
Seguindo as orientações da CNBB o nosso Folheto Litúrgico, 
apresenta ‘pequenas alterações’, conforme o documento 108.

Preparar na entrada do templo uma mesa com a imagem de 
Nossa Senhora Aparecida, um recipiente com água, vinho, 
um par de alianças, velas nas cores da Bandeira do Brasil e 
flores. A imagem e os outros símbolos serão usados durante 
a celebração. Convidar crianças para fazerem a acolhida dos 
fiéis na chegada.

1. Chegada (silêncio, oração pessoal, refrão/ canto de 
ambientação)

(Neste momento o(a) animador(a) acende as velas do 
presbitério.)

(Melodia alemã tradicional) 
1 - Ó Maria, concebida sem pecado original. 
Quero amar-vos toda a vida com ternura filial. 
Vosso olhar a nós volvei, vossos filhos protegei! 
Ó Maria, ó Maria, vossos filhos protegei! Vossos 
filhos protegei!
2 - Nesta terra peregrina, nós buscamos vida e luz; 
Virgem Santa, conduzi-nos para o Reino de Jesus.
(Terminado o canto de ambientação, todos ficam em pé para 
o canto inicial.)

Procissão de entrada como de costume.

2. Canto Inicial (Dom Pedro Brito Guimarães) 

1 - Nossos corações em festa se revestem de 
louvor, pois, aqui se manifesta à vontade do 
Senhor, que nos quer um povo unido a serviço 
da missão, animado e destemido por amor e 
vocação! 
Cristo, Mestre e Senhor pois, eterno é seu 
amor. Nesta fonte de água viva somos hoje seus 
convivas. 
2 - Nossos passos já se encontram a caminho 
do altar nossas vozes já decantam o que vimos 
proclamar neste mundo tão bonito mas que pede 
redenção nosso “sim” ao Deus bendito por amor 
e vocação! 

3. Saudação 
Presidente - Irmãos e irmãs, é com alegria que os 
acolhemos para celebrar o memorial da Páscoa 
de Jesus Cristo, nosso Salvador. Celebrando hoje 
a Solenidade de Nossa Senhora da Conceição 
Aparecida, Padroeira do Brasil, lembremos 
também de todas as crianças, na comemoração 
do seu dia. Ao pedirmos bênçãos para o Brasil 
e por nossas crianças nos dispomos a sermos 
instrumentos daquilo que pedimos, no empenho 
incansável por uma Pátria melhor, mais justa, mais 
fraterna e feliz, mais conforme o projeto de Jesus. 
Reunidos como família de fé, façamos o sinal 
que recebemos no Batismo. Em nome do Pai...
Presidente - O amor de Deus, a força do Espírito 
Santo e a salvação de Jesus Cristo estejam 
convosco. Bendito seja Deus...

4. Entrada da imagem
Animador(a) - A Solenidade de Nossa Senhora da 
Conceição Aparecida lembra a presença silenciosa 
e significativa de Maria na história da salvação. 
Ela é mãe do nosso Redentor e intercessora desde 
o início da vida pública de Jesus. Missionária, ela é 
Mãe da Igreja. Acolhamos com alegria a imagem 
da Padroeira do Brasil, cantando.
Crianças entram com as velas nas cores da Bandeira do Brasil 
que estão na mesa, na entrada do templo, em volta da imagem. 
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mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais 
à direita do Pai, tende piedade de nós! Só vós 
sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, 
Jesus Cristo, com o Espírito Santo na glória de 
Deus Pai. Amém! 

7. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) - Ó Deus de amor, 
ao rendermos culto à Imaculada Conceição de 
Maria, mãe de Deus e senhora nossa, concedei 
que o povo brasileiro, fiel à sua vocação e missão, 
vivendo na paz e na justiça, possa chegar um dia 
à Pátria definitiva. Por Jesus Cristo, Vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo. Amém.

