RITO DA PROCISSÃO DO ENCONTRO
MEDITAÇÃO DAS 7 DORES DE N. SRA.!
(pedir bastante silêncio e devoção):
SEGUNDA-FEIRA SANTA (ou outro dia a escolher)
PROCISSÃO DO ENCONTRO
DE N. SR. DOS PASSOS E N. SRA. DAS DORES!
“Vocês todos que passam pelo caminho,
olhem e prestem atenção: haverá dor semelhante à minha dor?”
Lm 1, 12a
Início: 20h


N. Sra. das Dores (mulheres) – São Francisco de Assis – Jd. Imperial



N. Sr. dos Passos (homens) – Sagrada Família – V. Anunciato



Encontro: em frente à Com. São João Batista – V. Serventina (+/- 20h40)

1.

Canto: Perdão meu Jesus.
Perdão meu Jesus, perdão deus de amor.
Perdão Deus clemente, perdoai, Senhor.

1. Eis-me aos vossos pés ó meu bom Jesus, meus enormes crimes, perdoai
Senhor.
2. Por vossas angústias oração, suor e cálice do horto, perdoai Senhor.
3. Já os meus pecados, lamento com dor, estou compugnado, perdoai Senhor.
4. De quanto sofreste, fui eu o causador. Por esses tormentos perdoai Senhor.
5. Pelos duros cravos e pelo amargor do fel e vinagre perdoai Senhor.
6. Sou mais delinqüente, que Judas traidor, mas à vós recorro, perdoai Senhor.
7. Por tantos açoites, espinhos e dor, por vossa mãe santa, perdoai Senhor.
2.

Saudação inicial: Em nome do Pai.../Que a graça de N. Senhor Jesus
Cristo...

3. Oração antes da saída da Procissão:
Oremos (momento de silêncio para as intenções particulares):
Senhor Deus Pai, Deus Vivo e Vencedor, que para abrir a todos os
homens o caminho da Páscoa, permitistes que o vosso Filho experimentasse
a paixão e o medo, ensinai-nos a nos refugiar junto de vós e que encontremos

na intercessão de Maria, Mãe das Dores, o consolo para os nossos
sofrimentos e a ajuda para também nós carregarmos a nossa cruz. Pelos
méritos da paixão e morte do Senhor Ressuscitado que vive e reina para
sempre. Amém.
4.

Início da Procissão meditando as três primeiras estações da Via-Sacra!
1. Todos devem ter velas!
2. (É importante a instrução que nesta procissão não se brandam “vivas e nem
glórias”, e nem se bate palma, não é uma festa, mais um momento reflexivo
e penitencial que nos leva à Páscoa!)





1ª Estação: A condenação de Nosso Senhor Jesus Cristo pelo Sinédrio!
Nós vos adoramos Senhor Jesus Cristo e vos bendizemos
Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo!
Canto: A morrer crucificado, teu Jesus é condenado, por teus crimes
pecador (bis). Pela Virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa,
perdoai-me bom Jesus (bis).
Pai-nosso, 3 Ave-marias, Glória ao Pai
2ª Estação: Jesus toma sua cruz e a carrega pelas estreitas ruas de
Jerusalém
Nós vos adoramos Senhor Jesus Cristo e vos bendizemos
Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo!
Canto: Com a cruz é carregado e do peso acabrunhado: vai morrer por
teu amor (bis) Pela Virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa,
perdoai-me bom Jesus (bis).
Pai-nosso, 3 Ave-marias, Glória ao Pai

 3ª Estação: Jesus cai por terra pela primeira vez!
Nós vos adoramos Senhor Jesus Cristo e vos bendizemos
Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo!
Canto: Pela cruz tão oprimido, cai Jesus desfalecido, pela tua salvação
(bis). Pela Virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-me
bom Jesus (bis).
Pai-nosso, 3 Ave-marias, Glória ao Pai

5.

Chegada da Procissão em frente à Igreja São João Batista
1. As imagens devem ter um local preparado para serem colocadas em frente
a Igreja!
2. Deve se ter um microfone sem fio e som na rua em frente à Igreja S. João
Batista para a contemplação das dores de Maria!
3. Tendo muita gente, a contemplação das dores deve ser realizada em cima
da laje em frente à comunidade!)



