
SOLENIDADE DE NOSSA SENHORA
APARECIDA

12 de outubro de 2015
Ano B- Branco

“MARIA A MISSIONÁRIA DE DEUS 
DESPERTA A FÉ.”

RITOS INICIAIS
01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: É sempre importarte recordar, nas fes-
tas e solenidades dos santos e santas, que o Ano 
litúrgico tem seu centro e fundamento no mistério 
de Cristo. As solenidades e festas de Maria subor-
dinam-se, portanto, a essa realidade. Na figura de 
Maria, emerge em toda a sua grandeza a imagem 
de Deus, que nela realiza seu desígnio salvífico. Na 
relação entre a iniciativa de Deus e a resposta de 
Maria temos a síntese do mistério de redenção da 
humanidade. Maria surge, assim, como a imagem 
da humanidade que, indo ao encontro de Deus 
que lhe vem, dá sua resposta de adesão para viver 
em profunda comunhão com Ele. A celebração da 
solenidade da Padroeira do Brasil, leva-nos a re-
descobrir os valores libertadadores aí contidos, em 
constante impulso pastoral que visa a concretizar o 
projeto de Deus em nosso meio.

02. CANTO INICIAL
Ref.: Viva a mãe de Deus e nossa, sem pecado 

concebida; viva a Virgem Imaculada, a 
Senhora Aparecida.

1. Aqui estão vossos devotos, cheios de fé 
incendida, de conforto e de esperança, ó Senhora 
Aparecida.

2. Nossos rogos escutai, nossa voz seja atendida; de 
nossa alma vos pedimos, ó Senhora Aparecida.

3. Amparai nossas famílias, a infância desvalida, 
para o bem de todos nós, ó Senhora Aparecida.

 

03. SAUDAÇÃO
04. ATO PENITENCIAL
Presid.: Em Jesus Cristo, o justo, que intercede por 
nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso es-
pírito ao arrependimento para sermos menos indig-
nos de aproximar-nos da mesa do Senhor (Pausa)

05. CANTO PENITENCIAL
1. Confesso a Deus, Pai todo-poderoso, e a vós, 

irmãos, confesso que pequei por pensamentos, 
palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão 
grande culpa.
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Celebração Dominical - Ano XLI - Nº 2361
Presid.: Deus todo-poderoso, tenha compaixão de 
nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à 
vida eterna.
Todos: Amém.

Presid.: Senhor, tende piedade de nós!
Todos: Senhor, tende piedade de nós!
Presid.: Cristo, tende piedade de nós!
Todos: Cristo, tende piedade de nós!
Presid.: Senhor, tende piedade de nós!
Todos: Senhor, tende piedade de nós!

06. GLÓRIA - 92º encontro
Ref.: Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus, 

glória a Deus lá nas alturas! 
1. Glória a Deus lá nas alturas,/ Paz na terra aos 

seus amados./ Senhor Deus, rei dos céus,/ 
Deus Pai todo-poderoso:/ Nós vos louvamos, 
vos bendizemos/ Adoramos, vos glorificamos,

2. Nós aqui vos damos graças/ Pela vossa 
imensa glória./ Senhor nosso Jesus Cristo,/ 
És o Filho Unigênito/ Senhor Deus, Cordeiro 
de Deus/ Tu és Filho de Deus Pai.

3. Vós que tirais o pecado do mundo,/ Tende 
piedade de nós./ Vós que tirais o pecado do 
mundo,/ Acolhei a nossa súplica./ Vós, que 
estais à direita do Pai,/ Tende piedade, piedade 
de nós.

4. Só vós sois o Santo./ Só vós o Senhor./ Só 
vós o Altíssimo,/ Jesus Cristo,/ Com o Espírito 
Santo,/ Na glória de Deus Pai. Amém.

07. ORAÇÃO DO DIA
Presid.: 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 N.S.J.C...

LITURGIA DA PALAVRA

I LEITURA (Est 5,1b-2; 7,2b-3)
Coment.: A Rainha Ester, diante do Rei, intercede 
por seu povo, que está marcado para morrer, e o 
salva. Ela é a imagem de Maria que, junto ao seu 
Filho Jesus, intercede por nós, seus filhos.

08.  LEITURA DO LIVRO DE ESTER
1bEster revestiu-se com vestes de rainha e foi 
colocar-se no vestíbulo interno do palácio real, 
frente à residência do rei. O rei estava sentado 
no trono real, na sala do trono, frente à entrada. 

Ref.: Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade 
de mim! (bis)

2. E peço à Virgem Maria, aos santos e anjos, e a 
vós, irmãos, eu peço que rogueis a Deus, que é 
Pai poderoso, para perdoar a minha culpa, tão 
grande culpa.
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2Ao ver a rainha Ester parada no vestíbulo, olhou 
para ela com agrado e estendeu-lhe o cetro de 
ouro que tinha na mão,  e Ester aproximou-se 
para tocar a ponta do cetro. 7,2bEntão, o Rei lhe 
disse: “O que me pedes, Ester; o que queres 
que eu faça? Ainda que me pedisses a metade 
do meu reino, ela te seria concedida”. 3Ester 
respondeu-lhe: “Se ganhei as tuas boas graças, 
ó rei, e se for de teu agrado, concede-me a vida - 
eis o meu pedido! - e a vida de meu povo - eis o 
meu desejo!” Palavra do Senhor.

09. SALMO RESPONSORIAL  - Sl 44(45)
  (Melodia: “Escutai minha filha”. - 92º encontro.)
Ref.: Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto: que 

o Rei se encante com vossa beleza!
1. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto: “Esquecei 

vosso povo e a casa paterna! Que o Rei se 
encante com vossa beleza! Prestai-lhe home-
nagem: é vosso Senhor!

2. O povo de Tiro vos traz seus presentes, os 
grandes do povo vos pedem favores. Majesto-
sa, a princesa real vem chegando, vestida de 
ricos brocados de ouro.

3. Em vestes vistosas ao Rei se dirige, e as vir-
gens amigas lhe formam cortejo; entre cantos 
de festa e com grande alegria, ingressam, 
então, no palácio real”.

II LEITURA (Ap 12, 1.5.13a15-16a)

10. LEITURA DO LIVRO DO APOCALIPSE 
DE SÃO JOÃO
1Apareceu no céu um grande sinal: uma mulher 
vestida de sol, tando a lua debaixo dos pés e 
sobre a cabeça uma coroa de doze estrelas. 5E 
ela deu à luz um filho homem, que veio para go-
vernar todas as nações com cetro de ferro. Mas 
o filho foi levado para junto de Deus e do seu 
trono. 13aQuando viu que tinha sido expulso para 
a terra, o dragão começou a perseguir a mulher 
que tinha dado à luz o menino. 15A serpente, 
então,  vomitou como um rio de água atrás da 
mulher, a fim de a submergir. 16aA terra, porém, 
vem em socorro da mulher. Palavra do Senhor.

EVANGELHO (Jo 2, 1-11)

11. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Ref.: Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (bis)                       
1. Disse a Mãe de Jesus aos serventes: “fazei 

tudo o que Ele disser!”

12. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS 
CRISTO SEGUNDO JOÃO
Naquele tempo, 1houve um casamento em Caná 
da Galiléia. A mãe de Jesus estava presente. 
2Também Jesus e seus discípulos tinham sido 
convidados para o casamento. 3Como o vinho 
veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: “Eles não 
têm mais vinho”. 4Jesus respondeu-lhe: “Mulher, 
por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não 

chegou”. 5Sua mãe disse aos que estavam servin-
do: “Fazei o que ele vos disser”. 6Estavam seis 
talhas de pedra colocadas aí para a purificação 
que os judeus costumam fazer. Em cada uma 
delas cabiam mais ou menos cem litros. 7Jesus 
disse aos que estavam servindo: “Enchei as ta-
lhas de água”. Encheram-nas até a boca. 8Jesus 
disse: “agora tirai e levai ao mestre-sala”. E eles 
levaram. 9O mestre-sala experimentou a água que 
se tinha transformado em vinho. Ele não sabia 
de onde vinha,  mas os que estavam servindo 
sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. 
10O mestre-sala chamou então o noivo e lhe dis-
se: “Todo mundo serve primeiro o vinho melhor 
e, quando os convidados já estão embriagados, 
serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o 
vinho melhor até agora!” 11Este foi o início dos 
sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Gali-
léia e manifestou a sua glória, e seus discípulos 
creram nele. Palavra da Salvação.

13. HOMILIA

14. PROFISSÃO DE FÉ (Creio)

15. ORAÇÃO DOS FIÉIS

LITURGIA EUCARÍSTICA

16. CANTO DAS OFERENDAS
1. Ó Mãe, por intermédio do teu nome, queremos 

nossos dons oferecer. O povo não tem pão e 
passa fome, espera a nossa oferta acontecer.

Ref.: Maria, intercessora ideal, se pedes teu 
Jesus atenderá. Repete o teu apelo maternal, 
assim como nas bodas de Caná.

2. Ó Mãe, por teu materno sentimento, queremos 
nossos dons oferecer. O povo não tem vinho, 
está sedento, espera a nossa oferta acontecer.

3. Pedido de um materno coração o filho certa-
mente escutará. Jesus, por tua santa interces-
são, em vida nossos dons transformará.

17. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Presid.: Acolhei, ó Deus, as preces e oferendas 
apresentadas em honra de Maria, Mãe de Jesus 
Cristo, vosso Filho; concedei que elas vos sejam 
agradáveis e nos tragam a graça da vossa proteção. 
Por Cristo, nosso Senhor.

18. ORAÇÃO EUCARÍSTICA XI (MR. 1036)
PARA MISSA COM CRIANÇAS III

RITOS DA COMUNHÃO
20. Todos: Pai Nosso...
Presid.: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e 
dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa 
misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e 
protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a 
esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador.
T.: Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.
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Presid.: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos 
Apóstolos: “Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha 
paz”. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que 
anima vossa Igreja, dai-lhe, segundo o vosso dese-
jo, a paz e a unidade. Vós, que sois Deus, com o Pai 
e o Espírito Santo.
Todos: Amém.

Presid.: A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Todos: O amor de Cristo nos uniu.

(Abraço da Paz)

21. CANTO DE COMUNHÃO
1. Na festa da vida, sem par, Caná põe a mesa, 

pois não! Na mesa não pode faltar nem vinho, 
nem risos, nem pão! Maria, que é Mãe, ali vai, 
os noivos têm Mãe em Caná. Jesus quer saber 
a hora do Pai, Maria lhe diz: “É já!”

Ref.: Maria, Maria, vem pôr, Mãe querida, Je-
sus, Pão da Vida, na mesa do altar! Maria, 
Maria, sem ti não há festa: ó vem, fica nesta, 
pra nada faltar!

2. O vinho já está bem no fim, sem ele alegria não 
há: não pode ficar triste assim a festa do amor 
em Caná. De manso Maria correu e diz a Jesus 
o que quer: e o vinho sobrou, a festa cresceu! 
Deus fez só por ti, Mulher!

3. Escutem o que Ele disser e façam o que Ele 
mandar, assim esta santa mulher ensina a Pa-
lavra escutar. Nas talhas a água se faz um vinho 
que espanta os hebreus: assim sempre tem 
união, festa e paz o povo que escuta a Deus.

4. Maria em Caná revelou Jesus, a que veio e 
quem é; e a fé, esta Mãe revelou em Pedro, Tia-
go e André. Seus filhos em torno do altar, ó Mãe, 
te rezamos assim: ajuda-me a crer! Ensina-me a 
amar! E a festa será sem fim!

5. Deus vem para a festa do amor, põe vinho na 
mesa e nos diz: “Deus quer ver você, sim se-
nhor, no céu e na terra feliz!” Aqui Deus reparte 
seu Pão e a gente aprendendo então vai: parti-
lha o que tem e canta o refrão: “só quem quer o 
irmão, tem Pai!”

22. CANTO DE COMUNHÃO II
1. Quando o teu filho contigo vier, pra a festa da 

vida fazer.
Ref.: Ensina-nos, Maria a fazer o que ele dis-

ser!/ Tudo é possível nas tuas mãos, meu 
Senhor! A eucaristia é teu milagre de amor!

2. Quando o vinho do amor nos faltar e a gente ao 
irmão se fechar.

3. Quando faltar a justiça entre nós e muitos fica-
rem sem voz.

4. Quando o serviço ao irmão nos custar cedendo 
a preguiça o lugar.

5. Quando o homem em nome da paz matar o 
irmão para ter mais.

6. Quando a tristeza invadir o nosso ser e a vida o 
sentido perder.

7. Quando é difícil ser bom e ter fé na força e po-
der que Deus.

23. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
Presid.: Alimentados com o Corpo e o Sangue 
de vosso Filho, 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.

25. BÊNÇÃO SOLENE (MR p. 527)
Presid.: O Deus de bondade, que pelo Filho da Vir-
gem Maria quis salvar a todos, vos enriqueça com 
sua bênção.
Todos: Amém.

Presid.: Seja-vos dado sentir sempre e por toda 
parte a proteção da Virgem, por quem recebestes 
o autor da vida.
Todos: Amém.

Presid.: E vós, que vos reunistes hoje para celebrar 
sua solenidade, possais colher a alegria espiritual e 
o prêmio eterno.
Todos: Amém.

Presid.: Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e 
Filho X e Espírito Santo.
Todos: Amém.

CONSAGRAÇÃO À N. SENHORA APARECIDA
Presid.: Senhora Aparecida, diante de tua pequenina 
imagem, queremos fazer o propósito de viver a vonta-
de de Deus a cada dia. Por isso, neste momento, nos 
consagramos a ti, para obter de tua maternidade o am-
paro necessário para perseverarmos no bom caminho.
Todos: Ó Senhora Aparecida, eu te consagro 
neste momento a minha vida: para amar a Deus 
sobre todas as coisas, para viver a minha fé com 
fidelidade; para seguir teu filho com a responsa-
bilidade de viver o seu evangelho; para partici-
par da minha Igreja com toda dedicação. Ó Mãe 
querida proteja-nos, guarda-nos e defende-nos 
de todos os males e perigos. Senhora Apare-
cida, de hoje em diante queremos viver para o 
bem, para a caridade e para o amor. Ajuda-nos, 
ó Mãe, e dá-nos firmeza, neste propósito. Amém.

 24. CANTO DE DESPEDIDA
1. Santa Mãe Maria, nesta travessia, cubra-nos 

teu manto cor de anil. Guarda nossa vida, Mãe 
Aparecida, Santa Padroeira do Brasil.

Ref.: Ave, Maria! Ave, Maria! (bis)
2. Com amor divino, guarda os peregrinos nesta 

caminhada para o além. Dá-lhes companhia, 
pois também um dia foste peregrina de Belém.

3. Mulher peregrina, força feminina, a mais impor-
tante que existiu, com justiça queres que nossas 
mulheres sejam construtoras do Brasil.

RITOS FINAIS
Exortações Finais e Bênção



12/setembro/preto/p4 12/setembro/branco/p4

26. BÊNÇÃO DAS CRIANÇAS
Presid.: Senhor, nosso Deus, que da boca das 
crianças preparastes um louvor do vosso nome, 
olhai para estas crianças que a fé da Igreja reco-
menda à vossa piedade; e, assim como o vosso 
Filho, nascido da virgem, recebia com amor as 
crianças, abraçando-as e abençoando-as e propôs 
o exemplo delas à imitação de todos, assim, ó Pai, 
derramai sobre elas a vossa bênção e dai a vossa 
proteção, a fim de que, quando crescerem através 
de uma boa convivência com as pessoas e com a 
cooperação da força do Espírito Santo, se tornem 
testemunhas de Cristo no mundo e saibam espa-
lhar e defender a fé. Por Cristo, Nosso Senhor.
Todos: Amém.

PULSANDO LITÚRGICO Diocese de Apucarana - PR
Responsáveis:
Comentários e orações: Pe. Edson Zamiro da Silva
            Pe. Jefferson Nogueira da Matta
Cantos: Cristiane e Marcos da Matta - yascris@ibest.com.br
Diaconais: Diácono Durvalino Bertasso
Diagramação: José Luiz Mendes
Impressão: Gráfica Diocesana

