
 

 

2º DIA – 15/09 – MEMÓRIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES 
TEMA: São Francisco das Chagas e as Dores de Maria  

 
Intenção geral: pelas mães e mulheres que estão compadecidas e solidárias juntos às 
dores de nossas famílias, pessoas e a humanidade toda, gerando esperança     
 
Mantra 
Não te perturbes, nada te espanta. Quem com Deus anda, nada lhe falta. 
Não te perturbes, nada te espanta. Basta Deus, só Deus.  
 
Invocação da Santíssima Trindade  
 
Canto 
Francisco, que trazes pra hoje uma lição de amor,  
dá-nos teus olhos puros para perceber a Deus,  
que nossas mãos saibam unir-se, e os corações se libertar.  
Que a nossa voz e a natureza se unam a ti num só cantar. 
 

Pai Francisco vem ensinar os teus filhos a Cristo imitar (bis). 
 

Francisco, irmão da natureza, amigo do Senhor.  
Gritas aos homens surdos o respeito pela paz.  
Que as aves cantem sem ser feridas, e as plantas cresçam com sua flor,  
que os homens vivam fraternidade e todos louvem o bom Senhor.  
 
Introdução ao tema  
Vendo a mãe e, perto dela, o discípulo a quem amava, Jesus disse para a mãe: ‘Mulher, 
aí está o teu filho’. Depois, disse para o discípulo: ‘Aí está a tua mãe’. Maria é exemplo 
de solidariedade humana em todas as circunstâncias.  
 

É uma lógica da fé e do amor que Francisco, ao se identificar com o Cristo, também 
“nutria para com Maria uma especial devoção, justamente por seu papel na obra 
redentora: trouxe o Cristo e com ele esteve no Calvário. Francisco se enternecia ao 
considerar a pobreza e as dores de Maria. Esse carinho por Maria fazia-o ser 
compreensivo e caridoso para com os irmãos sofredores” (Via Sacra com Francisco XIII). 
 

“Francisco saudava, como vindos da bondade do Pai, tanto os momentos alegres, como 
os dolorosos. Todos lhe arrancavam um ‘louvado sejas, meu Senhor’. E saber provocar 
coisas boas é exercer a função de mãe. É saber marcar a presença junto ao que sofre e 
necessita de uma palavra de estímulo, de significado, de presença, mesmo silenciosa” 
(Via Sacra com Francisco IV). 
 

“Cada irmão, segundo Francisco, deveria ter para com o outro atitudes de mãe, na 
solicitude que leva a antecipar-se à necessidade do irmão” (Via Sacra com Francisco V). 
Com isso, Francisco afirma que a ‘atitude de mãe’, não é um dom que caracteriza 
somente as mulheres, mas deve ser uma virtude também dos irmãos, de todos.   
 

Essa ‘atitude de mãe’ é ainda mais ampla; ela não se restringe apenas a pessoas, mas 
abrange também outras dimensões: É costume falar em ‘Mãe Terra’; e a ‘democracia’ é 



 

comparada a uma mulher que protege seus filhos e filhas. Essas duas, a Terra e a 
democracia, também estão debaixo da cruz, e Jesus pede que nós cuidassem delas...  
 
Canto 
Maria, Mãe dos caminhantes, ensina-nos a caminhar. 
Nós somos todos viandantes, mas é difícil sempre andar. 
 

De dores foi a caminhada, no fim da vida de Jesus! 
Mas O seguiste conformada, com ele foste até a cruz! 
 
Oração: Alma de Cristo 
Alma de Cristo, santificai-me 
Corpo de Cristo, salvai-me 
Sangue de Cristo, inebriai-me 
Água do lado de Cristo, lavai-me 
Paixão de Cristo, confortai-me 
Ó Bom Jesus, ouvi-me 
Dentro de vossas chagas, escondei-me 
 

Não permitais que eu me separe de Vós 
Do espírito maligno defendei-me 
Na hora da morte, 
Na hora da morte chamai-me 
 

E mandai-me ir para Vós 
Para que com Vossos Santos Vos louve 
Por todos os séculos dos séculos, Amém 
Por todos os séculos, Amém 
 
Leitura franciscana 
Num outro dia de pregação, chegou ao lugar um pobrezinho doente. Compadecido por 
seu duplo sofrimento a miséria e a dor, começou a conversar com um companheiro 
sobre a pobreza. Quando a compaixão já se tinha transformado para ele em afeto do 
coração, disse-lhe o companheiro: “Irmão Francisco, é verdade que esse aí é pobre, mas 
na província inteira não deve haver outro mais rico em desejo”. São Francisco 
repreendeu-o na hora e, quando confessou sua culpa, disse-lhe: “Anda depressa, tira 
tua túnica, ajoelha-te aos pés do pobre e proclama que és culpado! Não peças apenas o 
perdão, roga também que reze por ti!” O irmão obedeceu, fez o que tinha sido mandado 
e voltou. Disse-lhe o santo: “Quando vês um pobre, meu irmão, tens à frente um espelho 
do Senhor e de sua pobre Mãe. Também nos doentes deves ver as enfermidades que 
ele assumiu por nossa causa!” (2 Celano 198). 
 
