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Solenidade

ANO DA PAZ E DA VIDA CONSAGRADA

SANTAS MISSÕES POPULARES

"FAZEI O QUE ELE VOS DISSER"

Obs.: preparar um lugar em destaque onde será
colocada a imagem de Nossa Senhora.

01. MOTIVAÇÃO
C. Irmãos e irmãs, estamos na casa do Pai
para celebrarmos a Solenidade de Nossa
Senhora da Conceição Aparecida. Ela é a
santa de Deus, livre de toda mancha de pe-
cado. Pelo Espírito Santo, foi feita nova cri-
atura. Cantemos, acolhendo a imagem de
Nossa Senhora.

Viva a mãe de Deus e nossa... n°1.041
C. Nosso país, marcado por profundas
desigualdades, recebe um sinal de Deus:
Maria se coloca do lado dos mais sofre-
dores. Ela está atenta àquilo que os filhos
necessitam. A Mãe Aparecida intercede
pelo povo, levando-o ao encontro de seu
Filho Jesus.

02. CANTO
Nossos corações em festa... n° 83

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Estamos reunidos em nome do Pai e
do Filho e do Espírito Santo. Amém.
D. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor do Pai e a comunhão do Espírito
Santo estejam sempre convosco!
Todos: Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

04. DEUS NOS PERDOA
D. Somos fiéis ao seguimento de Cristo.
Mas o pecado tira de nós a alegria do
Evangelho. Confiantes na misericórdia do
Pai cantemos nosso arrependimento.



Eu confesso a Deus... n° 184
D. Deus todo poderoso, rico em misericór-
dia tenha compaixão de nós, perdoe os
nossos pecados e nos conduza à vida eter-
na. Amém!

05. HINO DE LOUVOR
C. Hoje temos motivo para louvarmos a
Deus. Ele nos enviou seu Filho Jesus nasci-
do da Virgem Maria.
Glória, glória, glória a Deus... n° 232

06. ORAÇÃO
D. Ó Deus todo-poderoso, ao render-
mos culto à Imaculada Conceição de
Maria, Mãe de Deus e Senhora nossa,
concedei ao 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.

07. DEUS NOS FALA
C. Com o coração aberto ao Senhor, ou-
çamos Sua Palavra.

PRIMEIRA LEITURA:
Est 5, 1b-2; 7, 2b-3

L.1 Leitura do Livro de Ester.

SALMO RESPONSORIAL: 44 (45)
Refrão: Escutai, minha filha, olhai,
ouvi isto: / que o Rei se encante com
vossa beleza!

SEGUNDA LEITURA:
Ap 12, 1.5.13a.15-16a

L.2 Leitura do Livro de Apocalipse de
São João.

EVANGELHO: Jo 2, 1-11

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Como Maria, agora vou ouvir... n° 337

Evangelho de Jesus Cristo segundo
João.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
Maria, apesar do avanço dos séculos, é a
fonte de inspiração para muitos cristãos.
Muitos teólogos consideram-na "Nova
Eva". Veio para servir à redenção da hu-
manidade. Para o povo ela é "santa de
Deus". Intercede por nós junto a Jesus.
A Mãe de Deus e nossa sempre deve ser
contemplada à luz do projeto de Deus. O
Concílio Vaticano II fez uma associação
entre a Igreja e Maria. Como Maria, a Igreja
recebe a Palavra de Deus no Espírito San-
to. Tanto a Igreja como Maria transmitem
esse dom precioso a outros e se tornam a
"mãe" dos crentes.
Maria cooperou na salvação dos homens,
tornando-se a Mulher do acolhimento da
vontade de Deus. Diz Santo Irineu: "pela
obediência, ela se tornou causa de salva-
ção para si mesma e para todo o gênero
humano".
Adão e Eva desobedeceram. Foram orgu-
lhosos. Queriam ser iguais a Deus. Isso traiu
o que eles eram realmente: seres criados
para a felicidade e contemplação de Deus,
participantes de sua divindade. De outra
forma, Maria acolhe o chamado de Deus.
Ela gerou o Salvador. Isso não a tornou
orgulhosa. Mas ela continuou sua missão,
pois sabia que Deus lhe tinha cumulado com
sua benção. Mesmo antes de Jesus nascer,
parte apressadamente para levar a Boa
Nova a sua prima Isabel. Através de Simeão
fica sabendo que sua alma seria atingida por
uma espada de dor. Meditava todos esses
acontecimentos em seu coração.
Sua vida com Jesus não se deu apenas de
forma velada, mas publicamente. Nas bo-



das de Caná torna-se símbolo da solicitude
e sensibilidade para com o povo. Também
esteve presente junto à Cruz. Mesmo sa-
bendo que a morte do Filho era iminente,
manteve-se ao lado d'Ele como verdadeira
Mãe e ao mesmo tempo, seguidora. Aos
pés da Cruz recebe o discípulo amado como
filho, tornando-se a Mãe de todos os discí-
pulos que haveriam de vir após a Páscoa
do Senhor.
Sua memória não permanece apenas nos
evangelhos. Maria continua sendo a Mãe
presente junto ao povo obediente a Deus.
No Brasil é venerada como Mãe Aparecida,
por ter sido encontrada no rio Paraíba. Esse
é um sinal para todos nós. Num tempo de
escravidão e desolação, a Mãe aparece,
assim como nas bodas de Caná, ao lado
dos mais sofredores. Ela é consolo dos afli-
tos. E nos encaminha para o seguimento de
seu Filho. Para nós, venerar Maria é vê-la
como Mãe zelosa e profética. Não é exa-
gero reconhecer que essa Mulher é especi-
al. Símbolo de seguimento e fé, Nossa Se-
nhora é exemplo para todos que vivem num
tempo de mudança. Que Nossa Senhora
Aparecida nos ilumine, para sermos cada
vez mais fiéis a seu Filho Jesus Cristo.

