Sete Dores de Nossa Senhora
TEXTO: Ir. Altair Carrijo
IMPRIMATUR: Dom Serafim Fernandes de Araújo - 07.07.1987
Creio em Deus Pai...
Contemplaremos as “sete dores” que causaram grande sofrimento ao Coração
de Maria, no caminhar com Jesus, em sua vida de missionário enviado pelo Pai
para a construção do Reino. Rezaremos especialmente pelos irmãos
SACERDOTES e sua missão.
1ª dor:
Lc 2,35 “... e uma espada há de atravessar-lhe a alma. Assim serão revelados
os pensamentos de muitos corações”.
Mãe dolorosa, acompanha com a tua bondade e solicitude acolhedora, os
sacerdotes que
sofrem o peso da cruz na sua fidelidade à vontade de Deus e na sua missão de
colaboradores na redenção da humanidade. 1 Pai Nosso, 7 Ave Marias,
Glória ao Pai...
2ª dor:
Mt 2,14 – “José levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe e
partiu para o Egito”.
Mãe dolorosa, pela angústia de teu coração tão sensível durante esta fuga para
o Egito, ajuda, com a tua intercessão, os sacerdotes que são perseguidos e
provados com murmurações e calúnias, com desprezo e solidão... Que eles
sintam o consolo da tua presença e a de Jesus neste caminho de lutas. 1 Pai
Nosso, 7 Ave Marias. Glória ao Pai...
3ª dor:
Lc 2,43 – “Acabados os dias da festa, quando voltaram, ficou o menino Jesus
em Jerusalém sem que seus pais o percebessem”.
Mãe dolorosa, suplica ao Pai de bondade, por Jesus, o dom do Espírito Santo
para todos os sacerdotes que se sentem ameaçados em sua vida de “fé que
opera pelo amor”, a fim de que, renovados, interiormente,
caminhem com maior ânimo em sua tão bela missão na
Igreja “casa do Pai”, aqui na terra. 1 Pai Nosso, 7 Ave
Marias, Glória ao Pai...
4ª dor:
Jo 19,17 – “Levaram então consigo Jesus. Ele próprio
carregava sua cruz para fora da cidade, em direção ao
lugar chamado Calvário”.
Mãe Santíssima, seguindo Jesus pelo caminho doloroso da
salvação, os sacerdotes podem sentir a tentação de parar.
Mãe das Dores, ampara os sacerdotes, interceda por eles
para que se convençam de que a união ao Senhor, em
total abandono, enriquece a vida da Igreja e fecunda o seu apostolado.
1 Pai Nosso, 7 Ave Marias, Glória ao Pai...
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5ª dor:
Jo 19,26 – “Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava,
disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho”.
Mãe de Jesus e nossa mãe, eis também neste mundo os teus filhos, os
sacerdotes, aqueles a quem Jesus ama. Eles, como São João, querem levar-te,
ó Senhora Nossa, para as suas casas e, no teu regaço acolhedor, ó Virgem
Santa, discernir a vontade de Deus, receber os dons do Espírito Santo e
caminhar na alegria e simplicidade.
Ó Mãe dolorosa, pedimos-te especialmente pelos seminaristas. 1 Pai Nosso, 7
Ave Marias, Glória ao Pai...
6ª dor:
Jo 19,34 – “mas os soldados abriram-lhe o lado com uma lança e,
imediatamente saiu sangue e água”.
Mãe dolorosa, os corações de muitos sacerdotes são também atravessados por
lanças, como doenças, incompreensões, interpretações absurdas, idade
avançada, desunião na
Igreja, na Diocese, na Paróquia, nas Comunidades...
Que o sangue e água que jorram do Coração de Jesus purifiquem, vivifiquem e
ressuscitem nossos irmãos sacerdotes que sofrem.
1 Pai Nosso, 7 Ave Marias, Glória ao Pai...
7ª dor:
Mt 27,59 – “José de Arimatéia tomou o corpo de Jesus e o envolveu num lençol
branco”.
Mãe Santíssima, diariamente o sacerdote toca o corpo de Jesus na Eucaristia.
O corpo de Jesus estava desfalecido, mas ressuscitou... Embora Jesus tivesse
morrido pelos pecados sociais, por nosso egoísmo, temos, às vezes, a
impressão de que é “um corpo sem vida”, mas... não! Jesus venceu a morte.
Que os sacerdotes não se cansem de lutar, com amor e alegria, pela justiça,
pela paz e pela caridade evangélica, é o que te pedimos confiantes, ó querida
Mãe! 1 Pai Nosso, 7 Ave Marias, Glória ao Pai...Salve Rainha...

Página | 2

