Ritos Iniciais
(Enquanto a procissão segue da sacristia até
o altar executa-se o minueto. O Presidente
vem ladeado pelos ministros e precedido
pelo turiferário e o naveteiro).
(O ministro e toda a assembleia, de pé,
cantam o invitatório traçando sobre os
lábios o Sinal da Cruz).

Ministro: Abri os meus lábios, ó
Senhor.
Assembleia: E minha boca
anunciará vosso louvor.
Ministro: Glória ao Pai e ao Filho
e ao Espírito Santo.
Assembleia: Como era no princípio,
agora e sempre. Amém. Aleluia.
Ou
(O ministro e toda a assembleia, de pé,
cantam o invitatório fazendo o Sinal da Cruz)

Ministro: Vinde, ó Deus, em nosso
auxílio.
Assembleia: Socorrei-nos sem
demora.
Ministro: Glória ao Pai e ao Filho
e ao Espírito Santo.
Assembleia: Como era no princípio,
agora e sempre. Amém. Aleluia.

Hino
(Todos permanecem de pé enquanto se
realiza o rito da oferta das rosas)

No altar-mór deste templo vetusto,
entre nuvens de incenso, fulgura um
fanal majestoso e augusto, que nos
guia à celeste planura. É a imagem

da excelsa Senhora da Piedade,
ideal Padroeira desta terra que,
alegre, hoje, arvora o estandarte da
Fé verdadeira.

Derramai graças, bênçãos divinas,
sobre a altiva Princesa dos Campos.
Enflorai suas verdes colinas, seus
poentes radiosos, escampos.

Senhora da Piedade, luz da celeste Alvorada! Rosa Branca,
Imaculada, dos jardins da imensidade! Acolhei nossa oração,
nossos humildes louvores, flores
d’alma, alma das flores de nossa
veneração.

Saudação

Este povo devoto, ó Maria, Mãe,
Esposa e Filha do Eterno, Consagrando-vos a alma e a poesia deste
canto floral, suave e terno, brada:
sois o mais santo e elevado e expressivo modelo de amor maternal,
puro, real sublimado no crisol sacrossanto da dor.
Pelo amor deste amor que engrandece vosso nome querido e bendito,
aceitai nossa humílima prece, lá do
eterno esplendor do infinito! Sede,
pois, protetora dos lares desta nobre
e formosa cidade. Minora nossos
rudes pesares, Flor do céu, Virgem
da Piedade!
Barbacena, há séculos, venera
vossa imagem, Senhora Piedosa,
nesse trono, onde a luz reverbera
vossa fronte orvalhada e formosa.
Protegei este povo, livrai-o do contágio cruel, venenoso, da heresia;
envolvei-o no raio de um olhar
maternal, piedoso.
Vosso nome refulge na história
desta heróica e ideal Barbacena.
Vosso Nome palpita na glória
que engrinalda esta terra serena.

(Todos se ajoelham)

Primeiro Dia
Ó Maria, Cheia de Graça, nós
vos saudamos pela vossa presença
no Mistério da Encarnação. Deus,
o Pai das misericórdias, desejou
que o nascimento de seu Filho
fosse precedido pela vossa livre e
generosa aceitação. Ensinai-nos a
acolher Jesus Cristo em nossa vida,
para n’Ele sermos nova criatura.
(Todos os dias, após cada saudação, reza-se
a Salve Rainha)

Ministro: Infinitas graças vos
damos Senhora da Piedade, pelos
benefícios que recebemos de vossas
mãos generosas, e para mais vos
engrandecer vos saudamos:
Assembleia: Salve, Rainha, Mãe
de misericórdia, vida doçura,
esperança nossa, Salve! A vós
bradamos os degredados filhos de
Eva, a vós suspiramos gemendo e
chorando neste vale de lágrimas!
Eia, pois, Advogada nossa, esses
vossos olhos misericordiosos a
nós volvei, e depois deste desterro
mostrai-nos Jesus, bendito fruto
do vosso ventre! Ó clemente, ó
piedosa, ó doce sempre Virgem.
Ministro: Rogai por nós Senhora
da Piedade.
Assembleia: Para que sejamos
dignos das promessas de Cristo.
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Segundo Dia

Quinto Dia

Oitavo Dia

Ó Maria, Bendita entre as
mulheres, nós vos saudamos,
pois caminhastes apressadamente,
dirigindo-se à pequena cidade
de Judá para visitar Isabel, a
mãe de João Batista, o Precursor.
Visitai, Mãe Solícita, nossos
lares e todos os que sofrem ou
estão desamparados neste mundo.
Ensinai-nos a caminhar ao encontro
dos irmãos e irmãs sofredores
e concedei-nos experimentar a
alegria de servi-los.

