
- Enquanto se canta o refrão: "Canta, minh’alma, canta /
Louvores ao Senhor, / Que maravilhas tantas / Fez Ele em
teu favor!" (Ir. Miria T. Kolling - YouTube: https://
youtu.be/YB5BslaAic4), duas pessoas conduzem a ima-
gem de Maria até o lugar preparado no presbitério. Cri-
anças vão à frente com pétalas de rosas e outras com
flores para colocar diante da imagem.
- Ditribuir a oração mariana para todos, pois será utili-
zada no momento devocional.

01. ACOLHIDA
C. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos! Cele-
bramos jubilosos a festa em honra a Nossa Senho-
ra Aparecida, a Negra Rainha e Padroeira do Bra-
sil. Sob o olhar materno da Senhora Aparecida,
somos motivados a estar atentos ao que nos pede
seu Filho Jesus. No desejo de obediência e servi-
ço, cantemos.

02. CANTO
Viva a mãe de Deus e nossa... n° 1.019

03. SAUDAÇÃO
D. É pela força da graça do Deus Uno e Trino que
aqui estamos: Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo. Amém.
D. O Deus que pela ação do Espírito Santo nos
congrega em comunidade ao redor do seu Filho,
esteja sempre convosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no
amor de Cristo.

04. MOTIVAÇÃO
C. Nesta festividade em honra a Maria Santíssima,
a Igreja do Brasil é chamada a ouvir o conselho da
Mãe de Jesus: "fazei tudo o que Ele vos disser".
Em comunhão com a Paróquia de Montanha e tan-
tas comunidades de nossa Diocese que têm Nossa
Senhora Aparecida por padroeira, vivamos com fé
e ânimo as alegrias desta festa. Em meio às aflições
e desesperos da vida, com Maria reavivemos nos-
sa esperança, pois seu Filho haverá de nos dizer
algo e indicar o melhor caminho a seguir. Nesta
liturgia rezaremos por todas as crianças, sobretudo
as vítimas do preconceito, do ódio e dos mais di-
versos abusos. Que Nossa Senhora Aparecida nos
cubra com seu manto e nos faça crescer em amiza-
de com Jesus.

05. DEUS NOS PERDOA
D. Supliquemos a Deus Pai que volva para nós seu
olhar de misericórdia. Que Ele tenha compaixão
de nós devido à nossa dureza de coração, falta de
compaixão, indiferença e tantos outros males que
nos escravizam (silêncio).
Eu confesso a Deus ... n° 232
D. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados e nos conduza às ale-
grias da vida eterna. Amém.
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06. HINO DE LOUVOR
C. Louvemos a Jesus, Filho unigênito de Deus Pai,
que por amor deu-nos sua Mãe. Cantemos.
Glória a Deus nos altos céus! Pas na terra... n°
256

07. ORAÇÃO
- Momento de silêncio para oração pessoal.
D. Ó Deus, Todo-Poderoso, ao rendermos cul-
to 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 defi-
nitiva. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso
Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

08. DEUS NOS FALA
C. Jesus é a Palavra do Pai enviada à humanidade
para que todo gênero humano seja alcançado pe-
las verdadeiras alegrias da festa das núpcias do Cor-
deiro. Atentos, ouçamos.

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 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
- A liturgia desta solenidade apresenta-nos a sen-
satez e grandeza de duas mulheres que, pelo modo
humilde de ser, encontram agrado diante dos Reis.
A primeira, Ester, diante do rei, ornado com a co-
roa de ouro e ricas pompas. A segunda, Maria, di-
ante de Jesus, Rei do Universo, cujo reinado não
tem fim. Maria encontra agrado diante do Rei-ser-
viço que está ornado com as vestes da justiça e da
misericórdia.