(Frei Luiz Turra) 
A vossa Palavra, Senhor, é sinal de interesse por 
nós! (bis)

8. Leitura do Livro de Ester (5, 1b-2;7,2b-3)

9. Salmo Responsorial (44) (CD Festa Litúrgica III)
Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto: que o Rei 
se encante com vossa beleza! (bis)
- Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto: “Esquecei 
vosso povo e a casa paterna! Que o Rei se encante 
com vossa beleza! Prestai-lhe homenagem: é 
vosso Senhor!
- O povo de Tiro vos traz seus presentes, os grandes do 
povo vos pedem favores. Majestosa, a princesa real 
vem chegando, vestida de ricos brocados de ouro.
- Em vestes vistosas ao Rei se dirige, e as virgens 
amigas lhe formam cortejo; entre cantos de 
festa e com grande alegria, ingressam, então, no 
palácio real”.

10. Leitura do Livro do Apocalipse de São 
João (12, 1.5.13a.15-16a)

11. Canto de Aclamação (CD Festa Litúrgica III)
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
1 - Disse a Mãe de Jesus aos serventes: “Fazei 
tudo o que Ele disser!”

12. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São João (2, 1-11)

13. Partilha da Palavra

14. Profissão de Fé
Presidente - No Deus, Uno e Trino, que nos deu 
a Virgem Maria como mãe, para nos orientar a 
realizar o que Jesus nos disser, professemos nossa 
fé. Creio em Deus Pai...

15. Ladainha
Presidente - Com amor e devoção cantemos a 
ladainha de Nossa Senhora, pedindo pela paz em 
nosso País e pela proteção de nossas crianças.

(José Vicente de Azevedo) 
Viva a Mãe de Deus e nossa, sem pecado 
concebida. Salve, Virgem Imaculada, ó Senhora 
Aparecida! 
1 - Aqui estão vossos devotos, cheios de fé 
incendida, de conforto e de esperança, ó Senhora 
Aparecida! 
2 - Oh! Velai por nossos lares, pela infância desvalida, 
pelo povo brasileiro, ó Senhora Aparecida! 
3 - Protegei a Santa Igreja, Mãe terna e compadecida! 
Protegei a nossa Pátria, ó Senhora Aparecida!

5. Deus nos perdoa
Presidente - Hoje, o clamor do nosso povo 
excluído pedindo dignidade e respeito pelos seus 
direitos é forte, assim como no tempo de Maria e 
Jesus. Supliquemos a misericórdia de Deus, pelas 
vezes em que não contribuímos para voltarmo-
nos para a centralidade da nossa fé em Jesus 
Cristo e não nos esforçamos no caminho do seu 
discipulado (silêncio). Peçamos perdão, cantando.
(D.R.) 
1 - Em cada caminho, que ponho os meus pés, 
encontro a Ti naqueles que passam estendendo as 
mãos. Chamando Tu estás, eu não quis ouvir, fechado 
em mim, faltou-me coragem pra exercer a missão. 
Senhor, eu te peço perdão, pelas vezes que 
não acreditei que juntos podemos fazer deste 
mundo, um mundo de irmãos. Senhor, eu te peço 
perdão, pois o medo não me deixa agir. Faze-me 
um instrumento, um profeta que fala de ti. 
2 - Ouvindo a Palavra eu pude entender que 
estando sozinho, sem o outro, não estou em ti. 
O outro aparece mendigando o pão, querendo a 
partilha e não sendo profeta, também disse não.
Presidente - Deus de bondade infinita, tenha 
compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, 
omissões e nos conduza, um dia, à plenitude 
eterna. Amém.
- Senhor, tende piedade de nós. Senhor... 
- Cristo, tende piedade de nós. Cristo... 
- Senhor, tende piedade de nós. Senhor... 