Ó Maria, Virgem que sabe ouvir,
nós vos saudamos, pois, cheia de
aflição, procurastes vosso Filho
perdido em Jerusalém. Vós o
encontrastes entre os doutores
do Templo, ocupado nas coisas
que eram de seu Pai celeste; e
mesmo sem compreender a palavra
do vosso Filho, abristes o vosso
coração materno para acolhê-la e
conservar a lembrança de todos
aqueles fatos. Concedei-nos, ó
Mãe, guardar no coração a Palavra
do Senhor e fazê-la frutificar em
boas obras.

Ó Maria, Rainha do Céu, nós
vos saudamos, pois o Senhor que
merecestes trazer em vosso ventre
materno, morreu por causa de nossos
pecados e ressuscitou glorioso para
nossa justificação. Concedei-nos
crescer na esperança, crer na vida
presente e nela vislumbrar a beleza
da Vida Eterna, a ressurreição
futura.

Terceiro Dia
Ó Maria, Mãe de Deus, nós
vos saudamos, pois, não fostes
instrumento meramente passivo
nas mãos de Deus, mas cooperastes
para a nossa redenção com fé
livre e obediente. Assim, vos
tornastes causa de salvação tanto
para si como para a humanidade
inteira. Ensinai-nos o caminho da
obediência fiel à vontade soberana
do Pai, afim de que alcancemos a
verdadeira liberdade dos filhos e
filhas de Deus.

Quarto Dia
Ó Maria, Virgem oferente, nós
vos saudamos, pois levastes vosso
Filho Jesus ao templo de Jerusalém,
qual hóstia santa e agradável,
para entregá-lo a Deus e obter
a reconciliação da humanidade
inteira. Ao ouvir as palavras
proféticas de Simeão, tivestes a
alma ferida pela espada e assim vos
unistes intimamente ao mistério da
Paixão do Senhor. Concedei-nos, ó
Mãe, acolher o grande mistério da
nossa existência neste mundo, onde
se entrecruzam morte e vida, tristeza
e alegria, fracasso e vitória.

Sexto Dia
Ó Maria, Virgem orante, nós vos
saudamos, pois estivestes ao lado
do vosso Filho no início de sua
missão durante as bodas em Caná
da Galileia. Movida pela vossa
misericórdia e feminina delicadeza,
conseguistes pela vossa intercessão
o início dos sinais de Jesus quando
ele transformou a água em vinho,
símbolo do amor e do sacrifício.
Intercedei por nós junto a Jesus, para
que nossa vida seja transformada no
amor e cumpramos fielmente tudo
o que Ele nos disser.

Sétimo Dia
Ó Maria, Virgem fiel, nós vos
saudamos, pois avançastes em
peregrinação de fé e mantivestes
fielmente vossa união com Jesus
até a hora extrema de Sua morte.
No Calvário sofrestes junto com
o vosso amado Filho, com ânimo
materno vos associastes ao Seu
sacrifício e nos fostes dada como
Mãe. Velai Senhora da Piedade,
pelos vossos filhos e filhas que
sofrem e padecem as consequências
do pecado.

Nono Dia
Ó Maria, Mãe da Igreja, nós vos
saudamos, pois contemplastes
as maravilhas de Deus no dia de
Pentecostes. No Cenáculo, junto
aos Apóstolos, implorastes com
suas preces o dom do Espírito
Santo, o qual já na Anunciação a
havia coberto com sua sombra.
Protegei a Igreja, Sacramento do
vosso Filho, agindo no Mundo e
ajudai-nos a viver nossa vocação
de discípulos-missionários do
Senhor.

Antífonas
(As antífonas são recitadas por todos antes
e depois do Magnificat)

Primeiro Dia
O Senhor a escolheu, entre todas
preferida. Alegrai-vos, ó Cheia de
Graça, o Senhor é convosco!