- É importante nos perguntar: onde está Maria nos
textos das Sagradas Escrituras? A resposta não é
difícil: Maria, a Mãe de Jesus, está aonde seu Filho
está. Foi assim desde a concepção até o momento
da Cruz. Na narrativa do Evangelho de hoje, diz o
autor sagrado que: "a Mãe de Jesus também esta-
va lá" (Jo 2,1). Maria estava onde Jesus estava e,
junto d'Ele intercedia pelas necessidades dos afli-
tos, pois seu coração de Mãe é sempre sensível às
necessidades do povo de Deus.
- No contexto do Quarto Evangelho, o vinho é si-
nal do tempo Messiânico. Por isso, este milagre
realizado por Jesus está intimamente ligado à sua
missão de Messias, ou seja, o ungido do Senhor.
Importa-nos, portanto, ressaltar que na revelação
do messianismo de Jesus, Maria Santíssima, sua
Mãe, estava presente. Isto indica-nos, a importân-
cia de Maria no projeto salvífico consumado em
Jesus. Ele mesmo a quis junto de si, jamais negou a
sua companhia, nem tampouco fechou os ouvidos
às suplicas que por ela foram feitas.
- Hoje a Igreja do Brasil celebra com júbilo e de-
voção a solenidade de Nossa Senhora Aparecida.
Este dia é para todos nós um forte e propício mo-
mento de recordarmos que Deus está sempre pre-
sente na trajetória de nossa história. A aparição da
Imaculada Conceição é para o povo brasileiro cum-
primento do Magnificat, pois de fato o Senhor des-
pede os soberbos e sacia de bens os pobres e opri-
midos (Cf. Lc 1,46-55). Por meio de Nossa Se-
nhora Aparecida, Deus recorda aos homens e mu-
lheres de todos os tempos as palavras de seu Filho
benditíssimo: "eu vim para que todos tenham vida"
(Jo 10,10).
- A presença de Nossa Senhora como sinal de li-
bertação dos pobres e humilhados, faz-nos enten-
der que os planos de Deus Pai não comportam es-
cravidão, discriminação da pessoa humana nem
tampouco classes privilegiadas. Uma pequena ima-
gem negra brota das águas para recordar-nos que
o inesgotável rio do amor de Deus moldou todos
os homens e mulheres com a mesma dignidade. Que
Maria, Mãe de Misericórdia interceda sempre por
nós e para que em nossas famílias e comunidades
nunca faltem a alegria da fraternidade e da compai-
xão.

10. PROFISSÃO DE FÉ
D. Juntos, como comunidade fraterna, professe-
mos nossa fé: Creio em Deus Pai...

11. PRECES DA COMUNIDADE
- Pode-se cantar ou rezar a ladainha de Nossa Senhora



n° 957 ou 960. A Ladainha também poderá ser utilizada
após os avisos em um momento de devoção mariana.
D. Assistidos pela fiel intercessão de Nossa Se-
nhora e sustentados pela presença de Jesus, eleve-
mos confiantes nossas preces. Após cada pedido
rezemos juntos: Intercedei por nós, ó Mãe do Re-
dentor!
L.1 Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, para que
seja fortalecido com a graça de Deus, a fim de que
possa conduzir a Igreja de Jesus com sabedoria e
zelo, rezemos.
L.2 Pela Igreja de Cristo, para que seja no mundo
sinal de compaixão e acolhida a todo povo pere-
grino e para que continue comunicando com con-
vicção a Boa Nova do Evangelho, rezemos.
L.1 Pelos governantes, para que sejam sensíveis
às necessidades do povo, sobretudo dos mais ne-
cessitados, rezemos.
L.2 Pelo povo brasileiro, devoto de Nossa Senho-
ra Aparecida, a fim de que seja consolado diante
das dores causadas pela pandemia, rezemos.
L.1 Pela paróquia de Montanha e por todas as co-
munidades de nossa diocese que têm Nossa Se-
nhora Aparecida por padroeira, para que sejam
sempre disponíveis ao anúncio do Evangelho e sen-
síveis às necessidades dos mais fragilizados, reze-
mos.
L.2 Pelas crianças, que recebam de Nossa Senho-
ra, carinho e amparo. Que elas tenham oportuni-
dade de educação digna, moradia, e que sejam
amadas e cuidadas por seus resposáveis, rezemos.
D. Recebei, ó Pai Clementíssimo, pela intercessão
de Maria Santíssima, nossas preces. Nós vos pe-
dimos por Jesus, vosso Filho e Senhor nosso.
Amém.

12. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Ofertemos pelas mãos de Maria todas as nos-
sas alegrias e fadigas, na certeza de que Jesus mu-
dará tudo em dons de vida. Apresentemos, ao final
desta celebração, nossas ofertas e dízimo. Cante-
mos.
Ó Mãe, por intermédio do teu nome... nº 448

13. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. A nossa proteção está no nome do Senhor!
T. Que fez o céu e a terra!
D. Senhor, nosso Deus, nós vos louvamos e ben-
dizemos por nos terdes dado Maria, como Mãe e
intercessora. Pela singeleza de tão bela flor pode-
mos contemplar a beleza de vosso amor para
conosco.

Refrão: Minh'alma dá glórias ao Senhor, meu
coração bate alegre e feliz. Olhou para mim
com tanto amor que me escolheu, me elegeu e
me quis. E, de hoje em diante, eu já posso pre-
ver: todos os povos vão me bendizer! O Pode-
roso lembrou-se de mim! Santo é seu nome sem
fim!
D. Bendito sejais para sempre, ó Deus de amor
transbordante, que por inefável compaixão
quebrastes os grilhões da escravidão que sufocam
e oprimam vossos filhos. Bendito sejais por
lançardes sobre o povo brasileiro um olhar de agra-
do e misericórdia.
Refrão: Por nós fez maravilhas, louvemos o
Senhor! (bis)
D. Nós vos damos graças, onipotente Deus, por-
que de modo admirável manifestais vosso amor para
conosco. Nesta solenidade da Virgem Maria nos
recordais que vosso amor é sem fim. Olhai com
benignidade para os pequenos e oprimidos e
devolvei-nos a dignidade de filhos muito amados.
Refrão: Demos graças ao Senhor, demos gra-
ças demos graças ao Senhor! (bis)
D. Acolhei, ó Deus, sumo bem, os louvores que
humildemente vos oferecemos de coração agrade-
cido. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

RITO DA COMUNHÃO
- Onde acontece a distribuição da Eucaristia faz-se como
segue. Se não tiver, faz-se o Pai Nosso, o abraço da Paz,
um momento de silêncio e a Oração final.
- Em silêncio, ou apenas com um refrão, o corporal é
estendido sobre o altar e um Ministro da Eucaristia, pelo
caminho mais curto, traz a âmbula com o Pão Consagra-
do. Este é colocado sobre o altar. O Ministro faz uma
genuflexão. Não se convida para ficar de joelhos ou ado-
ração.

14. PAI NOSSO
D. Nesta dia solene elevemos juntos nossa voz ao
Deus que por nós fez grandes coisas rezando: Pai
nosso...

15. ABRAÇO DA PAZ
- Neste período da pandemia não faremos o abraço da
paz. A equipe reza a oração pela paz, de São Francisco
de Assis ou outra oração.

16. CONVITE À COMUNHÃO
- O ME aproxima-se da âmbula sobre o altar. Apresenta
o Pão Eucarístico e diz:
ME. Seus filhos se erguem, para proclamá-la bem-
aventurada. Ela se levanta antes da aurora para dar
o alimento a cada um. Eis o Cordeiro de Deus, que
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tira o pecado do mundo.
Todos: Senhor, eu não sou digno(a) de que
entreis em minha morada. Mas dizei uma pa-
lavra e serei salvo(a).
- O ME comunga e distribui o Pão Eucarístico. Ao final,
ele recolhe a reserva eucarística e leva para o sacrário.
Guardar um instante de silêncio.
- Quando teu Filho contigo vier... nº 619

17. ORAÇÃO
D. Alimentados pela vossa Palavra, nós vos
suplicamos, ó Deus: dai ao vosso povo, sob o
olhar de Nossa Senhora Aparecida, irmanar-
se nas tarefas de cada dia para a construção
do vosso Reino. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém.