4ª Estação: O Encontro de Nosso Senhor com sua Mãe, Maria
Santíssima!
Nós vos adoramos Senhor Jesus Cristo e vos bendizemos
Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo!
Canto: De Maria lacrimosa, sua Mãe tão dolorosa: vê a imensa
compaixão (bis). Pela Virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa,
perdoai-me bom Jesus (bis).
Pai-nosso, 3 Ave-marias, Glória ao Pai

6. Sermão do Encontro
7. Contemplação das 7 Dores de Maria: (contempladas por 7 mães vestidas de
preto)

1ª Dor da Santíssima Virgem: Maria escuta com fé a Profecia de Simeão!
“Eis que esse menino vai ser causa de queda e elevação de muitos em Israel.
Ele será sinal de contradição. Quanto a você, uma espada há de atravesarlhe a alma! (Lc 2, 34-35)
Pai-nosso, 7 Ave-marias
Canto: Pecadores redimidos, com o sangue do Senhor. Atendei, olhai se
existe, dor igual a minha dor! (bis)
1. Dolorosa aguda espada, traspassou-me o coração. Quando a morte do meu
Filho, me predisse Simeão!


2ª Dor da Santíssima Virgem: Maria foge para o Egito com Jesus e José!
“Levanta-te, toma o menino e a mãe, foge para o Egito e fica lá até que eu te
avise, pois Herodes vai procurar o menino para matar!” (Mt 2,13)
Pai-nosso, 7 Ave-marias
Canto: Pecadores redimidos, com o sangue do Senhor. Atendei, olhai se
existe, dor igual a minha dor!
2. Junto ao Filho, para o Egito, eu fugi com dor atroz, quando Herodes o
buscava, para dá-lo ao vil algoz.



3ª Dor da Santíssima Virgem: Maria procura Jesus em Jerusalém!
“Acabados os dias da festa da Páscoa, quando voltaram, o menino Jesus ficou
em Jerusalém, sem que os pais o percebessem. Pensando que estivesse na
caravana, andaram o caminho de um dia e o procuraram entre parentes e
conhecidos. E, não o achando, voltaram a Jerusalém a procura dele.” (Lc
2,43-45)
Pai-nosso, 7 Ave-marias
Canto: Pecadores redimidos, com o sangue do Senhor. Atendei, olhai se
existe, dor igual a minha dor!
3. Quem dirá meu sentimento? Desolada me encontrei, vendo o Filho meu
perdido! Por três dias o busquei!



4ª Dor da Santíssima Virgem: Maria encontra-se com Jesus no caminho
do calvário!
“Ao conduzir Jesus, lançaram mão de um certo Simão de Cirene, que vinha do
campo, e o encarregaram de levar a cruz atrás de Jesus. Seguia-o grande

multidão do povo e de mulheres que batiam no peito e o lamentavam. (Lc
23,26-27)
Pai-nosso, 7 Ave-marias
Canto: Pecadores redimidos, com o sangue do Senhor. Atendei, olhai se
existe, dor igual a minha dor!
4. Que martírio na minh’alma, encontrando meu Jesus, no caminho do calvário,
arquejante sob a cruz.


5ª Dor da Santíssima Virgem: Maria ao pé da cruz de Jesus!
“Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de
Cléofas, e Maria Madalena, Vendo a mãe e perto dela, o discípulo a quem
amava, disse Jesus para a mãe: Mulher, eis aí o teu filho! – Depois disse
para o discípulo: Eis aí a tua Mãe! (Jo 19, 25-27)
Pai-nosso, 7 Ave-marias
Canto: Pecadores redimidos, com o sangue do Senhor. Atendei, olhai se
existe, dor igual a minha dor!
5. Mas ó céus, ó terra vede: dor maior não pode haver. Vendo a morte do meu
Filho, foi milagre eu não morrer.



6ª Dor da Santíssima Virgem: Maria recebe nos braços Jesus descido da
cruz!
“Chegada a tarde, porque era o dia da Preparação, isto é, a véspera de
Sábado, veio José de Arimatéia, entrou decidido na casa de Pilatos e pediu o
corpo de Jesus. Pilatos, então, deu o cadáver a José, que retirou o corpo da
cruz.(Jo 19,38)
Pai-nosso, 7 Ave-marias
Canto: Pecadores redimidos, com o sangue do Senhor. Atendei, olhai se
existe, dor igual a minha dor!
6. Contemplai meu sofrimento, minha angústia ao pé da cruz: pela lança
transpassado vi meu Filho, o meu Jesus!



7ª Dor da Santíssima Virgem: Maria deposita o corpo de Jesus no
sepulcro!
“Os discípulos tiraram o corpo de Jesus e envolveram em faixas de linho com
aromas, conforme é o costume de sepultar dos judeus. Havia peto do local,
onde fora crucificado, um jardim, e no jardim um sepulcro novo onde
ninguém ainda fora depositado. Foi ali que puseram Jesus. (Jo 19,40-41)
Pai-nosso, 7 Ave-marias
Canto: Pecadores redimidos, com o sangue do Senhor. Atendei, olhai se
existe, dor igual a minha dor!
7. Oh! Que dor mais cruciante, que suprema solidão, ao levarem-no ao
sepulcro, invadiu-me o coração.

