
Palavras da Venerável Serva de Deus:
“Que os pobres se alegrem sempre com a amizade de nossas irmãs 
e, se não puderem ajudá-los sempre, como exige a situação, oh! Pelo 
menos que se possa ajudá-los a esquecer, por um minuto, o triste 
destino a que estão sujeitos, com um olhar amigável, uma expressão 
de simplicidade, por parte de nossas irmãs. Nenhuma irmã deve, 
jamais, permitir-se proferir um juízo severo contra os pobres” 

(Normas de 1883, Nº 109,2).
Oração...

Nono Dia - Procurar o Reino de Deus e a Sua justiça
“Buscai, em primeiro lugar, o Reino de Deus e a sua justiça, e todas 
essas coisas vos serão acrescentadas”

(Mt. 6,33).

Palavras da Venerável Serva de Deus:
““A minha confiança não deverá vacilar e minha coragem deverá se 
basear, sempre mais, nas promessas do Senhor: Buscai primeiro o 
Reino de Deus e a sua justiça..” 

(Carta. 12, ao Padre. Jordan, Março  de 1883).
“A humanidade esconde, em si, duas jóias e, raramente, aprecia-se o 
seu valor. São o pobre e o doente…” 

(Normas de 1883, Nº 109,1).
Oração...
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Palavras da Venerável Serva de Deus:
“Levar à Santa mãe Igreja membros verdadeiramente pobres, pois 
assim estará levando, a mesma, filhos humildes, porque quem de 
fato é pobre, é também humilde e obediente... O Senhor fará crescer 
a Sua obra, e haverá frutos maravilhosos para a Santa Igreja nesta 
nova árvore, para a glória de Deus”.  

(Carta 2, ao Padre Jordan, Dezembro de 1883).
Oração...

Sétimo dia  - Maria aos pés da Cruz   
“Perto da cruz de Jesus, permaneciam de pé sua mãe, a irmã de 
sua mãe, Maria, mulher de Cléofas, e Maria Madalena. Jesus, então, 
vendo sua mãe e, perto dela, o discípulo a quem amava, disse à sua 
mãe: Mulher, eis teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis tua mãe”.

(Jo. 19,25-27).

Palavras da Venerável Serva de Deus:
“Mais uma vez, tenha a corgem de levantar a cruz, bem alto, e não 
se deixe abater pelo peso. Olhemos para a Mãe das sete dores. 
Ela estava aos pés da cruz, ereta; o que devia curvá-la, as feridas 
e o sangue de Jesus, foi justamente o que a manteve firme, em pé. 
Vemos aí, pela primeira vez, como a verdade se torna realidade: nós 
fomos curados nas chagas do Salvador.”

(Carta 26, ao Padre Jordan, Março de 1883).
Oração...

Oitavo Dia - Cuidado dos Pobres
“Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos 
de meu Pai.... Pois tive fome e me destes de comer, tive sede e 
me destes de beber, era forasteiro e me acolhestes, estive nu e me 
vestistes, doente e me visitastes, preso e viestes ver-me”

(Mt. 25,35-36).
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Quarto Dia - A Cruz
“Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após 
mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me.” 

(Mt. 16,24)

Palavras da Venerável Serva de Deus:
“A cruz é um tesouro precioso, a chave para o Sagrado Coração de 
Jesus, no qual se encontram todos os tesouros e riquezas do Pai 
Eterno; a cruz é a escada pela qual subimos ao céu.”

(Carta 24, à Hedwiges, Junho de 1898).
Oração...

Quinto Dia  - A Santa Eucaristia
“Eu sou o pão da vida. Quem comer deste pão viverá para sempre... Eu 
vim para que tenham vida e a tenham em abundância.”

(Jo. 6,48-51; 10,10).