18. AVISOS

19. DEVOÇÃO A NOSSA SENHORA
C. Maria é Mãe das Vocações. Ela foi exemplo de
vocacionada à missão quando saiu de sua casa e
foi servir Isabel. Sua missão de levar o Cristo aos
irmãos e irmãs se estendeu durante toda sua vida
fazendo tudo o que Jesus pedia. Confiemos a Nossa
Senhora o projeto diocesano missionário "IGRE-
JAS IRMÃS" que possibilitará o cuidado, a ora-
ção e a fratenidade entre todos. Estre projeto foi
aprovado na 21°  Assembleia Geral da Diocese.
Refrão: Ó, vem conosco, vem caminhar, San-
ta Maria, vem! (2x)
- Entrar com o banner das prioridades diocesanas.
D. Recentemente, o Papa Francisco, com a Cons-
tituição Apostólica Episcopalis communio (Comu-
nhão episcopal), renovou o SÍNODO DOS BIS-
POS. Sua abetura em Roma aconteceu no dia 10/
10 e nas Dioceses será no dia 17/10, próximo do-
mingo. O Sínodo visa a comunhão, a participação
e a missão em três fases: a  fase preparatória, na
qual se realiza a consulta ao Povo de Deus; a  fase
comemorativa, caracterizada pelo encontro dos
Bispos em assembleia; a  fase de ação, em que as
conclusões do Sínodo, aprovadas pelo Papa, de-
vem ser aceitas pela Igreja. Somos conviados a par-
ticipar deste evento que envolverá a Igreja no mundo
todo com nossa oração e participção.
- Durante o refrão, as crianças se aproximam da imagem
de Nossa Senhora. Trazem um cartaz: "SÍNODO DOS BIS-

POS - COMUNHÃO, PARTICIPAÇÃO E MISSÃO" e colo-
ca perto do quadro do Papa e do Bispo. Refrão: Ó, vem
conosco, vem caminhar, Santa Maria, vem! (2x)

D. Rezemos juntos: Ó Maria Santíssima, que em
vossa imagem milagrosa de Aparecida,
espalhais inúmeros benefícios sobre todo o
Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao
número de vossos servos, mas desejando parti-
cipar dos benefícios da vossa misericórdia, pros-
trado a vossos pés, consagro-vos o entendimen-
to, para que sempre pense no amor que
mereceis; consagro-vos a língua, para que sem-
pre vos louve e propague a vossa devoção; con-
sagro-vos o coração, para que, depois de Deus,
vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó
Rainha incomparável, no ditoso número de
vossos servos; acolhei-me debaixo de vossa pro-
teção; socorrei-nos em nossas necessidades,
espirituais e temporais, sobretudo na hora da
nossa morte. Abençoai-nos, ó mãe celestial
com vossa poderosa intercessão, fortalecei-nos
em nossa fraqueza, a fim de que, servindo-vos
fielmente nesta vida, possamos louvar-vos,
amar-vos e render-vos graças no céu, por toda
eternidade. Assim seja. Amém!
- Cantar "Virgem Mãe Aparecida..." nº 1.018; se possí-
vel, fazer uma coreografia; bater palmas e dar 'vivas a
Nossa Senhora'. Ao final, rezar a Ave Maria e o Glória
ao Pai.

20. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco!
T. Ele está no meio de nós!
D. Por intercessão da Bem-aventurada, Mãe de
Deus e nossa, desça sobre nós, nossas famílias e
todas as crianças a bênção de Deus: Pai e Filho e
Espírito Santo. T. Amém.
D. Testemunhando a Palavra de Deus, ide em paz
e que o Senhor vos acompanhe.
T. Graças a Deus.
- Obs.: Na sacristia, o dirigente diz, voltado para o cru-
cifixo, com toda a equipe reunida.
D. Bendigamos ao Senhor.
T. Demos graças a Deus.

21. CANTO
Santa Mãe Maria... n° 1.003


