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"Ó Maria, mãe das Dores, padroeira amiga e boa, com seus celestes favores, a Guaxupé abençoa!” 

PREPARANDO O AMBIENTE 

Prepare carinhosamente um singelo altar com uma imagem de Nossa Senhora, a bíblia aberta no 

trecho do Evangelho proposto para esse dia, um vasinho de flores, um porta retrato com a foto de sua 

família, um terço e uma vela acesa.  

 

CANTO INICIAL 

Bendita sejais, Senhora das Dores, 
Ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores. 
 
Ó Mãe dolorosa, que aflita chorais, 
Repleta de angústia, Bendita sejais 
 
A voz de Simeão no templo escutais 
Cruéis profecias, Bendita sejais 
 

O Céu manda um Anjo dizer que fujais 
Da fúria de Herodes, Bendita sejais 
 
Voltando do Templo, Jesus não achais 
Que susto sofrestes, Bendita sejais 
 
Que dor indizível, quando O encontrai 
Com a cruz às costas, Bendita sejais 

 

Dia 10 – NOSSA SENHORA DAS DORES1 

Saudação Inicial 

                                                           
1
 Fonte: Liturgia Diária, Ano III - Nº 29 - Maio de 1994 - Paulus. Material cedido gratuitamente. Proibido a reprodução impressa 

para comercialização. 
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Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

Todos: Amém! 

Dir.: A graça de Deus nosso Pai, o amor e a ternura de Jesus, nosso irmão, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. 

Todos: Bendito seja Deus que nos reúne e seu amor. 

 

BREVE HISTÓRICO 

Leitor: A memória de Nossa Senhora das Dores é celebrada no dia 15 de setembro. Foi introduzida no calendário litúrgico pelo 

papa Bento XIII em 1724. Mas era uma devoção que vinha sendo difundida, bem antes, por algumas congregações religiosas. O 

próprio papa Pio VII já tinha introduzido na liturgia a celebração das dores de Maria. A celebração é de cunho bíblico, a partir da 

frase de Simeão a respeito de Maria: “uma espada transpassará tua alma” (Lc 2, 35). Esta memória nos mostra que Maria 

participou dos sofrimentos do seu filho Jesus, nos ensinando a unir nossos sofrimentos aos dele. São sete os principais 

momentos de dor da virgem Maria, conforme os evangelhos narram: 1) a profecia de Simeão; 2) a fuga da Sagrada Família para 

o Egito; 3) a perda de Jesus numa peregrinação a Jerusalém; 4) o caminho de Jesus para o calvário; 5) a crucificação de Jesus; 6) 

a deposição de Jesus da cruz; 7) o sepultamento de Jesus. Vale lembrar que Nossa Senhora das Dores é a padroeira da Diocese 

de Guaxupé. 

CANTO À PALAVRA 

Quero que faças em mim/ Segundo a tua Palavra Senhor./ 

Quero dizer sempre sim/ ao teu projeto de Amor. 
 

PARA REFLETIR 

Leitura bíblica – Lucas 2, 33-35. (Leia o trecho bíblico de sua própria bíblia) 

 

Momento de silêncio e oração pessoal. Seria muito oportuno se cada membro da família repetisse alguma palavra ou frase que mais lhe 

chamou a atenção na leitura do trecho do Evangelho. 

 

Dir.: “O martírio da virgem e mencionado tanto na profecia de Simeão quanto no relato da paixão do Senhor. ‘Este menino foi 

posto como sinal de contradição’, diz o santo ancião. E a Maria ‘uma espada transpassará tua alma’. Verdadeiramente, ó santa 
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mãe, uma espada transpassou tua alma. Aliás, somente transpassando-a, penetraria na carne do Filho. De fato, depois que teu 

Jesus entregou o espírito, não lhe atingiu a alma a lança cruel que abril o peito, não poupando o morto já inatingível pela 

maldade, mas foi a tua alma que a espada transpassou. A alma dele já ali não estava; a tua, porém, não podia ser dali 

arrancada. Por isso, a violência da dor penetrou em tua ama e te proclamamos mais do que mártir porque a compaixão 

ultrapassou a dor da paixão corporal” (São Bernardo). 

Em sintonia com o pedido do Papa Francisco para que nossas famílias se acheguem mais à Maria nesse mês de maio, 

vamos recitar, em nossos santuários/lar, a ladainha de Nossa Senhora. E, com essa oração, continuamos a clamar a Deus, pela 

intercessão da Mãe do Céu, o fim da pandemia do coronavirus, causa de tantos sofrimentos, tribulações e morte. 

