Paróquia São Roque - Diocese de Colatina
1º Dia do Tríduo em Preparação
à Visita da Imagem Peregrina de

NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

APARECIDA

ANO NACIONAL MARIANO:
300 ANOS DA IMAGEM DE NOSSA SENHORA DA
CONCEIÇÃO APARECIDA
Preparar um pequeno altar com a Imagem
de Nossa Senhora da Conceição Aparecida,
flores, vela e a Bíblia Sagrada. Enquanto as
pessoas vão chegando canta-se o refrão:
EU CANTO LOUVANDO MARIA, MINHA
MÃE. A ELA UM ETERNO OBRIGADO EU
DIREI. MARIA FOI QUEM ME ENSINOU A
VIVER, MARIA FOI QUEM ME ENSINOU
A SOFRER.
REUNIDOS EM ORAÇÃO
COM MARIA, MÃE DE JESUS
E NOSSA MÃE
Animador 1 – Irmãos e Irmãs bem vindos
a este momento de oração em que nossa
Paróquia São Roque se prepara para receber
a imagem peregrina de Nossa Senhora da
Conceição Aparecida. O Ano Nacional
Mariano, proclamado pela CNBB, foi aberto
em 12 de outubro de 2016, por ocasião da festa
de Nossa Senhora da Conceição Aparecida.
Oficialmente, o Ano Mariano se encerrará
no dia 11 de outubro de 2017. É um ano para
celebrar, comemorar, louvar a Deus, mas
também para reaprender com Nossa Senhora
como seguir Jesus Cristo, como ser cristão
hoje.
Animador 2 – A Mãe de Deus se manifestou
em vários lugares do mundo em momentos
marcados por sofrimento para os povos aos
quais ela quis se mostrar próxima. Entre
nós, ela apareceu em 1717 na forma de uma
imagem negra, na época em que a escravidão
estava em alta no Brasil. Desde quando os três
pescadores retiraram das águas do rio Paraíba
do Sul a Sagrada Imagem, um rio ininterrupto
de graças sobreveio ao povo brasileiro por
intermédio de Nossa Senhora. São 300 anos
em que a presença e o carinho da Mãe têm
acompanhado os nossos passos! Felizes por
este encontro, cantemos.

CANTO INICIAL:
VIVA A MÃE DE DEUS E NOSSA, SEM
PECADO CONCEBIDA. SALVE, VIRGEM
IMACULADA, Ó SENHORA APARECIDA!
1 - Aqui estão vossos devotos, cheios de fé
incendida, de conforto e de esperança, ó
Senhora Aparecida!
2 - Virgem santa, Virgem bela, Mãe amável,
Mãe querida, amparai-nos, socorrei-nos, ó
Senhora Aparecida!
Presidente – Reunidos em oração com Maria,
a Mãe de Jesus e nossa mãe, façamos juntos
o sinal da nossa fé, invocando a Santíssima
Trindade: Em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo. Amém.
Presidente - Maria é a realização mais perfeita
e a expressão mais concreta do Evangelho de
Jesus Cristo. Aquele que permanece na escola
de Maria aprende a conhecer Jesus Cristo, a
amá-lo, a imitá-lo, a testemunhá-lo em sua
vida. Contemplando o Mistério da Encarnação
do Filho de Deus em nossa humanidade por
meio do sim da Virgem Maria, rezemos a
saudação angélica:
Presidente - O Anjo do Senhor anunciou a
Maria.
Todos - E ela concebeu do Espírito Santo.
AVE MARIA...
Presidente - Eis aqui a serva do Senhor.
Todos - Faça-se em mim segundo a vossa
Palavra. AVE MARIA...
Presidente - E o Verbo se fez carne.
Todos - E habitou entre nós. AVE MARIA...
Presidente - Rogai por nós, Santa Mãe de
Deus.
Todos - Para que sejamos dignos das
promessas de Cristo.

Presidente - Oremos: Infundi, Senhor, a vossa
graça em nossos corações para que, conhecendo
pela anunciação do Anjo a encarnação de Jesus
Cristo, vosso filho, cheguemos por sua paixão
e cruz, à glória da ressurreição. Pelo mesmo
Cristo, nosso Senhor. Amém.
Presidente - Glória ao Pai...
CANTO:
1 - Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez
mais forte a minha fé e por filho me adotou.
Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber
me vejo a rezar, e meu coração se põe a cantar
pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou
e escolheu, pra mãe de Jesus, o Filho de Deus,
Maria que o povo inteiro elegeu Senhora e Mãe
do Céu.
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de
Jesus.
2 - Maria que eu quero bem, Maria do puro
amor, igual a você ninguém, Mãe pura do meu
Senhor. Em cada mulher que a terra criou
um traço de Deus Maria deixou, um sonho
de mãe Maria plantou pro mundo encontrar
a paz. Maria que fez o Cristo falar, Maria que
fez Jesus caminhar, Maria que só viveu pra seu
Deus, Maria do povo meu.
MARIA NA VIDA DE NOSSO POVO
Animador 1 – Em outubro de 1717, há 300
anos, na então Vila de Guaratinguetá, os
pescadores Domingos Garcia, Felipe Pedroso
e João Alves foram convocados para pescar no
rio Paraíba do Sul, a fim de que fosse realizado
um grande banquete para o Conde de Assumar,
governador da província de São Paulo e Minas
Gerais que estava visitando aquela região.
Todos - Eram tempos difíceis e o rio estava
escasso de peixes. Era preciso a ajuda de
Deus para obter uma boa pesca.
Animador 2 - Depois de muitas tentativas
fracassadas, eles chegaram ao chamado Porto
Itaguaçu. João Alves, provavelmente cansado e
já sem esperanças, lançou a rede mais uma vez.
De novo os peixes não vieram, mas apanhou o
corpo de uma imagem de Maria, sem a cabeça.
Lançou a rede novamente e pegou a cabeça da
mesma imagem. Era uma imagem da Imaculada
Conceição. Depois disso, milagrosamente, os
peixes vieram em abundância. Receosos de
naufragarem pela enorme quantidade de peixe
que tinham em suas canoas, voltaram para
suas casas, admirados deste sucesso.