ORAÇÃO: O Maria, Mãe da Santa Esperança, que permaneces sempre conosco,
como estiveste com Jesus em sua vida, paixão, morte e ressurreição,
intercede por nós junto à Trindade, para que experimentemos sua
consolação, nesta e na outra vida. Por Cristo Nosso Senhor. Amém.

Salve Rainha, Mãe de Deus! És Senhora nossa mãe.Nossa doçura, nossa
luz. Sempre Virgem Maria Nós a ti clamamos, filhos exilados. Nós a ti
voltamos, nosso olhar confiante.
Volta para nós, ó Mãe, teu semblante de amor! Dá-nos teu Jesus, ó Mãe,
quando a noite chegar. Salve Rainha, Mãe de Deus. És o auxílio do cristão. Ò Mãe
clemente, Mãe feliz Doce Virgem Maria.
LADAINHA À NOSSA SENHORA DAS DORES
Senhor, tende piedade de nós.
Virgem da Ressurreição
Cristo, tende piedade de nós.
Mulher que sofreu o exílio,
Senhor, tende piedade de nós.
Mulher forte,
Cristo, ouvi-nos,
Mulher corajosa,
Cristo, atendei-nos
Mulher do sofrimento,
Deus Pai, que estais nos céus, tende
Mulher da nova aliança,
piedade de nós.
Mulher da esperança,
Deus Filho, Redentor do mundo,
Nova Eva,
tende piedade de nós.
Colaboradora na salvação,
Espírito Paráclito, tende piedade de
Serva da reconciliação,
nós.
Defesa dos inocentes,
Trindade Santa, Deus Uno e Trino,
Coragem dos perseguidos,
tende piedade de nós.
Fortaleza dos oprimidos,
Mãe de Jesus Crucificado, rogai por
Esperança dos pecadores,
nós
Consolação dos aflitos,
Mãe do Coração transpassado,
Refúgio dos marginalizados,
Mãe do Cristo Redentor,
Conforto dos exilados,
Mãe dos discípulos de Jesus,
Sustendo dos fracos,
Mãe dos redimidos,
Alívio dos enfermos,
Mãe dos viventes,
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado
Virgem obediente,
do mundo, perdoai-nos,
Virgem oferente,
Senhor Cordeiro de Deus, que tirais o
Virgem fiel,
pecado do mundo, ouvi-nos,
Virgem do silêncio,
Senhor Cordeiro de Deus, que tirais o
Virgem da espera,
pecado do mundo, tende piedade de
Virgem da Páscoa
nós.
V. Rogai por nós Santa Mãe de Deus.
R. Para que sejamos dignos das promessas de
Cristo.
OREMOS: Ò Deus, por vosso admirável desígnio, dispusestes prolongar a
Paixão do vosso Filho também nas infinitas cruzes da humanidade. Nós vos
pedimos: assim como quisestes que ao pé da cruz do vosso Filho estivesse
sua Mãe, da mesma forma, à imitação da Virgem Maria, possamos estar
sempre ao lado dos nossos irmãos que sofrem, levando amor e consolo. Por
Cristo, nosso Senhor. Amém.
8. Pode dar por encerrada a celebração cantando VITÓRIA (nº 9) e todo mundo
sai em silêncio)

9. Ao terminar cantar:
Vitória, tu reinarás, ó Cruz tu nos salvará!
1. Nós vamos à Cidade, e lá eu irei sofrer, serei crucificado, mas hei de reviver!
2. Vocês não são do mundo, do mundo os escolhi, se o mundo vos odeia,
primeiro odiou a mim.
3. Vocês vão ter no mundo, tristezas e aflição, mas eu venci o mundo, coragem e
vencerão!
4. Se o grão que cai por terra, não morre fica só. Se morre germina e cresce, seu
fruto será maior!
5. Pois era necessário, um só sofrer por todos e assim os separados formarem
um só povo!
6. Escutem meu mandamento, reparem como amei! Por todos eu dei a vida, se
amem, assim vocês!
7. Se alguém quer ser meu servo, me siga e então verá, esteja onde eu estiver,
meu Pai o honrará.
10. Após o canto todos saem em silêncio!

RESPONSÁVEIS:
Animadora da Procissão das Mulheres:
Animador da Procissão dos Homens:
Sermão do Encontro:
Meditação das 7 dores de Maria: feita por 7 mães vestidas de preto
Animação dos Cantos na Igreja S. João Batista:
Animação dos Cantos na Procissão de N. Sra. das Dores:
Animação dos Cantos na Procissão de N. Sr. dos Passos:
Motoristas para os dois carros de som:
Ornamentação do Andor de Nossa Senhora:
Ornamentação do Andor de Nosso Senhor:

