
Preparar na entrada da Igreja um lugar com a imagem ou 
quadro de Nossa Senhora Aparecida, a bandeira do Brasil e um 
painel com fotos de crianças da Comunidade, da Catequese ou 
da Pastoral da Criança (onde houver). Para iniciar a celebração, 
cantar suavemente e repetidas vezes o refrão. 

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

(Neste momento uma pessoa da equipe de liturgia acende as 
velas do altar.)

(Frei Luiz Turra)
Ave Maria. Ave Maria. Ave, ave, ave Maria. (bis)
(Terminado o refrão, todos ficam em pé para o canto inicial.)

Procissão de entrada como de costume.

2. Canto Inicial (Marcos e Cristiane da Matta)
1 - A Tua Igreja vem feliz e unida agradecer a Ti, 
ó Deus da vida. Com grande júbilo, rezar, louvar 
e a Boa- Nova ao mundo anunciar.
É Tua Igreja, Senhor que canta com alegria. Esta 
que busca o amor vivenciar todo dia. Que vai 
levar salvação. Esta é a nossa missão.
2 - Nós que fazemos parte desta Igreja que 
missionária é por natureza, te damos graças por 
Teu esplendor, seremos eco do Teu grande amor.

3 - Todos os povos serão Teus discípulos e batizados 
com Teu Santo Espírito, temos certeza de Tua 
companhia, nos dando força hoje e todo dia.

3. Saudação
Presidente - Queridos irmãos e irmãs, sejam bem-
vindos todos vocês que vieram participar deste 
encontro fraterno para celebrarmos o Mistério 
de nossa fé. Hoje a Igreja do Brasil manifesta 
grande alegria celebrando a Solenidade de Nossa 
Senhora da Conceição Aparecida, a Imaculada 
Mãe de Deus e padroeira de nossa Pátria. A Mãe 
de Jesus está sempre onde o povo e a Igreja mais 
precisam, em especial na vida das crianças, as 
quais comemoramos hoje o seu dia. Na alegria de 
pertencermos à grande família de Deus e termos 
Maria como nossa Mãe e intercessora, saudemos 
a Trindade Santa. Em nome do Pai...
Presidente - A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, 
o amor do Pai e a força do Espírito Santo estejam 
convosco. Bendito seja Deus...

4. Entrada da Imagem de Nossa Senhora 
Aparecida 
Presidente - Celebrar a Solenidade de Nossa 
Senhora Aparecida, faz-nos lembrar de como 
Maria conheceu os segredos do Reino de Deus. 
Ela estava presente em todos os momentos da 
vida do seu Filho Jesus. A devoção a Maria é fonte 
de vida cristã, de compromisso com Deus e com os 
irmãos. Acolhamos com devoção e amor a imagem 
de Nossa Senhora da Conceição Aparecida.
Durante o canto 3 homens caracterizados de pescadores 
entram com a imagem em uma rede ou em um pequeno barco, 
colocando-a em local preparado. 

(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 - Virgem santa, Virgem bela, Mãe amável, Mãe 
querida, amparai-nos, socorrei-nos, ó Senhora 
Aparecida! 
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8. Leitura do Livro de Ester (5, 1b-2; 7,2b-3)

9. Salmo Responsorial (44) (CD Festas Litúrgicas 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 Festas Litúrgicas 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 que nos deu Maria como 
Mãe e intercessora nossa, professemos nossa fé. 
Creio em Deus Pai...

15. Ladainha
Presidente - Confiantes na bondade do Senhor e 
na intercessão de Maria, elevemos a Ele nossas 
súplicas, cantando a Ladainha de Nossa Senhora.
(D.R)
- Ó Virgem, Senhora Aparecida. - Maria, clamamos 
a vós!
- A Santa Igreja vos louva.
- Sois Mãe do Amor verdadeiro.
- Vós fostes aos Céus elevada.
Lá no céu, rogai a Deus por nós!
- Ó Virgem fiel e servidora. - Maria, clamamos a vós!
- Das famílias sois o modelo.
- Ó Mãe, defendei nossas crianças.
- Ó Mãe, dirigi nossos jovens.
- Ó Mãe amparai os idosos.
Lá no céu, rogai a Deus por nós!
- Ó Virgem e Mãe educadora. - Maria, clamamos 
a vós!
- Fazei-nos discípulos missionários.
- Conservai-nos na força da unidade.
- Sois exemplo da perfeita comunhão.
Lá no céu, rogai a Deus por nós!