Segundo Dia
Sois bendita entre todas as
mulheres da terra, e bendito é o
Fruto, que nasceu do vosso ventre.

Terceiro Dia

Mãe de Deus , a mais santa,

sempre Virgem Maria, rogai por
nós pecadores agora e na hora de
nossa morte. Amém.
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Quarto Dia
A Virgem Maria apresentou

o Menino Jesus no santo templo.
Simeão, impelido pelo Espírito,
recebeu o Menino nos seus braços e
deu graças, bendizendo ao Senhor.

Quinto Dia
Maria, guardava no seu coração

as palavras e os fatos, e neles
pensava.

Sexto Dia
A Mãe de Jesus disse a eles:

Fazei tudo o que ele vos disser.

O Poderoso fez em mim maravilhas
Magníficat, e Santo é o seu nome!
Magníficat.
Seu amor para sempre se estende
Magníficat, sobre aqueles que o
temem; Magníficat.
Manifesta o poder de seu braço,
Magníficat, dispersa os soberbos;
Magníficat.
Derruba os poderosos de seus tronos
Magníficat, e eleva os humildes;
Magníficat.

Na Cruz, o Senhor disse à Mãe:

Sacia de bens os famintos,
Magníficat, despede os ricos sem
nada. Magníficat.

Oitavo Dia

Acolhe Israel, seu servidor,
Magníficat, fiel ao seu amor,
Magníficat.

Sétimo Dia
Mulher, eis aqui o teu Filho! E a
João: Eis aqui a tua Mãe!

Mãe das Dores, alegrai-vos,

que depois de tantas lutas estais na
glória junto ao Filho e sois Rainha
do Universo.

Nono Dia
Os discípulos ficaram unidos,
perseverando em comum oração
com Maria, a Mãe de Jesus, e
receberam o Espírito Santo.

Magnificat (Lc 1,46-55)
(Ao Canto do Magnificat todos se põem de
pé e o Ministro realiza o rito da incensação)

Magníficat anima mea Dominum
A minh’alma engrandece o Senhor,
Magníficat e exulta meu espírito em
Deus, meu Salvador; Magníficat.
Porque olhou para a humildade de
sua serva, Magníficat. Doravante
as gerações hão de chamar-me de
bendita. Magníficat.

Como havia prometido a nossos
pais, Magníficat, em favor de
Abraão e de seus filhos para sempre.
Magníficat.
Glória ao Pai e ao Filho e ao
Espírito Santo. Magníficat, como
era no princípio, agora e sempre.
Amém. Magníficat.

Ladainha
(Neste momento será apresentada a intenção
do dia, segue-se um silêncio profundo
durante o qual cada um apresenta seu pedido
e em seguida todos entoam a Ladainha)

Senhora e Mãe da Piedade.
Maria, clamamos a vós!
Nos céus a Trindade vos louva.
Os Anjos em coro suplicam.
Saúdam-vos Santos e Mártires.
Lá nos céus, rogai a Deus por
nós! (bis)

Filha predileta de Deus Pai.
Serva humilde e fiel ao Senhor.
Mãe de Cristo Jesus Salvador.
Glória do Espírito Santo.
Imaculada concebida sem pecado.
Virgem Pura de beleza sem igual.
Senhora elevada aos céus.
Rainha de todos os Povos.
Sois causa de nossa alegria.
Sois nosso refúgio e abrigo.
Sois nosso consolo e amparo.
Sois porto seguro dos seus filhos.
Ó Mãe, socorrei os que sofrem.
Ó Mãe, abençoai as famílias.
Ó Mãe, protegei nossos jovens.
Ó Mãe, conduzi-nos a Jesus.
Vós sois o Auxílio dos cristãos.
Vós sois a Saúde dos enfermos.
Vós sois a Estrela da Manhã.
Vós sois Consoladora dos Aflitos.

