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Mês Missionário Extraordinário

“FAZEI TUDO O QUE ELE VOS DISSER”

- Enquanto se canta "Quando faltou vinho..." n°
994, pessoas entram com talhas e colocam-nas
perto da Mesa da Palavra. Outra pessoa traz um
arranjo de flor. Logo atrás, alguém conduzindo o
Lecionário que tem à frente duas pessoas
carregando as velas. Ao lado do Lecionário,
alguém com um jarro com água e outra com um
jarro com suco de uva. Chegando à frente, os
jarros podem ser despejados dentro de duas
talhas ou simplesmente colocados perto das
mesmas. A pessoa conduz o Lecionário para o
seu devido lugar. Logo após, durante o mesmo
canto, acendem-se as velas do Altar. Façam os
gestos com calma e de maneira que todos possam
ver e participar.

01. MOTIVAÇÃO
C. Bem-vindos a esta celebração! Neste
mês dedicado às missões, revivemos nossa
vocação batismal em sermos chamados à
missão. Somos missionários do Reino,
discípulos missionários de Jesus Cristo. Em
comunhão com a Paróquia de Montanha,
que celebra sua Padroeira, aproximemo-
nos do Deus da vida. Revivamos a
experiência que Maria fez da Trindade. Ela
A acolheu e colaborou com seus planos
de amor.

02. CANTO
Vamos servir: Jesus manda... n° 129

03. ENTRONIZAÇÃO DA IMAGEM
C. Com alegria celebramos o dia de Nossa
Senhora Aparecida. Sua imagem foi
descoberta em 1717. Nesta  época no
Brasil havia escravidão. O escravo
Zacarias, liberto em 1850, nos recorda que
Maria é discípula de Jesus. Ele quer
libertação para todos. Ser missionário é
anunciar o Evangelho da libertação e da
vida. Cantemos acolhendo a imagem de
Nossa Senhora Aparecida.
- Junto à imagem, entram a bandeira do Brasil
e as cores missionárias.
Viva a mãe de Deus e nossa... n° 1.019



04. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Irmãos e irmãs, estamos reunidos para
revigorar a fé e a caminhada de comunidade.
Saudemos à Trindade Santa: 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 conosco!
Todos: Bendito seja Deus que nos
reuniu no amor de Cristo.

05. DEUS NOS PERDOA
D. Peçamos perdão: por nossas omissões,
por encobrir mentiras e injustiças e pelo
medo de promover a vida.
Por não termos sabido... nº 234
D. Deus de amor e bondade, tenha
compaixão de nós, perdoe os nossos
pecados e nos conduza à vida eterna.
Amém.

06. HINO DE LOUVOR
C. Louvemos ao Deus da vida, cantando.
Glória a Deus nos altos céus... nº 256

07. ORAÇÃO
D. Ó Deus, Todo-Poderoso, ao
rendermos 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.

08. DEUS NOS FALA

PRIMEIRA LEITURA:
Es 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 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 São
João.

09. PARTILHANDO A PALAVRA
- Celebramos a solenidade de Nossa
Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.
Para nós é motivo de grande honra e alegria.
Pela fé reconhecemos a importância de
Maria. Sua presença é reconhecida por
todos no projeto de Deus, na vida de Jesus
e da Igreja. Por ela encontramos o afeto de
Deus.
- É comum entre nós admirarmos pessoas
de personalidade forte e de caráter reto.
Pessoas que mostram transparência e alegria
por defender a prática da justiça e do bem
comum. Adquirir e manter esses valores,
como um modo de viver a vida, não é tarefa
fácil. Precisa de muita sabedoria, prudência,
de uma boa espiritualidade, fé e humildade.
- A Liturgia deste dia nos mostra duas
mulheres fortes: Ester e Maria. Elas nos
revelam confiança e esperança em Deus.
Colocam-se a serviço da vida. Cada uma,
em sua história e no clamor de sua
realidade, luta para defender a vida e garantir



ao seu povo que Deus não o abandonou.
- A rainha Ester conquista e encanta o rei,
mas, sabe que o seu coração se alegra
realmente com a vida de seu povo: "Se
ganhei as tuas boas graças, ó rei, e se for
do teu agrado, concede-me a vida - eis o
meu pedido! - e a vida do meu povo - eis o
meu desejo!". Maria, na festa de casamento,
em Caná da Galileia, surpreende a todos
com a frase "Eles não têm mais vinho". Essa
frase é carregada de sentido teológico. Ela
indica que o vinho novo para suprir aquela
carência só pode ser dado por Jesus. A frase
seguinte, dita também por Maria, "Fazei
tudo o que ele vos disser", coloca em
estreita ligação o divino e o humano. Jesus
Cristo , o "vinho novo", se deixa
experimentar, ser saboreado. A cada um de
nós, cabe reconhecer e acolher.
- Maria, no Evangelho, é "ponte" que nos
leva a ver e reconhecer o seu Filho. Ela não
precisou dizer muitas frases, nem tão pouco
explicar muita coisa sobre seu Filho. Soube
fazer do pouco o necessário para que
cheguemos ao que é essencial: Jesus Cristo.
- Ester e Maria nos ensinam que o
verdadeiro amor se concretiza na doação
aos irmãos e irmãs. Elas assumiram o
projeto de Deus com coragem e
determinação. Foram fiéis, mesmo quando
a situação era adversa. Colocaram-se a
serviço da vida de todos.
- Para nossa reflexão: usamos nossos dons
e inteligência para defender e promover a
vida?