3 - Oh! Velai por nossos lares, pela infância 
desvalida, pelo povo brasileiro, ó Senhora 
Aparecida! 

5. Deus nos perdoa
Presidente - Seguindo o exemplo de humildade 
e fidelidade de Maria, reconheçamos nossas 
infidelidades e omissões na realização do Projeto 
de Deus e peçamos perdão pelas nossas faltas 
(silêncio). Cantemos pedindo perdão.
(Pe. José Freitas Campos) 
1 - Senhor e Filho de Deus, companheiro, irmão 
e amigo. 
Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. 
2 - Ó Cristo, Filho do Homem, conheceis a nossa 
fraqueza. 
Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. 
3 - Senhor e Filho do Pai, acolhei-nos na vossa 
casa. 
Tende piedade de nós. Tende piedade de nós.
Presidente - Deus, rico em misericórdia, tenha 
compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e 
nos conduza à vida eterna. Amém.

6. Hino do Glória
Presidente - Glorifiquemos a Deus nosso Pai, que 
pelo Sim de Maria, fez chegar até nós a Salvação 
que é Jesus.
(Frei Fabreti) 
Glória, glória, glória, aleluia! (bis) Glória, glória, 
glória, a Deus nos altos céus, paz na terra a 
todos nós! 
1 - Deus e Pai nós vos louvamos (glória a Deus), 
adoramos, bendizemos (glória a Deus), damos 
glória ao vosso nome (glória a Deus), vossos dons 
agradecemos! 
2 - Senhor nosso, Jesus Cristo (glória a Deus), 
unigênito do Pai (glória a Deus), vós de Deus, 
Cordeiro Santo (glória a Deus), nossas culpas 
perdoai! 
3 - Vós que estais junto do Pai (glória a Deus), como 
nosso intercessor (glória a Deus). Acolhei nossos 
pedidos (glória a Deus), atendei nosso clamor. 
4 - Vós somente sois o Santo (glória a Deus), o 
Altíssimo Senhor (glória a Deus). Com o Espírito 
Divino (glória a Deus), de Deus Pai no esplendor.

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

(Pe. José Weber)
Maria guardava no seu coração/: as palavras e 
os fatos, e neles pensava. (bis)

Deus nos fala

Nossa resposta
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- Ó Virgem fiel e Missionária. - Maria, clamamos a vós
- Orientai-nos para a missão.
- Velai por nossa caminhada.
- Sois o auxílio dos que evangelizam.
Lá no céu, rogai a Deus por nós!
- Ó Virgem e Senhora da Saúde. - Maria, 
clamamos a vós!
- Do povo sois Mãe e Padroeira.
- Conduzi-nos no caminho da vida.
- Reine a paz e a justiça entre nós. 
Lá no céu, rogai a Deus por nós!
Presidente - Rogai por nós, Santa Mãe de Deus.
Todos - Para que sejamos dignos das promessas 
de Cristo. Amém.

16. Apresentação dos Dons 
Presidente - As crianças brasileiras são o nosso 
futuro. É necessário que cuidemos delas com 
o mesmo zelo que Maria teve com seu Filho, 
a mesma atenção, respeito e amor que Cristo 
dedicou a elas, especialmente, àquelas que estão 
em risco social e de vida. Apresentemos ao Altar 
do Senhor a vida de todos os pais, catequistas, 
professores e cuidadores no compromisso de 
amar, cuidar e defender as crianças que estão 
sob a responsabilidade de cada um e de toda a 
nossa comunidade. 
Durante o comentário entram pela nave da Igreja pais, 
catequistas, professores, cuidadores, com crianças de diversas 
faixas etárias, formam um semicírculo diante do altar de mãos 
dadas e erguidas, enquanto se canta.

(Pe. Raimundo do Carmo Borges - Martins Antonello)
De braços erguidos a Deus ofertamos aquilo que 
somos e tudo que amamos. Os dons que nós 
temos compartilharemos, aqueles que sofrem, 
sorrir os faremos.
1 - Na família, primeira escola, aprendemos a 
lei do amor. Nos estudos, uma habilidade, com 
seriedade, buscamos, Senhor.

17. Canto das Oferendas 
(Frei José Moacyr Cadenassi - Pe. Ney B. Pereira) 
1 - Bendito és Tu, ó Deus Criador, revestes o 
mundo da mais fina flor; restauras o fraco que a 
Ti se confia e junto aos irmãos, em paz, o envias. 
Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por tua 
bondade recebe o louvor! 
2 - Bendito és Tu, ó Deus Criador, fecundas a terra 
com vida e amor! A quem aguardava um canto de 
festa, a mesa promete eterna seresta!