6. Hino do Glória
Presidente - Glorifiquemos a Deus nesta 
Solenidade que remete à figura de Maria como 
plenitude e destino da Igreja que é chamada 
sempre a fazer a vontade do seu esposo, Cristo, 
o Messias. Cantemos.
(Missal Romano - Frei Luiz Turra) 
Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos 
homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos 
Céus, Deus Pai todo-poderoso: nós vos louvamos, 
nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós 
vos glorificamos, nós vos damos graças por 
vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho 
Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho 
de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, 
tende piedade de nós! Vós que tirais o pecado do 

Deus nos fala

Nossa resposta
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(Popular Religioso) 
1 - Senhora e Mãe Aparecida. Maria, clamamos 
a vós! Nos céus a Trindade vos louva. Maria, 
clamamos a vós! Saúdam-vos todos os Santos. 
Maria, clamamos a vós! Os coros dos anjos 
repetem. Maria, clamamos a vós! A Santa Igreja 
aclama. Maria, clamamos a vós! Bendita sois 
entre as mulheres! Maria, clamamos a vós! 
Lá nos céus, rogai a Deus por nós! (bis) 
2 - Vós sois a Rainha da Pátria... Do povo sois 
Mãe e Padroeira... Da fé sois fiel defensora... Sois 
causa da nossa esperança... Sois Mãe do amor 
verdadeiro... Sois fonte de toda virtude...
3 - Ó Maria, protegei nossos lares... Ó Mãe, 
amparai os idosos... Ó Mãe, dirigi nossos jovens... 
Ó Mãe, defendei as crianças... Ó Mãe, convertei 
os que erram... Ó Mãe, socorrei os que sofrem...

16. Apresentação dos Dons
Durante a motivação apresenta-se um recipiente transparente 
com água, vinho ou suco de uva e um par de alianças que estão 
na entrada do templo.

Animador(a) - Os católicos brasileiros têm 
uma grande relação religiosa com Maria, 
a mãe de Jesus. Essa relação de piedade e 
devoção pode ser mais aprofundada e adquirir 
um sentido mais evangélico pelo que vamos 
celebrar. Todos nós que aderimos ao projeto 
de Jesus somos chamados sempre a fazer a sua 
vontade, mantendo a nossa esperança em suas 
intervenções na história. Apresentemos ao Altar 
do Senhor, nossa disponibilidade em ouvir Maria 
e realizar o que Jesus nos pedir para que não falte 
a Água da Vida e o Vinho da Alegria: Cristo. Assim, 
nossa Aliança com Ele, trará justiça, abundância, 
dignidade, esperança e paz para o povo brasileiro. 

17. Canto das Oferendas (Pe. Zezinho) 
1 - Não tinha nada pra te oferecer, não tinha 
nada que eu pudesse pôr no teu altar. Eu só 
pensava nos pecados que eu já fiz, eu só pensava 
nos irmãos aos quais não fiz feliz. Então eu me 
lembrei, então eu me lembrei. 
Mais do que ouro, mais que prata, mais que 
qualquer dom, o que tu queres é meu coração. (bis) 
2 - De mãos abertas e em procissão, eu te ofereço 
o fruto do trabalho dos irmãos. Eis minhas mãos, 
eu sou trabalhador, trago nas mãos este sinal, 
sinal do meu amor. Enquanto eu trabalhei, foi 
isso que eu pensei.
 

18. Louvação 
Presidente - Lembrando Maria, aparecida na rede 
dos pobres pescadores e trazendo a cor negra tão 
presente, louvemos e bendizemos o Senhor da 
Vida e sua predileção pelos pequenos, sofredores 
e peregrinos de nosso País. Cantemos.

(José Thomaz Filho - Frei Fabreti) 
1 - Te louvo meu Senhor, pois olhaste para mim. 
Caídos e humilhados têm sempre o teu favor. Se 
eu não tinha nada bastou-me dizer sim. És o meu 
socorro, meu Deus, meu Salvador.
Teu amor sempre faz maravilhas: a quem se faz 
menor, estende tua mão. És a luz dos teus filhos 
e filhas! Vigor de quem não fecha o coração! 
2 - Te louvo meu Senhor, o teu nome é sem igual. 
Fizeste grandes coisas em mim que nada sou. O 
teu nome é Santo, superas todo o mal. E onde 
houver bondade tua mão já transbordou. 

Neste momento, em silêncio, os ministros trazem o Pão 
Consagrado, onde houver, para o altar, conforme o Doc. 108, 
CNBB - Roteiro 2. Este não é momento de Adoração!

