Setenário das Dores
de Maria

Paróquia e Santuário
de Nossa Senhora da Piedade

Barbacena - MG
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Rito Inicial
(Enquanto a procissão segue da sacristia até o altar executa-se o Minueto das Dores ou outro canto apropriado. O Presidente vem ladeado
pelos ministros e precedido pelos assistentes).

S

TABAT Mater dolorosa iuxta Crucem lacrimosa, dum
pendebat Filius. Cuius animam gementem, contristatam
et dolentem per transivit gladius. Quando corpus morietur,
fac, ut animae donetur paradisi gloria. Amen.
De pé estava a Mãe dolorosa, junto da cruz lacrimosa, enquanto o Filho pendia. Uma espada traspassou-lhe a alma
que gemia, entristecida e dolorida. Quando meu corpo
morrer, possa a alma merecer a glória do paraíso. Amém.

Ou

O

SANCTISSIMA, O Piissima Dulcis Virgo Maria!

Mater amata, intemerata,ora, ora pro nobis, ora, ora
pro nobis.

Ó Santíssima, o piedosíssima doce Virgem Maria! Mãe
amada, pura, roga por nós, roga por nós!

Invitatório
Ministro: Deus in adjutorium meum intende.
Vinde, ó Deus, em meu auxílio.
Todos: Domine, ad adjuvandum me festina.
Senhor, apressai-vos em me socorrer.
Ministro: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
Todos: Sicut erat in principio, et nunc, et semper. Amen.
Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
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Oremos: Ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis
com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente
todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Nosso Senhor. Amém.

Oração Preparatória
(Todos os dias a assembleia reza esta oração)

V

irgem e Mãe Maria, vós que acolhestes o Verbo da
Vida na profundidade da vossa fé humilde, ajudai-nos
a dizer o nosso “sim” perante a urgência de fazer ressoar
a Boa-Nova de Jesus. Vós, que permanecestes firme diante
da Cruz com fé inabalável, recebestes a jubilosa consolação
da ressurreição e reunistes os discípulos à espera do Espírito para que nascesse a Igreja evangelizadora, alcançai-nos
agora um novo ardor de ressuscitados para levar a todos o
Evangelho da vida que vence a morte. Amém.

Antífona

Salve Virgem Dolorosa, amparo dos desamparados.
Dai-nos, pelas vossas dores, a dor de nossos pecados.

Súplicas e Contemplação das Dores
Primeira Dor
Proclamação da Palavra de Deus e Reflexão: Lc 2,25-35
Comentarista: Em Memória da Primeira Dor, da aflição
que teve Maria, quando apresentando o seu Filho no templo
de Jerusalém, ouviu dos lábios de Simeão que uma espada
de dor haveria de transpassar a sua alma.
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Oração: Ó Maria, Mãe de Jesus, vós que entregastes ao Pai
o vosso Filho e ao ouvir as palavras proféticas de Simeão,
tivestes a alma ferida pela espada e assim vos unistes intimamente à Paixão do Senhor, concedei-nos acolher o grande
mistério da nossa existência neste mundo, onde se entrecruzam morte e vida, tristeza e alegria, fracasso e vitória.
(Após a oração canta-se ou reza-se a Ave Maria)

Segunda Dor
Proclamação da Palavra de Deus e Reflexão: Mt 2,13-14
Comentarista: Em Memória da Segunda Dor, dos temores
que teve Maria, fugindo para o Egito, perseguida por Herodes.
Oração: Ó Maria, Mãe do Evangelho, fugistes para o Egito, sob a proteção desvelada de José, e assim protegestes o
menino Jesus. Ajudai-nos a cuidar do precioso dom da vida
que recebemos de Deus. Intercedei pelas nossas famílias,
protegei os recém nascidos e encorajai os pais para que cuidem com carinho de seus filhos.

Terceira Dor
Proclamação da Palavra de Deus: Lc 2,41-48
Comentarista: Em Memória da Terceira Dor, da tristeza e
perturbação que teve Maria, perdendo seu amado Filho no
templo de Jerusalém.
Oração: Ó Maria, Mãe Peregrina, fostes a Jerusalém para celebrar a Páscoa e levastes consigo o menino Jesus. Em meio
àquela multidão perdestes o vosso Filho, mas vós o procurastes incansavelmente e depois de três dias o encontrastes
no templo. Conduzí-nos ao encontro do Senhor presente na
Igreja, nos sacramentos e nos irmãos sofredores.
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Quarta Dor
Proclamação da Palavra de Deus: Lc 23,26-29
Comentarista: Em memória da quarta dor, da amargura
que teve Maria encontrando seu divino Filho com a pesada
cruz nas costas.
Oração: Ó Maria, Mãe Dolorosa, vós que encontrastes o vosso Filho esmagado sob o peso da cruz a caminho do calvário
e dirigistes a Ele o vosso olhar maternal e cheio de amor,
olhai compassiva os vossos filhos e ajudai-os a suportar os
sofrimentos e fadigas da vida.

