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ANO SANTO DA MISERICÓRDIA

SANTAS MISSÕES POPULARES

Mês Missionário

"FAZEI O QUE ELE VOS DISSER"

Observações:
- Esta celebração se faz na Igreja e não deve ser
feita nas casas. Alguma outra celebração na
casa de algum devoto, deve-se fazer em outro
momento do dia.
- Preparar uma mesa ao lado do altar para colo-
car a imagem de Nossa Senhora, bem bonita e
ornamentada.
- Preparar três cartazes com as palavras: Cora-
gem, Esperança e Serviço, para o momento do
perdão.
- Preparar crianças para no ofertório entrarem
com pétalas de rosas e saudarem Maria.

- Uma bandeira da paz e outra bandeira do
Brasil para o momento da paz.

01. MOTIVAÇÃO
C. Queridos irmãos e irmãs em Cristo!
Neste mês missionário a nossa alegria en-
quanto missionários e missionárias é teste-
munhar e transmitir a vida aos nossos ir-
mãos e irmãs. Hoje celebramos a Soleni-
dade de Nossa Senhora Aparecida. Re-
zemos pelo nosso país. De modo especial,
que ela interceda pelos que mais sofrem
com o desemprego, miséria e corrupção.
Alegres e confiantes, cantemos acolhendo
a imagem de Nossa Senhora que chega até
nós em procissão com as crianças que hoje
também festejam o seu dia.

02. CANTO
Viva a mãe de Deus e nossa... nº 1.019

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. A Trindade Santa nos reúne e nos faz
irmãos. Unidos como comunidade, inicie-
mos cantando: Em nome do Pai, do Fi-
lho também, em nome do Espírito San-
to. Amém!



D. O Deus da vida e da esperança que nos
enche de toda alegria e paz em nossa fé
esteja convosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

04. DEUS NOS PERDOA
(A cada pedido, apresentar os cartazes com os
nomes correspondentes. Ir colocando aos pés
de Nossa Senhora).
D. A Virgem Maria é, para todos os brasi-
leiros, modelo de vida cristã. Inspirados em
seu exemplo, examinemos nossa consciên-
cia e imploremos o perdão de Deus.
D. Senhor, pelas vezes em que não tivemos
CORAGEM de testemunhar o Evangelho,
tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós! (canta-
do).
D. Cristo, pelas vezes em que não transmi-
timos a ESPERANÇA aos que estão so-
frendo, tende piedade de nós!
T. Cristo, tende piedade de nós!
D. Senhor, pelas vezes em que não assumi-
mos atitude de SERVIÇO, pensando so-
mente em nossos problemas, tende pieda-
de de nós!
T. Senhor, tende piedade de nós!
D. Deus de misericórdia, Vós nos amais
incondicionalmente. Perdoai os nossos pe-
cados. Aumentai a nossa capacidade de
perdoar e amar e conduzi-nos à vida eter-
na. Amém!

05. HINO DE LOUVOR
D. Bem alegre cantemos, louvando o nos-
so Deus.
Glória a Deus nos altos céus... nº 256

06. ORAÇÃO
D. Ó Deus todo-poderoso. Ao render-
mos culto à Imaculada Conceição de
Maria, Mãe de Deus 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!

07. DEUS NOS FALA
C. Com o acolhimento da Palavra de Deus
participamos da grande festa onde nos é
servido o "vinho novo". Maria, que gestou
a Boa Nova em seu ventre, agora é aquela
que pede: "fazei tudo o que Ele vos disser".
Atendendo ao pedido de Nossa Senhora,
ouçamos a Palavra de Deus.
Refrão: Pela Palavra de Deus sabere-
mos por onde andar. Ela é luz e verda-
de, precisamos acreditar.

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 vos-
sa beleza!

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

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

EVANGELHO: Jo 2, 1-11

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia... Alguém do povo exclama... nº
305

Evangelho de Jesus Cristo segundo
João.



08. PARTILHANDO A PALAVRA
A primeira leitura nos apresenta uma figura
importante do Antigo Testamento: Ester.
Mulher de uma beleza incomparável que
conquista o rei. Com isso, consegue inter-
ceder por seu povo, que estava ameaçado
por causa das acusações de Amã. A histó-
ria de Ester nos faz perceber a presença
ativa de Deus nos acontecimentos, tornan-
do as pessoas instrumentos para fazer pre-
sente a sua misericórdia.
No Evangelho, João nos mostra Jesus como
o esposo da humanidade e como o vinho
novo. O vinho é o símbolo do amor de Deus
pela humanidade. No Antigo Testamento o
matrimônio era símbolo do relacionamento
entre Deus e o povo. Jesus é o noivo que
se casa com a humanidade. A falta de vinho
no casamento significa a falta de amor e de
alegria que são recriados somente com Je-
sus.
A presença da mãe de Jesus também é de
grande importância: primeiro ela mostra a
Jesus que o vinho acabou e depois pede
aos serventes: "fazei tudo o que Ele vos dis-
ser". Com este pedido ela estimula a todos
para que busquem o "novo" que vem na
obediência a Jesus. Com a afirmação "eles
não tem mais vinho", Maria nos mostra que
a humanidade precisa aderir a Jesus para
assim construir um mundo melhor. Jesus vem
encher as nossas talhas com o vinho da sua
Boa Nova.
Na segunda leitura, vemos uma mulher que
aparece no céu. Essa mulher representa a
Igreja primitiva, profética, que se encontra-
va em dificuldade de dar à luz ao projeto
de Deus, de dar continuidade à proposta
de Jesus Cristo para com a humanidade. O
dragão querendo devorar o filho da mulher
antes dele nascer, representa as forças de
morte que perseguem as comunidades.
Quer destruir e dificultar o testemunho de-