Reflexão 
1. O Evangelho da memória de Nossa Senhora das Dores conta que Jesus crucificado 

deu Sua Mãe a nós, e nos deu à Sua Mãe. Qual era a intenção de Jesus? 
2. Conforme a introdução ao tema e a leitura franciscana, quais são as características 

da devoção e espiritualidade mariana de Francisco de Assis?   



 

3. Em nossos dias, a ‘Mãe Terra’ e a mulher chamada ‘democracia’ são pobres, aliás 
empobrecidas. Porque será que as mulheres e mães são aquelas que mais se 
preocupam com isso? Conhecemos mulheres transformadoras de dores? 

 
Ladainha de São Francisco 
 

Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. 
Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. 
Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. 
 

Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. 
São Francisco de Assis,  
São Francisco, seguidor de Cristo crucificado, 
São Francisco, adorador da Santíssima Eucaristia, 
São Francisco, filho fiel da Igreja, 
São Francisco, esposo da pobreza, 
São Francisco, prisioneiro da obediência, 
São Francisco, que mostrou aos irmãos o caminho da pureza, 
São Francisco, homem de fé ardente, 
São Francisco, homem da conversão diária, 
São Francisco, homem da oração e contemplação, 
São Francisco, homem livre para amar a Deus e aos irmãos, 
São Francisco, apaixonado pela fraternidade universal, 
São Francisco, que procurou o caminho da unidade, 
São Francisco, que serviu o próximo, com amor, 
São Francisco, que estimava o trabalho como um dom de Deus, 
São Francisco, promotor da justiça, 
São Francisco, modelo e exemplo da caridade, 
São Francisco, humilde servo do Senhor, 
São Francisco, admirador indizível da Virgem Maria, 
São Francisco, agraciado com as chagas do Senhor, 
São Francisco, que respeitava a vida, 
São Francisco, que cantou a natureza,  
São Francisco, protetor da ecologia, 
São Francisco, que viveu o espírito da paz. 
 

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. 
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. 
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. 
Rogai por nós, São Francisco. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. 
 

Oremos. Ó Deus, que fizestes São Francisco de Assis assemelhar-se ao Cristo por uma 
vida de humildade e pobreza, concedei que, trilhando o mesmo caminho, sigamos 
fielmente o vosso Filho, unindo-nos convosco na perfeita alegria.  
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.  
 
Pai nosso + Ave Maria 
 
 
 



 

Louvor a Deus pela cura de “uma” chaga  
Sou mulher negra, nascida em São Luís do Maranhão, filha de um carroceiro e de uma 
quebradeira de coco babaçu, 52 anos, mãe de uma filha, educadora socioambiental, 
ambientalista, ativista da luta pela vida no Instituto Arayara, na Rede de Mulheres das 
Marés e das Aguas dos Manguezais Amazônicos do Maranhão e Piauí, e de tantas outras 
lutas pelo bem viver.  
 

Atualmente luto contra o FRACKING: estou na luta NÃOFRACKINGMARANHÃO, 
NÃOFRACKINGBRASIL, pois essa técnica usada para extrair o gás de xisto destrói o 
subsolo e contamina a água com mais de 700 substâncias químicas nocivas, muitas 
cancerígenas, abortivas e até radioativas, além de ter impacto direto sobre a água que 
consumimos e sobre a terra que produz nossa segurança alimentar mantida pelos 
trabalhadores e trabalhadoras rurais.  
 

No nosso Maranhão, são 64 munícipios que estão na mira desse GÁSDAMORTE. Temos 
que combater o que nos provoca mazelas, sofrimento e dor, em nossas comunidades, 
em nossas famílias, em nossa saúde, no ar que respiramos, na nossa água, enfim, na 
nossa Mãe Terra, a Casa Comum.  
 

É a força de nós mulheres na luta pela VIDA PLENA em nosso Brasil! (Katia Barros) 
 
Gesto concreto  
 Homenagear nas redes sociais pessoas com ‘atitudes de mães’ e/ou agradecer 

pessoalmente a elas! 
 Informar-se sobre atividades do Fracking ou gás de xisto, conhecido como gás da 

morte, que estão realizadas em várias regiões do Brasil. Apoiar inciativas e 
campanhas contra o Fracking e pressionar os políticos!    

 
Benção 
O Senhor nos abençoe e nos guarde.  
Mostre-nos a sua face e se compadeça de nós. 
Volva para nós o seu olhar e nos dê a sua paz. 
E a benção do Deus de Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre nós, 
todas as mulheres e mães, sobre a Mãe Terra e a democracia brasileira!  
 
Canto final  
Salve, ó Francisco, que do pé das fragas, vens assinalado de sagradas chagas.  
Cheio de amor, cheio de amor as chagas trazes do nosso Salvador. 
Naquelas alturas, ásperas ermidas, em ti Santas Chagas foram esculpidas.  
As divinas chagas de amor sinais, logo em ti formaram outras bem iguais. 
E que maravilha. Ser já transformado teu corpo e alma no Deus humanado. 
 