18. Louvação
Presidente - Louvemos ao Senhor nosso Pai, 
pelas maravilhas realizadas em Maria e na vida de 
todas as pessoas e grupos que acolhem, cuidam 
dos menores e colocam em prática o Estatuto da 
Criança e do Adolescente.

(Pe. Zezinho) 
1 - Minh’alma dá glórias ao Senhor. Meu coração 
bate alegre e feliz. Olhou pra mim com tanto 
amor, que me escolheu, me elegeu e me quis! E, 
de hoje em diante, eu já posso prever: todos os 
povos vão me bendizer! O poderoso lembrou-se 
de mim! Santo é seu nome sem fim! 
2 - O povo dá glórias ao Senhor, seu coração bate 
alegre e feliz: Maria carrega o Salvador porque 
Deus Pai sempre cumpre o que diz. E, quando os 
povos aceitam a lei, passa de Pai para filho o seu 
dom: das gerações Ele é mais do que rei: Ele é 
Deus Pai; Ele é bom!

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 - Com amor e confiança, rezemos a 
oração que o Senhor nos ensinou. Pai Nosso...

20. Momento da Paz 
Presidente - Em Jesus, o Filho de Maria, nós nos 
tornamos irmãos e irmãs. Em silêncio, rezemos 
pela paz.

21. Canto de Comunhão (se houver) 
(Pe. Lúcio Floro - Pe. Lucas)
1 - Na festa da vida sem par, Caná põe a mesa 
pois não! Na mesa não pode faltar nem vinho, 
nem risos, nem pão! Maria, que é Mãe, ali vai. 
Os noivos têm Mãe em Caná. Jesus quer saber a 
hora do Pai, Maria lhe diz: “É já”.
Maria, Maria, vem pôr, Mãe querida, Jesus, pão 
da vida, na mesa do altar! Maria, Maria, sem Ti 
não há festa: ó vem, fica nesta, pra nada faltar! 
2 - O vinho já está bem no fim sem ele alegria não 
há: não pode ficar triste assim a festa do amor 
em Caná. De manso Maria correu: e diz a Jesus o 
que quer: e o vinho sobrou a festa cresceu! Deus 
fez, só por ti, Mulher!
3 - Escutem o que Ele disser e façam o que Ele 
mandar. Assim esta santa mulher ensina a palavra 
escutar. Nas talhas a água se faz um vinho que 
espanta os hebreus: assim sempre tem união, 
festa e paz, o povo que escuta a Deus.
4 - Maria em Caná revelou Jesus a que veio e 
quem é. E a fé, esta mãe revelou em Pedro, Tiago 
e André. Seus filhos em torno do altar, ó Mãe 
te rezamos assim: “Ajuda-me a crer! Ensina-me 
amar!” E a festa será sem fim!

22. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) - Alimentados 
pela vossa Palavra (e pela Comunhão), nós vos 
suplicamos, ó Deus: dai ao vosso povo, sob o 
olhar de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, 
unir-se na construção do vosso Reino. Por Cristo, 
nosso Senhor. Amém.