las. E devorar os seus frutos. Deus é aquele
que sempre vem em auxílio dos necessita-
dos e, por isso, conduz a mulher para o
deserto.
A liturgia de hoje nos mostra que Deus nunca
abandona seu povo. Sempre está presente,
dando força e intervindo para não ser
destruído por forças opressoras. Somos
eternos aprendizes de Maria. Com ela
aprendemos a ser mais solidários, a ter um
olhar de misericórdia e a  dar passos ao
encontro do outro! Sigamos o seu exem-
plo, estando sempre atentos  às necessida-
des dos nossos irmãos!

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Professemos com confiança a nossa fé.
Creio em Deus Pai...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. No dia em que carinhosamente celebra-
mos a padroeira do Brasil, elevemos a Deus
nossas preces. A cada pedido digamos:
Todos: Senhor que a Vossa Mãe inter-
ceda por nós!
L.1 Pela Igreja, para que, à imitação de Ma-
ria, seja cada vez mais solícita às dores da
humanidade, rezemos.
L.2 Pelo Papa, bispos e todos os que anun-
ciam o Evangelho, para que sempre mais
ofereçam o vinho novo da Palavra de Deus
a todos os povos, rezemos.
L.1 Pelo povo brasileiro, para que, mesmo
diante das dificuldades que nos atingem, não
desanime, nem descreia de um Brasil mais
justo,  fraterno e solidário, rezemos.
L.2 Hoje celebramos o dia das crianças.
Que, na ação responsável e solidária dos
adultos, encontrem um Brasil e um mundo
mais próximos da vontade de Deus, reze-
mos.
L.1 Senhor, concedei ao povo da Paróquia
de Montanha, os padres e as Irmãs que lá
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estão, muita luz, coragem e perseverança
na caminhada. Que cresçam cada vez mais
na fé. Rezemos.
D. Pai Santo, ouvi as preces que Vosso
povo humildemente Vos apresenta sob a
intercessão da bem-aventurada Virgem
Maria. Por Cristo, nosso Senhor. Amém!

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Ofertemos os nossos dons e também o
nosso compromisso de colocá-los a servi-
ço da comunidade. Coloquemos também
aos pés de Nossa Senhora as flores como
sinal da nossa gratidão a Deus. Ele nos deu,
através de Maria, a vida plena em Cristo.
Como vai ser? Nossa festa... nº 416

12. PAI NOSSO
D. Sentimos a necessidade de estar mais
próximos do Pai e reconhecemos n'Ele a
única fonte da vida. Rezemos, unindo as
nossas mãos. Pai nosso...

13. ABRAÇO DA PAZ
D. A paz é fruto da justiça. Façamos ago-
ra a nossa oração pela paz no nosso País.
Exigimos mais justiça, diante de tanta vio-
lência, exploração, preconceito racial, in-
diferença e corrupção.
(Coloca-se um fundo musical e entram duas
crianças com uma bandeira branca represen-
tando a paz, juntamente com a bandeira do
Brasil).
É bonita demais... nº 542

14. ORAÇÃO
D. Senhor nosso Deus, fomos fortaleci-
dos pelos mistérios que celebramos. Nós
Vos suplicamos: dai ao Vosso povo, sob
o olhar de Nossa Senhora da Conceição
Aparecida, unir-se nas tarefas de cada
dia para a construção do Vosso Reino.
Por Cristo, nosso Senhor. Amém!

15. AVISOS

16. CONSAGRAÇÃO A NOSSA SE-
NHORA APARECIDA
Convidar a assembleia a estender a mão em
direção a imagem de Maria e fazer a Con-
sagração. (página 298 do livro de cantos).

17. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
Cantar: Dá-nos a bênção ó Mãe querida,
Nossa Senhora Aparecida. (2x)
D. O Senhor esteja conosco.
Todos: Ele está no meio de nós.
D. Pela intercessão de Nossa Senhora
Aparecida, desça sobre vós a bênção de
Deus todo-poderoso. Pai e Filho e Espí-
rito Santo. Amém!
D. Ide em paz e que o Senhor nos acompa-
nhe.
Todos: Graças a Deus!

18. CANTO
Graças vos damos Senhora... nº 953