Quinta Dor
Proclamação da Palavra de Deus: Jo 19,25-30
Comentarista: Em Memória da Quinta Dor, da agonia que teve
Maria por ver morrer seu Filho crucificado entre dois ladrões.
Oração: Ó Maria, Mãe Consoladora, vós que permanecestes aos pés da cruz, quando Cristo suportava em sua carne
o dramático encontro entre o pecado do mundo e a misericórdia divina, ensinai-nos a percorrer a estrada do amor até
o fim. Concedei a carícia da vossa consolação materna aos
homens e mulheres deste mundo que, na hora suprema da
nova criação, vos foram entregues como filhos e filhas.

Sexta Dor
Proclamação da Palavra de Deus: Lc 23,50-53
Comentarista: Em Memória da Sexta Dor, da angústia que
teve Maria quando despregaram da cruz o corpo de seu Filho e o colocaram em seus braços.
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Oração: Ó Maria, Mãe Piedosa, vós que sustentastes e
acalentastes nos braços o corpo do vosso Filho acolhei-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.

Sétima Dor
Proclamação da Palavra de Deus: Jo 19,38-42
Comentarista: Em Memória da Sétima Dor, da soledade que
teve Maria ficando sem Filho nem vivo nem mesmo morto.
Oração: Ó Maria, Mãe da Esperança, vós que acreditastes
esperando contra toda a esperança e assim cooperastes na
obra do Salvador, livrai-nos do desânimo, do medo e do desespero. Ajudai-nos a caminhar na estrada da confiança e
concedei-nos a graça de esperar unicamente em Deus.

Rito da Bênção do Ss. Sacramento da Eucaristia
Canto da Exposição
(O Diácono ou outro Ministro expõe Ss. Sacramento, enquanto o coro
executa um canto apropriado e todos se ajoelham. O louvor que se segue
pode ser cantado ou recitado em dois coros)

Bendito seja Deus. / Bendito seja seu santo nome. / Bendito seja Jesus Cristo verdadeiro Deus e verdadeiro Homem. /
Bendito seja o Nome de Jesus. / Bendito seja o seu Sacratíssimo Coração. / Bendito seja o seu preciosíssimo Sangue.
/ Bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento do Altar. /
Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. / Bendita seja a
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grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. / Bendita seja sua
Santa Imaculada Conceição. / Bendita seja sua gloriosa
Assunção. / Bendito seja o Nome de Maria Virgem e Mãe.
/ Bendito seja São José, seu castíssimo Esposo. / Bendito
seja Deus, nos seus Anjos e nos seus Santos.

Prece Universal
Ministro: Demos glória a Deus, nosso Pai, que pela palavra
de seu Filho, Jesus Cristo, prometeu ouvir as súplicas daqueles que se reúnem para orar em seu nome. Confiantes na sua
promessa, digamos:
(O Ministro Extraordinário da Palavra propõe os pedidos)