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças
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O povo de Ester - o judeu - está condenado ao 
extermínio. Todos serão mortos por causa de 
Mardoqueu, que não aceitava ajoelhar-se diante 
de Amã, alto dignitário do rei. Ouvimos que Ester 
toca a ponta do cetro do rei. Isso significa que 
ela reconhece sua realeza, não com o objetivo 
de tirar proveito próprio, mas para todo o povo 
ao qual pertence e representa. Então, diante da 
possibilidade de pedir o que quisesse para si, 
Ester pede que seja concedida a vida a ela e a seu 
povo. Ester o faz munida de sua beleza física e da 
confiança inabalável em Deus. O Apocalipse nos 
coloca diante de duas figuras antagônicas: uma 
mulher e um monstro. Ambos aparecem como dois 
sinais no céu. Os sinais transmitem uma mensagem 
e orientam a nossa ação. O primeiro grande sinal 
no céu é uma mulher formosa: aparece vestida 
de sol, com a lua sob os pés e com doze estrelas 
na cabeça. O outro sinal é um monstro horrível: 
grande, vermelho, com sete cabeças e 10 chifres. 
A mulher aparece como sinal de vida: está grávida 
e a ponto de dar à luz; em seguida, dá a luz um 
filho homem. O monstro é sinal de morte: está 
para matar o filho da mulher, além disso, com sua 
cauda arrasta a uma terça parte das estrelas. A 
vida aparece formosa, porém débil e frágil; a morte 
aparece como uma força horrorosa e poderosa. 
No confronto entre a vida e a morte, no entanto, 
o que triunfa é a vida. O Evangelho nos apresenta 
as Bodas de Caná, primeiro sinal feito por Jesus. 
Maria está presente desde o início da obra de 
Jesus. Lembremos que na cruz, João assinala que 
ela também estava lá. Em João, percebemos a 
função de Maria como intercessora. A devoção 
a Maria é fonte de vida cristã profunda, é fonte 
de compromisso com Deus e com os irmãos. 
Permaneçamos na escola de Maria, escutemos 
a sua voz, sigamos os seus exemplos. Como 
ouvimos no Evangelho, ela nos orienta para Jesus: 
“Fazei o que ele vos disser”. Nossa Senhora da 
Conceição Aparecida é muito especial na história 
de fé de todos nós, brasileiros e brasileiras. Ela 
continua exercendo a dupla função de apresentar 
nossas preces a Cristo e de pedir que façamos o 
que Ele nos diz. Sua pessoa nos aproxima de Jesus 
de maneira significante”. Nossas Comunidades se 
parecem com Maria do Evangelho, com a mulher 
do Apocalipse, e com Ester que luta pela vida de 
seu povo? Deus pode se encantar com nossa Igreja 
se aprendermos da Mãe de Jesus que nos ensina: 
a beleza da fidelidade à nova aliança realizada por 
Seu Filho e nosso Senhor, Jesus o Messias, enviado 
do Pai. Que o Senhor renove nosso desejo de optar 
sempre e, em primeiro lugar, pela vida. 

23. Breves Avisos 

24. Homenagem à Padroeira do Brasil e 
às Crianças 
Presidente - É com o coração agradecido e em 
prece que acabamos de celebrar à padroeira do 
Brasil. Ela merece nossa gratidão, pois é nossa 
Mãe, a quem invocamos de Senhora Aparecida. 
Ó Mãe querida, protegei nossas famílias, nossos 
jovens e os menos favorecidos. Protegei o nosso 
Brasil e fazei-nos um povo unido e feliz. Cuidai 
de nossas crianças com o mesmo zelo que teve 
com seu Filho Jesus. E em um gesto de gratidão, 
receba o nosso carinho pelas mãos das crianças 
de nossa comunidade. 
Enquanto se canta, duas crianças entram com a bandeira do 
Brasil e as demais com flores e ofertam a Nossa Senhora. Em 
seguida colocam-se em torno da imagem e o Presidente convida 
todos a rezar a consagração.

(Agnaldo Oliveira) 
Vinde, vamos todos, com flores à porfia, com 
flores a Maria, que Mãe nossa é. (2x) 
1 - Mas o que mais te agrada, do que o lírio e a 
rosa, recebe, ó Mãe piedosa, o nosso coração.
2 - Recebe, ó Mãe querida, as nossas lindas flores, 
por elas teus favores queremos alcançar.

25. Consagração a Nossa Senhora 
Aparecida
Onde for possível, rezar a consagração à Nossa Senhora 
Aparecida ou cantar o hino de número 1343 do Hinário Litúrgico: 
Louvai ao Senhor.

26. Bênção
Presidente - O Deus de bondade, que pelo 
Filho da Virgem Maria quis salvar a todos, vos 
enriqueça com a sua bênção. Amém.
- Abençoe-vos Deus todo-poderoso: Pai e Filho e 
Espírito Santo. Amém.
- Fazei tudo o que Jesus vos disser. Ide em paz e 
o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.

27. Canto Final (Belmiro Braga - Pe. João B. Lehmann) 
1 - Virgem Mãe Aparecida, estendei o vosso olhar 
sobre o chão da nossa vida, sobre nós, sobre nós 
e nosso lar. 
Virgem Mãe Aparecida, nossa vida e nossa luz! 
Dai-nos sempre, nesta vida, paz e amor do Bom 
Jesus! (2x) 
2 - Estendei os vossos braços, que trazei no peito 
em cruz, para nos guiar os passos, para o Reino 
de Jesus. 

Meditando a Palavra de Deus 
O livro de Ester nos apresenta a figura de uma 
mulher que é intercessora a favor de seu povo. 
Ester é uma mulher judia que conquista o coração 
do rei Assuero. Disso resulta que ela é feita rainha. 

Deus nos envia