19. Pai Nosso
Presidente - Unindo nossa voz ao clamor de todo 
o Povo de Deus, rezemos a oração que o próprio 
Jesus nos ensinou. Pai Nosso...

20. Momento da Paz
Animador(a) - Jesus é o nosso Vinho novo da 
festa, da alegria e da paz. Rezemos em silêncio 
pela paz.

21. Canto de Comunhão (se houver) 
(Pe. Lúcio Floro - José Guimarães Alves) 
1 - Nessa curva do rio, tão mansa, onde o 
pobre seu pão foi buscar. O Brasil encontrou a 
esperança. Esta Mãe que por nós vem rezar! 
O mistério supremo do amor, com Maria viemos 
cantar! A nossa alma engrandece o Senhor! Deus 
que salva, hoje é pão, neste altar! (bis) 
2 - Nosso altar tem um jeito de mesa. E aqui 
somos um só coração. Que esta festa nos dê a 
certeza; não teremos mais mesa sem pão! 
3 - Quando o vinho faltou, foi Maria, que em Caná 
fez a prece eficaz. Nosso povo aqui veio e confia, 
quer seu pão e ter voz e ter paz. 
4 - Há soberbos no trono com tudo... E há pobres 
sem nada no chão... Deus é Pai! Ela é Mãe! Não 
me iludo: não és rico, nem pobre, és irmão.

22. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) - Alimentados 
com o Corpo e o Sangue do Vosso Filho, nós Vos 
suplicamos, Deus da vida: dai ao Vosso povo, 
sob o olhar de Nossa Senhora da Conceição 
Aparecida, irmanar-se nas tarefas de cada dia 
para a construção do Vosso Reino de justiça, amor 
e paz. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

23. Breves Avisos

24. Homenagem à Nossa Senhora 
Aparecida

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças

Deus nos envia
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O primeiro sinal que Jesus realiza acontece no 
terceiro dia, lembrando o dia da ressurreição, da 
nova criação, da transformação da situação de 
menos vida para uma vida plena e cheia de alegria. A 
mãe de Jesus é parte integrante da realização desse 
sinal. Ela ocupa o lugar central. Nela se manifesta 
o povo simples e pobre que espera a chegada do 
reino do Amor, a plenitude da salvação. A função de 
Maria não está determinada apenas pelo fato de ser 
a mãe física de Jesus, mas sua figura e sua atuação 
devem ser entendidas em termos do seguimento, 
do discipulado de Jesus e de seu projeto. Maria de 
Nazaré surge como intermediária entre a realidade 
dos pobres e Jesus como Messias. Por um lado, ela 
avisa seu filho sobre a necessidade dos noivos e dos 
convidados. Ela nada pede, mas faz uma insinuação 
gentil, sutil. Jesus não reconhece ser aquele o 
momento que o Pai escolheu para ser “sua hora”. A 
mãe não insiste com o filho, mas muda de relação, 
passando para o nível da fé. O amor profundo e 
sua comunhão com ele expressam-se nas palavras 
dirigidas aos servidores: “Fazei tudo o que ele vos 
disser”. O clima transforma-se: ela indica o caminho 
do encontro com o enviado pelo Pai; é momento 
de escuta e de confiança na Palavra de Jesus. Maria 
é a Mãe que se põe a serviço do Reino. Nossas 
comunidades se parecem com a Maria do Evangelho, 
com a mulher do Apocalipse, com Ester que luta 
pela vida de seu povo? Deus pode se encantar com 
nossa Igreja, vestida de justiça, conforme cantamos 
no Salmo 44(45), Deus continua nos amando. Maria, 
Mãe de Jesus, nos ensina a beleza da fidelidade à 
Nova Aliança realizada por seu Filho e nosso Senhor, 
Jesus, o Messias enviado pelo Pai. Lembrando Maria, 
Aparecida na rede de pobres pescadores e trazendo 
a cor negra, bendizemos o Senhor da Vida e sua 
predileção pelos pequenos e sofredores. Unimos 
nossa voz ao clamor de todo povo pobre, peregrino 
em busca de melhores condições de vida, força e 
alento para vencer suas dificuldades. Que o Senhor 
renove nosso desejo de optar sempre e, em primeiro 
lugar, pela vida. Fazendo o que ele nos mandou, 
com Maria participamos do banquete da vida pela 
palavra e pela Eucaristia. Saboreamos do vinho novo 
que nos alegra, nos torna atentos às necessidades 
dos outros e nos encoraja na luta para que não 
falte a alegria na festa da vida, sobretudo para as 
crianças, os povos indígenas e afrodescendentes. 
“Contemplando hoje Maria, Mãe do Senhor, 
primeira evangelizadora, invocada no Brasil com 
o título de Aparecida, ícone da Igreja em missão, 
sejamos inspirados com seu exemplo de fidelidade 
e disponibilidade incondicional ao Reino de Deus” 
(Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora, nº 216).   