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Como fiéis que creem no Deus da vida
professemos a nossa fé, dizendo:
Creio em Deus Pai...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Nossa Mãe Maria intercede por nós,
pois ela caminha com seu povo. Por isso
roguemos:
Mãe Aparecida, rogai a Deus por nós!
L.1 Maria é a Virgem que está atenta às
dificuldades do povo. Que seu exemplo de
discípula missionária seja a meta de cada
um de nós. Rezemos.
L.2 Que os que padecem dificuldades, se-

jam auxiliados por Nossa Senhora e rece-
bam o conforto de Deus. Rezemos.
L.1 A paróquia de Montanha hoje celebra
sua padroeira. Que este Povo de Deus  co-
nheça cada vez mais seu Filho Jesus. Reze-
mos.
L.2 Que o povo brasileiro, amparado pela
Mãe Aparecida, construa uma sociedade
mais justa e fraterna. Rezemos.
D. Ó Pai, atendei nossos pedidos e nos
faça pessoas cada vez mais configuradas a
seu Filho Jesus. Por Cristo nosso Senhor.
Amém.

11. MOTIVAÇÃO PARA
CAMPANHA MISSIONÁRIA 2015
L.1 Todas as famílias e comunidades são
convidadas a viverem com maior intensida-
de o Mês das Missões. Neste ano de 2015
o tema é: Missão é servir, destacando a es-
sência da mensagem de Jesus. Ele veio “para
servir” (cf. Mc 10,45). Diante da tentação
do poder Jesus dá uma grande lição: “Quem
quiser ser o primeiro, seja o servo de to-
dos” (Mc 10,44). Essa sabedoria é o lema
da Campanha e nos lembra que, diante da
tentação do poder e do prestígio, a Missão
do cristão é serviço, entrega e doação.
L.2 O papa Francisco, nos recorda que,
“na doação, a vida se fortalece, e se enfra-
quece no comodismo e no isolamento. De
fato, os que mais desfrutam da vida são os
que deixam a segurança da margem e se
apaixonam pela missão de comunicar vida
aos demais" (EG 10). É este o espírito de
uma Igreja "em saída" missionária. A Cam-
panha Missionária nos convida a alargar os
horizontes do nosso serviço até os confins
do mundo. Participemos, no próximo do-
mingo, trazendo nossa oferta.

12. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Maria foi exemplo de doação ao Reino
de Deus. Iluminados por seu exemplo,
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Leituras para a Semana

3ª Rm 1, 16-25 / Sl 18(19A) / Lc 11, 37-41
4ª Rm 2, 1-11 / Sl 61(62) / Lc 11, 42-46
5ª Rm 3, 21-30 / Sl 129(130) / Lc 11, 47-54
6ª Rm 4, 1-8 / Sl 31(32) / Lc 12, 1-7
Sáb.: Rm 4, 13.16-18 / Sl 104(105) / Lc 12, 8-12

apresentemos nossa disposição em servir,
ofertando nossa vida para o anúncio do
Evangelho.
Como vai ser? Nossa festa... n° 413

13. PAI NOSSO
D. Confiantes, rezemos a oração que o
Senhor Jesus no ensinou.
Pai-nosso...

14. ABRAÇO DA PAZ
D. A paz não é apenas ausência de guerra.
Ela é plenitude do bem oferecido por Deus
à humanidade. Ela promove o amor ao
próximo. Saudemo-nos na paz do Senhor.
Irmão, minha paz eu te dou... n° 551

15. ORAÇÃO
D. Alimentados pela Palavra, nós Vos
suplicamos, ó Deus: dai ao Vosso povo,
sob o olhar de Nossa Senhora da Con-
ceição Aparecida, irmanar-se nas tare-
fas de cada dia para a construção do
Vosso Reino. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém!

16. AVISOS
- Rezemos nesta semana em comunhão
com as paróquias de Jaguaré, Boa Espe-
rança, Nova Venécia, Mantenópolis, Vila
Pavão, Ecoporanga, Santo Antônio, Pon-
to Belo/Mucurici e Alto Rio Novo, que re-
alizarão o 3º Retiro Paroquial das Santas
Missões Populares.
- No próximo domingo será a Coleta
Missionária. Lembrar de trazer os envelo-
pes com as ofertas.  (Entregar os envelopes
da Campanha Missionária para quem não le-
vou no domingo passado)

17. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco.
T: Ele está no meio de nós.
D. Deus, que na Sua bondade, por meio de
Seu Filho nascido da Virgem Maria, quis sal-
var o gênero humano, Se digne enriquecer-
nos com a Sua bênção.
Todos: Amém.
D. Deus nos faça sentir, sempre e em toda a
parte, a proteção da Virgem Santíssima, pela
qual recebemos o autor da vida.
Todos. Amém.
D. A todos nós, que hoje nos reunimos para
celebrar digna e fervorosamente a Soleni-
dade de Nossa Senhora da Conceição
Aparecida, Deus nos conceda a alegria es-
piritual e a recompensa eterna.
Todos. Amém.
D. Abençoe-nos o Deus Todo poderoso Pai
e Filho e Espírito Santo!
D. Ide em paz e que o Senhor nos acompa-
nhe.
T: Graças a Deus!

18. CANTO
Maria o Magnificat cantou... n° 994


