
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA 

Anim.: Sejam todos bem-vindos para celebrar-
mos a Palavra de Deus, nesta solenidade de 
Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. 
Trazemos presente, para bem celebrarmos, 
os que sofrem pelo coronavírus, as famílias 
enlutadas, os profissionais da saúde, os que 
se curaram , o esforços de nossa igreja em 
retornar com nossas celebrações presenciais 
e os aniversariantes. 

2. ENTRONIZAÇÃO DA IMAGEM

Anim.: Senhora Aparecida, Mãe e Rainha, sede 
bem-vinda à nossa comunidade. Nós vos aco-
lhemos com alegria e vossa presença aumenta 
nossa fé em Cristo, vosso Filho e nosso Salvador. 
Sois a ternura visível de Deus no meio de nossa 
humanidade. 

Nossa comunidade vos acolhe de todo o coração. 
Vós que visitastes a casa dos três pescadores 
por primeiro, nunca mais deixastes de visitar o 
povo brasileiro com vosso coração materno, tão 
terno e sereno. Obrigado, Mãe Aparecida, por 
tua presença, vós que viestes nos trazer a paz, 
a esperança e a força do amor de vosso Filho 
Jesus. Com fé e devoção acolhamos a Imagem 
de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.

Canto: Viva a Mãe de Deus e nossa, sem pecado 
concebida. Viva a Virgem imaculada, ó Senhora 
Aparecida!

3. INTRODUÇÃO

Anim.: Era o ano de 1717 e os pescadores 
João Alves, Felipe Pedroso e Domingos Garcia, 
a pedido das autoridades, saíram para pescar. 
Deveriam trazer peixes para o governador, o 
Conde de Assumar. Tentaram a noite toda sem 

nada conseguir. Chegando ao Porto Itaguaçu, 
ao lançar a rede, João Alves puxou-a e nela 
veio o corpo de uma imagem quebrada, que ele 
guardou na canoa. Continuou seu trabalho cheio 
de esperança e, depois logo abaixo veio a cabeça 
da imagem. Foi um aviso do céu. Daquela hora 
em diante pescaram muitos peixes. 

Aparecendo em 1717 a pobres pescadores, 
que trabalhavam para fartar a mesa dos nobres, 
Nossa Senhora Aparecida assume – como seu 
Filho Jesus – a opção pelos pobres e margina-
lizados. Com ela identificam-se todos os que 
são oprimidos e postos à margem em nosso 
país. Além do mais, ela quis aparecer negra, 
identificando-se, assim, com os escravos de 
ontem e de hoje.

Celebrar, portanto, a festa da Padroeira do Brasil, 
significa redescobrir os valores libertadores aí 
contidos, em constante impulso pastoral que visa 
concretizar o projeto de Deus em nosso meio. 

Na alegria do nosso encontro, entoemos o canto 
de abertura.

4. CANTO DE ABERTURA: 156(CD24), 157(CD9)

5. SAUDAÇÃO INICIAL

Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo. Amém.

Dir.: O Deus da Esperança, que nos cumula de 
toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do 
Espírito Santo esteja com todos vocês.

TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu no 
amor de Cristo!

6. ATO PENITENCIAL: 189, 190

Dir.: Neste dia que celebramos a vitória de Cristo 
sobre o pecado e a morte, também nós somos 
convidados a morrer ao pecado e ressurgir para 
vida nova. Reconheçamo-nos necessitados da 
misericórdia do Pai. (silêncio)
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DEUS FAZ COMUNHÃO

Cantemos.

Dir.: Deus eterno e todo-poderoso tenha com-
paixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna. Amém.

7. GLÓRIA: 199, 205

8. ORAÇÃO

Oremos (pausa): 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.

Santo Livro, Santo Livro, louvado seja Deus 
por teus autores, louvado seja Deus por teus 
leitores... (256)

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

10. SALMO RESPONSORIAL: 44(45)

Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto: 
que o Rei se encante com vossa beleza!
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”.

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

12. CANTO DE ACLAMAÇÃO

Aleluia, aleluia, aleluia!
Disse a Mãe de Jesus aos serventes:
“fazei tudo o que Ele disser!”

13. EVANGELHO: Jo 2,1-11

O Senhor esteja convosco! 
Ele está no meio de nós!
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo João.
Glória a vós, Senhor!