(Roteiros Homiléticos do Tempo Comum 2008 - Ano A)

A pessoa que entrou com a imagem, durante a motivação eleva 
a mesma diante da assembleia. Durante o canto, as crianças 
entram com as flores que estão na entrada do templo, ficam ao 
redor da pessoa que está com a imagem. Em seguida colocam 
as flores em um jarro próximo ao lugar previamente preparado.

Animador(a) - Para sermos verdadeiros devotos 
de Nossa Senhora Aparecida é necessário que, 
por meio da oração, alimentemos em nós a 
mesma fé e a disponibilidade em acolher a 
vontade de Deus, assim como Maria, que não 
acompanhou os projetos desse mundo, mas lutou 
para que se realizasse o que Deus sonhou para 
a humanidade. Aceitai, ó Mãe, as flores que vos 
ofertamos. Sejam elas o sonho do Criador para 
com a humanidade: um paraíso florido de paz e 
de esperança. Cantemos.
(Pe. Antônio Maria) 
1 - Senhora Mãe, Padroeira, Senhora Mãe do 
Senhor, és Mãe, irmã, companheira, Mãe Santa de 
nossa cor. Na verdade, és tu, Maria, deste solo a Mãe 
gentil, causa de nossa alegria, és Senhora do Brasil.
“Nossa Senhora do Brasil roga por nós ó Mãe gentil 
a tua cor é nossa cor o nosso amor é teu amor”. 
2 - Liberta quem é escravo, quem faz escravos 
converte. Quem nada tem abençoa quem tudo 
tem adverte. Dá a terra a quem não tem, e a 
quem tem ensina amar. Faz morrer a violência e 
a justiça faz brilhar. 
3 - Seja verdade a ordem e o progresso da bandeira, 
tenha lar e tenha escola a criança brasileira. Seja 
justo quem governa, responsável seja o povo, seja 
cada brasileiro, em teus braços, homem novo.

25. Bênção 
Convidar as crianças presentes na assembleia para se colocarem 
de frente para o altar para receber a bênção.

Presidente - O Deus de bondade, que pelo Filho 
da Virgem Maria quis salvar todos os homens, vos 
enriqueça com sua bênção. Amém.
- Seja-vos dado sentir sempre e por toda parte a 
proteção da Virgem, por quem recebestes o autor 
da vida. Amém.
- E vós, que vos reunistes hoje para celebrar sua 
Solenidade, possais colher a alegria espiritual e 
o prêmio eterno. Amém.
- A bênção de Deus amoroso, Pai e Filho e Espírito 
Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. 
Amém.
- Ide em paz realizando a missão de evangelizar, 
seguindo o exemplo de Maria, e que o Senhor 
vos acompanhe. Graças a Deus.

26. Canto Final (Pe. José Cândido da Silva) 
Ide pelo mundo, ide pelo mundo e anunciai, 
anunciai o Evangelho a toda criatura. 
1 - Eu vos envio servidores do Reino, onde 
estiverdes eu convosco estarei. Eu vos envio 
despojados de tudo, só levareis a bagagem do amor. 

Meditando a Palavra de Deus