10. PROFISSÃO DE FÉ
D. Professemos a nossa fé: Creio em Deus
Pai...

11. PRECES DA COMUNIDADE
D. Celebremos nosso Salvador, que se
dignou nascer da Virgem Maria, e peçamos:
Senhor, que a vossa Mãe interceda por

nós!
L.1 Por nossa Igreja, que esteja atenta a
imitar Maria que aponta para o Cristo no
caminho da obediência e do discipulado.
Nós Vós pedimos.
L.2 Por nós, que celebramos hoje a
solenidade de Nossa Senhora Aparecida,
Padroeira do Brasil, para que sejamos
amparados e defendidos em nossas
necessidades. Nós Vós pedimos.
L.1 Para que sejamos templo vivo do
Espírito Santo, a exemplo de Maria
Santíssima. Nós Vós pedimos.
L.2 Hoje é Dia das Crianças. Que elas sejam
abençoadas. Que as sem lar e as que são
vítimas de violência sejam amparadas e
protegidas. Nós Vós pedimos.
L.1 Muitas mulheres, diante do sofrimento
humano, buscam promover a vida e a
libertação. Que elas sejam sustentadas nesta
missão. Nós Vós pedimos.
L.2 Para que o povo brasileiro busque
corajosamente seus direitos e pratique com
sabedoria seus deveres. Nós Vos pedimos.
L.1 Que os batizados anunciem a Boa Nova
do Reino com obediência, humildade e
destemor. Nós Vos pedimos.
D. Acolhei, Pai de bondade, nossos
pedidos. Que vivamos a alegria de sermos
missionários da vida e da libertação
cantadas por Maria Santíssima. Por Cristo,
nosso Senhor. Amém.

12. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Ofertemos ao Senhor tudo aquilo que
somos e temos. Pelo nosso canto,
apresentemos nossas ofertas e dízimo.
Ó Mãe, por intermédio... nº 448

13. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. O Senhor esteja conosco!
T. Ele está no meio de nós.
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D. Hoje, rendamos graças a Deus pela
maternal intercessão de Maria.
Agradeçamos pelas Pastorais, Movimentos
e Serviços que levam a Boa Nova de
Cristo a diversos setores da vida social e
eclesial. Louvemos também pela missão
realizada em nossa Igreja Diocesana. A
missão renova a vida da Igreja. Com ela,
podemos nos dispor a conhecer e amar
pessoas, povos, culturas. Agradeçamos a
Deus pelo "sim" de Maria. Ele se torna
modelo de amor e doação para todos.
Canto: Minha'Alma dá glórias... n° 976
ou Virá o dia em que todos... n° 1.016
(fazer uma coreografia)
D. Aceitai, Senhor, nossos louvores. Que
cantemos sempre Vossa bondade e mise-
ricórdia. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

14. PAI NOSSO
D. Que a exemplo de Maria façamos
sempre a vontade de Deus em nossas
vidas. Pai Nosso...

15. ABRAÇO DA PAZ
D. A paz é fruto da justiça. Que nossa vida
seja sinal de paz para todos que nos
cercam.
A paz esteja contigo... nº 537

16. ORAÇÃO
D. Ó Deus, renovastes nesta
celebração a aliança conosco. Cuidai
sempre do Vosso povo e, sob o olhar
de Nossa Senhora Aparecida,
dediquemo-nos ao serviço da paz e da
justiça. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém.

17. AVISOS
- Obs.: Após os avisos, pode ser realizada uma
homenagem à Nossa Senhora, a Ladainha e /ou
a Oração de Consagração.

18. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja conosco!
T. Ele está no meio de nós!
D. (O dirigente diz a fórmula que segue)
Abençoe-nos e guarde-nos o Senhor Todo-
poderoso e cheio de misericórdia: Pai e
Filho e Espírito Santo.
T. Amém.
D. Protegidos por Nossa Senhora
Aparecida, vamos em paz e o Senhor nos
acompanhe.
T. Graças a Deus.
(Obs.: na sacristia, o dirigente diz voltado para
o crucifixo com toda a equipe reunida):
D. Bendigamos ao Senhor.
T. Demos graças a Deus.

19. CANTO
Nossa Senhora Aparecida... n° 981

Sugestão de gesto concreto
- Participar da Novena Missionária (Gru-
pos de Reflexão);
- Marcar um dia para rezar o Terço Lu-
minoso nas seguintes intenções: Infância
e Adolecência Missionária; Juventude
Missionária; Padres, Irmãs e Irmãos Mis-
sionários em outros países.


