perdão 
Celebra a festa por o filho ter voltado.

Amai, filhos, vossos pais 
Velhos, doentes, quem sabe até dementes. 
Quando o tempo escrever no vosso rosto 
Seja a palavra amor e não desgosto.

Maria das Dores, Quaresma 2012

JUÍZO FINALJUÍZO FINALJUÍZO FINALJUÍZO FINAL

Homem insensato! 
Que fizeste dos talentos que te dei? 

Tive fome, e não Me alimentaste. 
Tive sede, e não Me saciaste. 
Tive frio, e não Me agasalhaste. 
Estive preso, e não Me visitaste. 
Estive doente, e não Me consolaste. 
                 (Evangelho segundo Mateus) 

Homem insensato! 
Que fizeste dos talentos que te dei?

Fui criança, e nunca Me beijaste. 
Fui jovem, e nunca Me orientaste. 
Fui aluno, e nunca Me ensinaste. 
Fui viúvo, e nunca Me ajudaste. 
Fui velho, e nunca Me respeitaste.

Homem insensato! 
Que fizeste dos talentos que te dei?

Dei-te coração, e nunca amaste. 
Dei-te voz, e nunca cantaste. 
Dei-te boca, e nunca rezaste. 
Dei-te mãos, e nunca trabalhaste. 
Dei-te inteligência, e nunca a exploraste. 
Dei-te corpo, dei-te vida, 
Dei-te o Mundo, o Universo… 
Mas tu falhaste!

Homem insensato! 
Que fizeste dos talentos que te dei?

Maria das Dores, in «Sentimentos meus», Novembro 2011
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NUM MOMENTO DE SAUDADE NUM MOMENTO DE SAUDADE NUM MOMENTO DE SAUDADE NUM MOMENTO DE SAUDADE 

Mãe, enquanto estiveste comigo 
não soube dar-te o valor que merecias. 
Nunca entendi 
as tuas lágrimas veladas 
nem as rugas do teu rosto. 
Muito menos esse olhar 
repassado de dor. 
Estavas ali! – Eras a MÃE! 
Preenchias a minha vida 
e tudo o que fazias, 
mesmo com sacrifício, 
para mim, tudo era natural. 
A mãe que dá amor. 
Reparte carinho. 
Ralha de mansinho 
e logo abraça, 
a mãe que nos mostra o bem 
e defende do mal. 
A mãe! A mãe! A mãe! 
Perdoa mãe o meu desamor.

Maria das Dores, Maio 2011

LEVAI-OS SENHOR PARA A ETERNA LUZ LEVAI-OS SENHOR PARA A ETERNA LUZ LEVAI-OS SENHOR PARA A ETERNA LUZ LEVAI-OS SENHOR PARA A ETERNA LUZ 

Murcham-se as flores, do mundo a vaidade. 
Mãos caridosas sepultam os corpos. 
Rogamos a Deus, Senhor da Piedade, 
que nos mande a Luz que ilumina os mortos. 

Na cova do mundo do esquecimento 
já não há mentiras, é tudo verdade. 
Tudo se transforma naquele momento 
são arrebatados para a Eternidade. 

Caminham libertos de lutas e guerras 
Envoltos na chama d’esse imenso Amor. 
Deixaram riquezas, honras e quimeras 
para o grande encontro com Deus Criador.

Maria das Dores, 01/11/2011

SÓ ELESÓ ELESÓ ELESÓ ELE

Como é possível que um homem, 
ensanguentado, humilhado, 
ferido, cuspido, 
no limite da dor, 
mendigo de amor, 
caído e levantado, 
despido, açoitado, 
esquecido pela Humanidade, 
nos olhe nos olhos 
até ao fundo do nosso ser?

Um olhar de bondade 
um rosto sereno 
sem ódio ou maldade, 
não pede vingança, 
de braços abertos 
fala-nos d’esperança, 
promete outra vida 
que há-de ser vivida 
sem guerra nem dor. 

Olhos de paz 
olhos de amor 
olhos de perdão 
a dizer-nos sim 
quando somos não. 

Todo Ele é carne 
Todo Ele é sangue 
Todo Ele é chaga 
Todo Ele é mundo. 

Ó meu Senhor que transformaste 
A morte em luz… 
Jesus! Ó meu Jesus! 

Maria das Dores, Quaresma de 2011

PARA A D. CÂNDIDAPARA A D. CÂNDIDAPARA A D. CÂNDIDAPARA A D. CÂNDIDA    

Passava das seis horas da tarde. 
O dia cerrava os olhos, devagarinho. 
Aproximava-se o seu ocaso. 
Não bulia uma folha. 
No silêncio do entardecer, 
quando a poalha do sol posto 
dourava todas as coisas, 
ouvi o choro do sino: 
– A Cândida partiu! – dizia ele. 
Também ela cerrou os olhos para 
receber o ocaso da sua vida terrena. 
Mas enquanto o sino chorava, 
a Cândida era arrebatada 
para a Luz divina 
que insistentemente a chamava. 
E na minha mente revi a Cândida 
frágil, vacilante, encostando ao peito 
o vaso com o Pão Sagrado 
que repartia com os irmãos, 
o Corpo do mesmo Senhor 
que lhe deu a força 
para fazer esta penosa caminhada.

Cândida, exemplo de fé. 
O sol apagou sua luz 
deslumbrado com o brilho desta estrela 
que se desprendeu da terra. 
E eu queria que o sino não se calasse.

Quero ouvir teu som dolente 
Como quem chora baixinho... 
Toca sino, docemente 
Balança devagarinho. 

Vai contar a toda a gente 
Que esta vida se renova. 
Canta sino, alegremente 
Vai levar a boa nova. 

Maria Cândida, serena, confiante, 
como te admiro! Até breve.   

Maria das Dores, Março de 2011
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A FORÇA DE JESUSA FORÇA DE JESUSA FORÇA DE JESUSA FORÇA DE JESUS

Que força é esta que nos impele 
A lutar de alma e coração 
Juntar os irmãos em tempo breve 
E louvar-Te em plena adoração? 

Que força é esta toda luz 
Que nos envolve a cada momento? 
Esta força é a VIDA, és TU JESUS 
Presente no Santíssimo Sacramento.

Maria das Dores, Fevereiro de 2011

CAMINHOS DE VIDACAMINHOS DE VIDACAMINHOS DE VIDACAMINHOS DE VIDA 

Pai, entrego-me nas TUAS mãos. 
Ensina-me o caminho. 
- Que os espinhos do meu caminho 
Não causem feridas no meu irmão.

- Que as pedras do meu caminho 
Não massacrem a alma do meu irmão.

- Que a escuridão do meu caminho 
Não oculte a Tua luz ao meu irmão. 
Guia-me para que o meu caminho 
Seja um caminho: 
De luz 
De amor 
De paz 
Um caminho onde abunde: 
O sorriso 
A compreensão 
A amizade 
Um caminho onde TU estejas 
Sempre presente.

O Teu caminho de Verdade.

Maria das Dores, 2007
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