Deus Pai de misericórdia, protegei a vossa Igreja, dai-lhe
santos pastores e dignos ministros.
Todos: Escutai, Senhor, a oração do vosso povo!
Derramai vossas bênçãos sobre o Papa (N.); o nosso Arcebispo (N.), o nosso Pároco e sobre todos os presbíteros e
diáconos.
Conduzi, com vossa sabedoria, nossos governantes e todas
as pessoas constituídas em dignidade, para que governem
com justiça.
Dai ao povo brasileiro e à nossa cidade paz constante e prosperidade completa.
Favorecei com os efeitos contínuos da vossa bondade, o Brasil, nossa Arquidiocese e a nossa Paróquia neste ano jubilar
dos seus 290 anos de criação.
Abençoai nossas famílias, os enfermos, abandonados deste
mundo e todos os irmãos e irmãs que se recomendaram às
nossas orações.
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Tende misericórdia das almas dos fiéis, que padecem no
purgatório: dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna.
Oração pelo Papa
Ministro: Oremos pelo nosso Pontífice (N.)
Todos: O Senhor o conserve e lhe dê vida, e o faça feliz na
terra, e não o entregue às mãos de seus inimigos.
Ministro: Tu és Pedro.
Todos: E sobre esta pedra edificarei a minha Igreja.
Oremos: (Breve momento de silêncio)
Ó Deus, Pastor e guia de todos os fiéis, olhai com bondade o
Vosso servo (N.); a quem quisestes colocar como pastor de
vossa Igreja. Concedei-lhe que dirija seus filhos e filhas pela
palavra e pelo exemplo e, assim, ele e seu rebanho alcancem
a vida eterna. Por Cristo Nosso Senhor. Amém.
Oração pelo Bispo
Ministro: Oremos pelo nosso Arcebispo (N.)
Todos: Que ele permaneça firme e apascente o seu rebanho
na vossa fortaleza, Senhor, na sublimidade de vosso nome.
Ministro: Tu és sacerdote para sempre.
Todos: Segundo a ordem de Melquisedeque.
Oremos: (Breve momento de silêncio)
Ó Deus, que cuidais do vosso povo com carinho e o conduzis com amor, dai o espírito de sabedoria a vosso servo
(N.), a quem confiastes este rebanho, e resulte o proveito
das ovelhas na alegria eterna do pastor. Por Cristo Nosso
Senhor. Amém.
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T

antum ergo sacraméntum, veneremur cérnui,
et antiquum documéntum novo cedat rituí;
praestet fides suppleméntum sénsuum deféctui.
Genitori Genitóque
laus et iubilátio, salus, honor, virtus quoque
sit et benedíctio;
procedénti ab utroque compar sit laudatio. Amen.

T

ão sublime Sacramento, adoremos neste altar.
Pois o Antigo Testamento deu ao novo o seu lugar.
Venha a fé, por suplemento, os sentidos completar.
Ao Eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador.
Ao Espírito exaltemos, na Trindade eterno amor.
Ao Deus Uno e Trino demos, a alegria do louvor. Amém!
Ministro: Do céu lhes destes o pão.
Todos: Que contém todo o sabor.
Oremos:
Deus, que neste admirável Sacramento nos deixastes o memorial da vossa Paixão. Concedei-nos tal veneração pelos
mistérios de vosso Corpo e de Vosso Sangue, que experimentemos sempre em nós sua eficácia redentora. Vós, que
viveis e reinais Deus pelos séculos dos séculos. Amém.

Rito Final

Bênção e Canto da Reposição

(O Diácono ou aquele que preside leva o Ss. Sacramento para a Capela
enquanto todos cantam)

D

olores gloriosae recolentes Virginis, Dominum pro nobis
passum venite adoremus, venite adoremus. Quandum
corpus morietur, fac ut animae donetur, paradisi gloria. Amen.
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Meditando as dores da gloriosa Virgem, vinde adoremos o
Senhor que por nós padeceu. Quando meu corpo morrer,
possa a alma merecer a glória do paraíso. Amém.

Responsório
Ministro: Uma espada de dor traspassará a tua alma.
Todos: Para que se revelem os pensamentos íntimos de
muitos corações.
Oremos: (Breve momento de silêncio)
Ó Deus, em cuja paixão segundo a profecia de Simeão, uma
espada de dor traspassou o terníssimo coração da gloriosa
Virgem Maria, vossa Mãe, concedei-nos propício que recordando com veneração as suas dores, possamos alcançar o feliz efeito de vossa paixão. Por Cristo Nosso Senhor. Amém.
Ou
Ministro: Estava Maria, a Rainha do Céu e a Senhora do
mundo, junto à Cruz do Senhor.
Todos: Quão feliz é aquela que, sem ter morrido, mereceu
do martírio a palma da glória.
Oremos: (Breve momento de silêncio)
Ó Deus, quando o vosso Filho foi exaltado, 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.
Ministro: O Divino auxílio seja sempre enviado a todos nós.
Todos: Amém.
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M

ATER 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.
À Vossa proteção nos acolhemos, Mãe de Deus, Mãe dos
homens compassiva: olhai a humanidade tão cativa das fomes e das guerras que sofremos!
Acolhe, Mãe de Deus, a dor humana. Trazei-nos a esperança
e a alegria! Quem busca proteção em Vós, Maria encontra
Jesus Cristo e não se engana.
Serva de Deus, humilde, mas eleita, Mãe de Jesus, universal
Rainha: guardai a quem Deus chama à sua vinha e servir os
irmãos, humilde, aceita!

Aqui você se sente no colo da Mãe!
Paróquia e Santuário de Nossa Senhora da Piedade
290 anos anunciando o Evangelho sob o olhar de Maria
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