 
Dir.: Senhor, tende piedade de nós  
Todos: Senhor, tende piedade de nós 
Dir: Cristo, tende piedade de nós 
Todos: Cristo, tende piedade de nós 
Dir.: Senhor, tende piedade de nós 
Todos: Senhor, tende piedade de nós 
Dir.: Cristo, ouvi-nos 
Todos: Cristo, ouvi-nos 
Dir: Cristo, atendei-nos 
Todos: Cristo, atendei-nos 
Dir.: Deus Pai do céu, 
Todos: Tende piedade de nós 
Dir.: Deus Filho Redentor do mundo,  
Todos: Tende piedade de nós 
Dir.: Deus Espírito Santo,  
Todos: tende piedade de nós 
Dir.: Santíssima Trindade, que sois um só Deus, 
Todos: tende piedade de nós 
 
Dir.: Santa Maria / Todos: rogai por nós. 
Santa Mãe de Deus,... 
Santa Virgem das virgens,... 

Mãe de Cristo,... 
Mãe da Igreja... 
Mãe da divina graça,... 
Mãe puríssima,  
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Mãe castíssima,  
Mãe sempre virgem, 
Mãe imaculada,  
Mãe digna de amor,  
Mãe admirável,  
Mãe do bom conselho,  
Mãe do Criador,  
Mãe do Salvador,  
Virgem prudentíssima, 
Virgem venerável, 
Virgem louvável,  
Virgem poderosa,  
Virgem clemente,  
Virgem fiel, 
Espelho de perfeição,  
Sede da Sabedoria,  
Fonte de nossa alegria,  
Vaso espiritual,  
Tabernáculo da eterna glória, 
Moradia consagrada a Deus,  
Rosa mística,  
Torre de Davi,  

Torre de marfim, 
Casa de ouro, 
Arca da aliança, 
Porta do céu, 
Estrela da manhã, 
Saúde dos enfermos, 
Refúgio dos pecadores,  
Consoladora dos aflitos, 
Auxílio dos cristãos, 
Rainha dos Anjos,  
Rainha dos Patriarcas, 
Rainha dos Profetas, 
Rainha dos Apóstolos, 
Rainha dos Mártires, 
Rainha dos confessores da fé, 
Rainha das Virgens, 
Rainha de todos os Santos, 
Rainha concebida sem pecado original, 
Rainha assunta ao céu, 
Rainha do santo Rosário, 
Rainha da paz. 

 
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. 
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. 
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. 
Rogai por nós, santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo 
 
Dir.: Queremos rezar essa dezena do terço (ou esse terço) pelas intenções do Santo padre, o Papa Francisco, por todos os que 
padecem com a pandemia, especialmente, pelas famílias enlutadas que sofrem a perda de seus entes queridos, sem mesmo 
terem a oportunidade de os enterrarem com dignidade. 
 
Pai nosso.... 
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Ave- Maria... (10 x) (Pode-se recitar o terço completo, contemplando os mistérios propostos para o dia) 

Dir.: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 
Todos: Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
 
Dir.: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 
Todos: Como era no principio, agora e sempre. Amém. 
 
ORAÇÃO 

 
Dir.: Virgem Maria, mãe tão santa e pura, vendo tua amargura, possa eu contigo chorar. Que do Cristo eu traga a morte, sua 

paixão me conforte, sua cruz eu possa abraçar! Em sangue as chagas me lavem e no meu peito se gravem, para não mais se 

apagar. No julgamento, que não seja entregue às chamas quem soube em ti se abrigar. Que a santa cruz me proteja, que eu 

vença a dura peleja e possa triunfar do mal! Quando vier, ó Jesus, minha hora, por essas dores de agora, que eu mereça um 

lugar no céu. Assim seja. Amém. 

BENÇÃO E DESPEDIDA 

Dir.: Que o Senhor nos abençoe, nos livre-nos de todo mal e nos conduza a vida eterna. 
Todos: Amém. 
 
Dir.: Permaneçamos na paz e que o Senhor sempre nos acompanhe nos caminhos da vida. 
Todos: Graças a Deus 
 

CANTO FINAL 

 

Ave cheia de graça, ave cheia de amor, 

Salve ó mãe de jesus. a ti nosso canto 

e nosso louvor 

 

 

 

Mãe do Criador - rogai 

Mãe do Salvador - rogai 

Do libertador, rogai por nós 

Mãe dos oprimidos - rogai 

Mãe dos perseguidos - rogai 

Dos desvalidos - rogai por nós 

Mãe dos humilhados, rogai 

Dos martirizados, rogai 

Marginalizados 

Rogai por nós. 