SUGESTÕES E INFORMAÇÕES: 
(43) 3468-1184       pe.esilva@hotmail.com

No dia 12 de outubro, comemoram-se três datas, 
embora poucos lembrem-se de todas elas: Nossa 
Senhora Aparecida, padroeira oficial do Brasil, o Dia 
das Crianças e o Descobrimento da América.  Em 
1717 os pescadores Domingos Martins García, João 
Alves e Filipe Pedroso pescavam no rio Paraíba, na 
época chamado de Rio Itaguaçu. Ou melhor, tenta-
vam pescar, pois toda vez que jogavam a rede, ela 
voltava vazia, até que lhes trouxe a imagem de uma 
santa, sem a cabeça. Jogando a rede uma vez mais, 
um pouco abaixo do ponto onde haviam pescado a 
imagem da santa, pescaram, desta vez, a cabeça 
que faltava à imagem e as redes, até então vazias, 
passaram a voltar ao barco repletas de peixes. Esse 
é considerado o primeiro milagre por interseção da 
imagem da santa. Eles limparam a imagem apan-
hada no rio e notaram que se tratava da imagem 
de Nossa Senhora da Conceição, de cor escura. 
Durante os próximos 15 anos, a imagem permane-
ceu com a família de Felipe Pedroso, um dos pes-
cadores, e passou a ser alvo das orações de toda a 
comunidade que se reuniam nas casas para a reza 
do terço, como nós hoje quando nos reunimos nos 
Grupos de Vivência para rezar e meditar a Palavra 
de Deus. A devoção cresceu à medida que a fama 
dos milagres realizados pela santa se espalhava. A 
família construiu um oratório, que, logo se consta-
tou, era pequeno para abrigar os fiéis que chegavam 
em número cada vez maior. Em meados de 1734, 
o vigário de Guaratinguetá mandou construir uma 

capela no alto do Morro dos Coqueiros para abrigar 
a imagem da santa e receber seus fiéis. A imagem 
passou a ser chamada de Aparecida e deu origem à 
cidade de mesmo nome. Em 1834 iniciou-se a con-
strução da igreja que hoje é conhecida como Basí-
lica Velha. Em 06 de novembro de 1888, a princesa 
Isabel visitou pela segunda vez a basílica e deixou 
para a santa uma coroa de ouro cravejada de dia-
mantes e rubis, juntamente com o manto azul. Em 8 
de setembro de 1904 foi realizada a solene coroação 
da imagem de Nossa Senhora da Conceição Apare-
cida e, em 1930, o papa Pio XI decreta-a padroeira 
do Brasil, declaração esta reafirmada, em 1931, pelo 
presidente Getúlio Vargas. A construção da atual Ba-
sílica iniciou na década de 1950, e sua inauguração 
aconteceu em 1967, por ocasião da comemoração 
do 250º Aniversário do encontro milagroso da ima-
gem, ainda com o templo inacabado. O Papa Paulo 
VI ofertou à santa uma rosa de ouro, símbolo de 
amor e confiança pelas inúmeras bênçãos e graças 
por ela concedidas. O majestoso templo foi consa-
grado pelo Papa, após mais de vinte e cinco anos de 
construção, no dia 4 de julho de 1980, na primeira 
visita de João Paulo II ao Brasil. Peritos afirmam que 
ela foi moldada com argila da região, pelo monge 
beneditino Frei Agostinho de Jesus, embora esta au-
toria seja de difícil comprovação. Seja qual for a au-
toria da imagem ou a história de sua origem, a esta 
altura ela pouco importa, pois as graças alcançadas 
por seu intermédio têm trazido esperança e alento 
a milhares de fiéis.  A liturgia de hoje ajuda a refletir 
que através das palavras de Maria “fazei tudo que 
ele vos disse” podemos entender que a missão do 
missionário é despertar a fé da pessoa, pois partindo 
da fé a graça, a benção, o milagre e a salvação nos 
serão oferecido. Que o exemplo de Maria nos ajude 
a colocar em saída para encontrar o irmão e desper-
tar a fé em Jesus Cristo único salvador e Senhor, e 
que o Brasil unido em oração seja capaz de amar 
o próximo e se colocar a serviço do irmão criando 
uma sociedade mais humana, solidaria e fraterna. E 
rezemos por todos os missionários (as) neste mês 
das missões.

12 DE OUTUBRO

Deus recebe o dízimo que oferecemos a Ele?
Sim, Deus recebe o dízimo através da comunidade. Tudo pertence a Ele. Ele é o dono; 

nós, os usuários. Ele não precisa de nada para Ele,
mas precisa para a Sua comunidade (Igreja).

Todo dízimo oferecido à comunidade é dízimo oferecido a Deus.