14. PARTILHA DA PALAVRA

15. PROFISSÃO DE FÉ

16. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Neste dia que celebramos a festa da Padroei-
ra do Brasil, nossa Mãe Santíssima, elevamos 
nossas preces a Deus Pai.

Vossa Igreja vos pede, ó Pai: Senhor, nossa 
prece escutai!
Senhor, iluminai na fé vossa Igreja, o Papa Fran-
cisco, nosso Bispo Dario, presbíteros, diáconos, 
seminaristas, religiosos e religiosas, leigos e 
leigas, para que sejam no mundo sinal do vosso 
amor e propagadores do Evangelho de Cristo, 
por intercessão de Nossa Senhora Aparecida. 
Nós vos pedimos.

Senhor, amparai nossas crianças, que sofrem 
com o isolamento social e longe das escolas 
por intercessão de Nossa Senhora Aparecida. 
Nós vos pedimos.

Senhor, guiai pelos caminhos do bem os nossos 
jovens, dando-os esperança em um mundo 
melhor, por intercessão de Nossa Senhora Apa-
recida. Nós vos pedimos.

Senhor, fortalecei a fé de nossas famílias, para 
que o amor reine em nossos lares, por inter-
cessão de Nossa Senhora Aparecida. Nós vos 
pedimos.

Senhor, consolai e protegei os doentes, os 
profissionais da saúde, os que estão sofrendo 
com o isolamento social e falta de trabalho, e 
abri o coração de nossa gente para o amor, para 
a justiça e a paz. Fazei-nos um povo forte na 
esperança, paciente nas dificuldades e sempre 
solícito na caridade, por intercessão de Nossa 
Senhora Aparecida. Nós vos pedimos.

Dir.: Acolhe, Deus de amor, os pedidos do seu 
povo reunido em assembleia. Por Cristo, nosso 
Senhor. Amém.

17. PARTILHA DOS DONS: 440(CD9), 407(CD14)

DEUS NOS FALA
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Dir.: Com um gesto de louvor e gratidão a Deus 
e sinal de partilha da comunidade, trazemos ao 
altar do Senhor nossa singela doação. Cantemos.

RITO DA COMUNHÃO

18. PAI NOSSO

Dir.: Obedientes à palavra do Salvador e formados 
por seu divino ensinamento, ousamos dizer, como 
Jesus nos ensinou. Pai-nosso...

19. SAUDAÇÃO DA PAZ: 1011

Dir.: Estamos fazendo a experiência do distancia-
mento social, da falta de saúde, falta de emprego, 
que nos levam à falta de paz. Jesus nos convida 
a sermos autores da paz. Cantemos, como São 
Francisco, e sejamos instrumento da paz onde 
quer que estejamos.

(Omite-se o abraço da paz, conforme orienta-
ções dadas pelo Arcebispo para a prevenção 
da Covid-19).

(Em silêncio o Ministro Extraordinário da Sagrada 
Comunhão dirige-se à capela onde a Reserva 
Eucarística está cuidadosamente depositada no 
sacrário. Abre a porta do sacrário, faz uma genu-
flexão como sinal de adoração. Com reverência 
pega a âmbula que contém a Sagrada Reserva 
Eucarística. Leva-a até o altar, de onde parte 
para a distribuição da Sagrada Comunhão aos 
fiéis. Terminada a distribuição, leva a Sagrada 
Reserva até o sacrário.)

20. COMUNHÃO: 613(CD9), 622

21. RITO DE LOUVOR: 57, 62

Dir.: Agradecidos, elevemos nossos louvores 
ao Pai. (silêncio) Com braço forte ele conduziu 
seu povo e continua, com a luz de seu Espírito, 
a acompanhar a Igreja peregrina neste mundo. 
Cantemos.

22. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Alimentados com a Palavra 
de Deus, nós vos suplicamos, ó Deus: dai ao 
vosso povo, sob o olhar de Nossa Senhora da 
Conceição Aparecida, irmanar-se nas tarefas 
de cada dia para a construção do vosso reino. 
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

23. DEVOÇÃO A NOSSA SENHORA APARECIDA 

Ó Maria Santíssima, pelos méritos de Nosso 
Senhor Jesus Cristo, em vossa imagem querida 
de Nossa Senhora Aparecida, espalhais inúmeros 
benefícios sobre todo o Brasil.
Eu, embora indigno de pertencer ao número de 
vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de 
participar dos benefícios da vossa misericórdia, 
prostrado a vossos pés, entrego-vos o enten-
dimento, para que sempre pense no amor que 
mereceis. Entrego-vos a minha língua, para que 
sempre vos louve e propague vossa devoção. 
Entrego-vos o meu coração, para que, depois de 
Deus, vos ame sobre todas as coisas.
Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o 
Cristo crucificado deu-nos por Mãe, no ditoso 
número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me 
debaixo de vossa proteção. 
Socorrei-me em todas as minhas necessidades, 
espirituais e temporais, sobretudo na hora da 
minha morte.
Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e, com 
vossa poderosa intercessão fortalecei-me em 
nossa fraqueza, a fim de que, servindo-vos 
fielmente nesta vida, possamos louvar-vos, 
amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a 
eternidade. Assim seja! Amém!

24. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora 
Aparecida! Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, 
Nossa Senhora Aparecida!

Dir.: O Senhor nos ilumine com sua luz! Amém.  
Ele nos proteja e nos guarde! Amém.
Fortaleça nossa fé e nossa esperança! Amém. 
Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, o 
Senhor derrame sobre nós a sua bênção!
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
Amém. 

Dir.: Fazei tudo o que Ele disser! Vamos em paz 
e que o Senhor nos acompanhe.

TODOS: Graças a Deus!

25. CANTO DE ENVIO: 683, 966, 686

DEUS NOS ENVIA
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ORAÇÃO JUBILAR
DE NOSSA

SENHORA APARECIDA
Senhora Aparecida, Mãe Padroeira, em vossa singela imagem, há 300 
anos aparecestes nas redes dos três benditos pescadores no Rio Paraíba 
do Sul. Como sinal vindo do céu, em vossa cor, vós nos dizeis que para o 
Pai não existem escravos, apenas filhos muito amados. Diante de vós, 
embaixadora de Deus, rompem-se as correntes da escravidão! Assim, 
daquelas redes, passastes para o coração e a vida de milhões de outros 
filhos e filhas vossos.  Para todos tendes sido bênção: peixes em abundân-
cia, famílias recuperadas, saúde alcançada, corações reconciliados, vida 
cristã reassumida. Nós vos agradecemos tanto carinho, tanto cuidado!  
Hoje, em vosso Santuário e em vossa visita peregrina, nós vos acolhemos 
como mãe, e de vossas mãos recebemos o fruto de vossa missão entre 
nós: o vosso Filho Jesus, nosso Salvador. Recordai-nos o poder, a força das 
mãos postas em prece! Ensinai-nos a viver vosso jubileu com gratidão e 
fidelidade! Fazei de nós vossos filhos e filhas, irmãos e irmãs de nosso 
Irmão Primogênito, Jesus Cristo. Amém!

ORIENTAÇÕES

w Preparar com antecedência o espaço 
celebrativo com andor ou mesa, onde 
a imagem de Nossa Senhora Aparecida 
vai ficar. Deve ser ornamentado com 
carinho, fora do presbitério.

w Entronização solene da Imagem e quem 
preside pode incensá-la.

w A Oração Jubilar e o ato de devoção 
a Nossa Senhora pode ser colocado no 
Datashow ou impresso para que todos 
possam participar.

26. LEITURAS DA SEMANA

2.ª-feira: Est 5,1b-2; 7,2b-3, Sl 44(45), 
 11-12a.12b-13.14-15a. 15b-16 

(R/. 11.12a), Ap 12,1.5.
 13a.15-16ª, Jo 2,1-11
3.ª-feira: Gl 5,1-6, Sl 118(119), 41.43.44.
 45.47.48 (R/. 41a), Lc 11,37-41
4.ª-feira: Gl 5,18-25, Sl 1,1-2.3.4.6 
 (R/. cf. Jo 8,12), Lc 11,42-46
5.ª-feira: Ef 1,1-10, Sl 97(98) 1.2-3ab.
 3cd-4.5-6 (R/. 2a), Lc 11,47-54
6.ª-feira: Ef 1,11-14, Sl 32(33),1-2.4-5.12-

13 (R/. 12b), Lc 12,1-7
Sábado: Ef 1,15-23, Sl 8,2-3a.4-5.6-7 
 (R/. cf. 7), Lc 12,8-12