Palavras da Venerável Serva de Deus:
“Maria deve introduzir-me no mistério dos nossos altares e ornar a 
minha alma com um amor esponsal e eucarístico, a fim de que eu 
mereça, sempre mais, receber dignamente o Pão dos Anjos, o Vinho 
que faz brotar as virgens” 

(Apontamenos espirituais, 15 de dezembro de 1896).
Oração...

Sexto Dia - A Igreja
“Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus 
vivo. Jesus respondeu-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de 
Jonas, porque não foi a carne ou o sangue que te revelaram isso, e 
sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e 
sobre esta pedra edificarei minha Igreja...”

(Mt. 16,16-18).

Palavras da Venerável Serva de Deus:
“Tender a perfeita união com a Santíssima e Paterna vontade de 
Deus, no amor e na dor... No coração Divino de Jesus, e por Ele, todo 
o meu ser se une à Santíssima vontade de Deus. Em cada respiro 
quero rezar com o meu Salvador...”

(Apontamentos Espirituais; 1897 - 1899).
Oração...

Segundo Dia - O amor pelo Salvador Crucificado
“Despojou-se… Fazendo-se semelhante aos homens, abaixou-se, 
tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz.”

(Fil. 2,7-8).

Palavras da Venerável Serva de Deus:
“Por ela (Maria), deixar-me introduzir no mistério do amor e da dor, a 
fim de que, na verdade, eu me torne esposa do Crucifixo, que não me 
afaste dos seus pés ensanguentados, até que o amor crucificado não 
diga: suba mais alto, toma lugar no centro do meu coração”. 

(Apontamentos Espirituais, 15 de dezembro de 1896).
Oração...

Terceiro Dia - O Presépio
“Maria deu à luz seu Filho primogênito, envolveu-o com faixas e reclinou-o 
numa manjedoura, porque não havia um lugar para eles na sala.” 

(Lc. 2,7).

Palavras da Venerável Serva de Deus:
“Ao menino Jesus, no presépio, seja suplicado, em nome de todo 
amor, de toda a pobreza, a humildade que Ele, tornando-se homem, 
com amor misericordioso, suportou pelo gênero humano...” 

(Carta 99, à Padre Jordan, Dezembro de 1884).
Oração...

A Venerável Serva de Deus, Maria Francisca da Cruz Streitel 
(1844-1911), foi chamada por Deus para dar à igreja e à sociedade, 
necessitada, uma nova comunidade religiosa, as Irmãs da Mãe 
Dolorosa. Animada pelo espírito franciscano-carmelita, empenhou-se 
em difundir as verdades da fé e cuidar das crianças, dos pobres e dos 
doentes. Sempre procurou, em sua vida e em suas obras, que Deus 
fosse glorificado e que a Igreja e o mundo fossem curados de muitos 
de seus males mais perniciosos (Carta ao Padre Jordan julho 1883). 
Com esse espírito, as irmãs da comunidade, por ela fundada, são 
enviadas pelo mundo para desempenhar uma missão de amor. Hoje, 
elas estão presentes na Alemanha, Áustria, Itália, Estados Unidos, 
Ilhas do Caribe, Brasil e África. 

Oração para a Novena
Ó Santíssima Trindade, Onipotente e Misericordiosa, escutai a 
oração que, por intercessão da Vossa Serva Maria Francisca da 
Cruz Streitel, elevo a Vós humildemente, com plena confiança de 
ser atendida. Pela terníssima devoção que sempre manifestou a 
Serva de Deus a Maria, Mãe das Dores, dignai-vos conceder-me 
a graça que Vos peço... Pela glória de Teu nome, em honra desta 
Vossa Serva e pela salvação do mundo inteiro. Amém. 
Glória ao Pai...

NOVENA

Primeiro Dia - A vontade de Deus
“Aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos Céus, esse é 
meu irmão, irmã e mãe” (Mt 12,50).

Oração cotidiana para obter graças por intercessão da Venerável 
Serva de Deus Maria Francisca da Cruz Streitel