Oração Final
Oremos. (Todos rezam a oração)
Assembleia: Nós vos agradecemos
Senhora da Piedade, pelo “Sim”
que saiu do vosso coração e salvou
a humanidade inteira. Pela ação do
Espírito Santo vos tornastes Mãe
do Senhor e nossa Mãe. Vós que
sustentastes nos braços o corpo do
vosso Filho acolhei-nos e sustentai-nos quando formos surpreendidos
pela dor e pelos sofrimentos. Não
permitais que sejamos dominados
pelo medo, mas renovai-nos a cada
dia na esperança e na fé. Apresentai,
ó Maria, a nossa prece confiante ao
vosso Filho e nosso Irmão, Jesus
Cristo. Amém.
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Assembleia: Amém.
(Entoa-se o Canto final)

Ato de Entrega
(Todos de pé estendem as mãos e rezam
o Ato de Entrega, mas somente no último
dia da Novena)

Ó Maria, Serva do Senhor, a vós
entregamos toda a nossa vida e
humildemente nos colocamos sob o
vosso piedoso olhar. No coração da
Cidade das Rosas, qual estandarte
de esperança e misericórdia,
ergue-se o vosso Santuário, porta
sempre aberta acolhendo uma
multidão de filhos e filhas que aqui
chegam, imploram a vossa materna
proteção e encontram alívio em
seus sofrimentos.
Ó Maria, Mãe de Jesus, a vós
entregamos as nossas famílias, para
que elas sejam Santuário da Vida,
lugar onde se vive a fidelidade, o
amor e o perdão. Colocamos em
vossas mãos a nossa Paróquia e a
nossa Cidade, a fim de que o povo
barbacenense se empenhe com
perseverança na luta por justiça e
paz.
Ó Maria, Discípula Fiel do
Senhor, a vós entregamos o
nosso Estado de Minas Gerais e
nossos governantes para que sejam
autênticos servidores e defensores
dos direitos do povo mineiro.
Ó Maria, Senhora da Piedade,
a vós recorremos confiantes. Que
a vosso exemplo guardemos no

coração a Palavra do vosso Filho
e cumpramos fielmente tudo o
que Ele nos disser, a fim de que
sejamos alegres na esperança,
firmes na fé, e perseverantes na
caridade. Amparai-nos quando
passarmos pela noite escura da dor
e do sofrimento, para que possamos
aguardar convosco a Páscoa da
Ressurreição, realização da Vida
Eterna. Amém.

Canto Final
Stabat Mater dolorosa iuxta
Crucem lacrimosa, dum pendebat
Filius. Cuius animam gementem,
contristatam et dolentem
pertransivit gladius. Quando corpus
morietur, fac, ut animae donetur
paradisi gloria. Amen.

Nós te agradecemos Pai
de amor, filhos de tão grande
amor nascidos. Somos o teu povo
peregrino, que caminha em busca
do teu Reino.
Jubileu é Graça, ó Mãe da
Piedade Teus filhos celebram a
Páscoa do Senhor. Dá-nos hoje
e sempre seguir Jesus Cristo,
Luz e Pão da Vida, nosso Bom
Pastor.
Nós te adoramos Jesus Cristo pela
tua morte redentora. Hoje estás
presente em nosso meio. És a nossa
festa eucaristia.
Nós te bendizemos Santo Espírito,
dom pascal e fonte de unidade.
Tu renovas sempre a Igreja,
Sacramento de Cristo Jesus.

Salve, ó Senhora da Piedade. Filha
escolhida de Deus Pai. Mãe de
Jesus Cristo e nossa Mãe. Esposa
do Espírito de Amor.

Virgem Maria, por nós rogai. A
nossa prece a Deus levai.
Ave, Senhora da Piedade. De
Barbacena, Mãe e Rainha.
Virgem Maria, por caridade vinde
amparar-me, Senhora minha.
Pelos doentes desta cidade: vinde
ajudá-los, Mãe de bondade.
Para que haja paz e amor, vinde
ajudar-nos, Mãe do Senhor.
Pelos obreiros da santa messe a
Deus levai a nossa prece.

Mater Ecclesiae, Regina Mundi, da nobis pacem.
Mãe da Igreja, Rainha do Mundo,
dá-nos a paz.
Da Vossa Virginal Maternidade,
nasceu, Senhora, o Salvador do
mundo, Aquele cujo amor foi tão
fecundo que deu a vida eterna à
humanidade.
Cristo, de cuja morte nasce a vida,
Vos confiou, Maria, o mundo
inteiro: assim Vos fez o divinal
Cordeiro dos homens a Pastora
destemida.

gráfica dom viçoso (31) 3557-1233

Ministro: O Divino Auxílio seja
sempre enviado a todos nós.