Todos - Os pobres pescadores passaram pela
experiência do insucesso. Mas, perseverando
em seu trabalho, receberam um dom muito
maior do que poderiam esperar: “Deus
ofereceu ao Brasil a sua própria Mãe”.
Animador 1 - Durante vários anos a imagem
ficou na casa de Felipe Pedroso, que construiu
um oratório, onde as pessoas da vizinhança
se reuniam para rezar diante da Virgem
Aparecida das Águas. A pequenina imagem
de 36 centímetros começou a ser invocada
com o título de Nossa Senhora da Conceição
Aparecida. Muitas graças eram alcançadas por
sua intercessão. A história da aparição de Nossa
Senhora foi se espalhando e logo, pessoas de
todas as partes do Brasil começaram a vir ao
encontro da Mãe de Deus em busca de graças e
de consolo para suas vidas.
Todos - Desde o início da evangelização no
Brasil, a devoção à Maria tem sido uma porta
aberta para o encontro com Jesus Cristo. O
Ano Mariano vai, certamente, fazer crescer
ainda mais o fervor desta devoção e da
alegria em fazer tudo o que Jesus disser.
Animador 2 - Em 1929, Nossa Senhora da
Conceição Aparecida foi proclamada Rainha
e Padroeira do Brasil pelo Papa Pio XI. A festa
litúrgica do dia 12 de outubro foi instituída em
1953 pela Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil e tornou-se feriado nacional em
1980, por ocasião da primeira visita de São
João Paulo II ao Brasil. Contemplemos na fé o
papel, a função e a alegria de Maria: conduzir
todos os seus filhos a Jesus Cristo.
Todos – Que o Ano Mariano seja de intensa
evangelização com Maria, contando com
a sua proteção, seguindo os seus exemplos,
mas sendo essa Igreja em saída, essa Igreja
misericordiosa, que vai ao encontro dos
irmãos para compartilhar a alegria do
Evangelho e da fé em Cristo Jesus.
COM MARIA ACOLHEMOS
A PALAVRA DE DEUS
Animador 1 – “Cheia de graça” é o nome mais
bonito de Maria, nome que lhe foi conferido
pelo próprio Deus, para indicar que Ela é,
desde sempre e para sempre, a amada, a eleita,
a predestinada para acolher o dom mais
precioso, Jesus, o Amor encarnado de Deus.

Cantemos aclamando o Santo Evangelho.
CANTO DE ACLAMAÇÃO:
ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA!
(BIS)
1 – Eis aqui a Serva do Senhor, faça-se em Mim
segundo a vossa Palavra!
Presidente – Proclamação do Evangelho de
Jesus Cristo segundo Lucas (1,26-38)
Presidente – Breve partilha da Palavra
CANTO:
Ensina teu povo a rezar, Maria, Mãe de Jesus,
que um dia o teu povo desperta, e na certa
vai ver a luz; que um dia teu povo se anima e
caminha com teu Jesus.
1 - Maria de Jesus Cristo, Maria de Deus, Maria
mulher, ensina teu povo o teu jeito de ser o que
Deus quiser. (bis)
2 - Maria, Senhora nossa, Maria do povo, povo
de Deus, ensina teu jeito perfeito de sempre
escutar teu Deus. (bis)
CONTEMPLANDO A IMAGEM
DE NOSSA SENHORA
DA CONCEIÇÃO APARECIDA
Presidente - Irmãos e irmãs, “em Aparecida,
Deus ofereceu ao Brasil a Sua própria Mãe”. Por
isso, quando nos perguntarem quem é Nossa
Senhora da Conceição Aparecida em nossas
vidas, a melhor resposta que podemos dar é:
Ela é a minha Mãe! Rezando, contemplemos
sua Santa Imagem.
Animador 2 - A imagem pequenina é uma
escultura da Imaculada Conceição. Ela está
grávida, porque a missão de Maria é oferecernos Jesus, fruto bendito do seu ventre.
Todos - Nossa Senhora da Conceição
Aparecida nos traz Jesus, fruto bendito do
seu ventre!
Animador 1 – O corpo da imagem foi
encontrado separado da cabeça. Tal separação
representa simbolicamente o Povo de Deus,
como corpo e o próprio Cristo, como Cabeça
da humanidade. É preciso unir a cabeça ao
corpo para que o povo se torne Corpo místico
de Cristo.

Todos – Nossa Senhora da Conceição
Aparecida nos reúne em comunidade, povo
de Deus!
Animador 2 – A pequenina imagem foi
pescada e colocada dentro de uma barca. A
barca é o símbolo evangélico da igreja de Jesus.
Ela nos convida a viver dentro da Igreja, como
participantes fiéis e ativos.
Todos – Nossa Senhora da Conceição
Aparecida nos convida a ser igreja!
Animador 1 – A Virgem Aparecida tem
as mãos postas em oração, revelando seu
papel de intercessora junto a Deus por nós e
convidando-nos a nos unir a ela em oração.
Todos – Nossa Senhora da Conceição
Aparecida nos convida à oração!
Animador 2 - A imagem é pequenina: 36
centímetros. É preciso ser humildes para que
o Senhor possa fazer grandes coisas em nossas
vidas.
Todos – Nossa Senhora da Conceição
Aparecida nos ensina a sermos humildes!
Animador 1 – A imagem foi retirada das águas
que é elemento de vida e de purificação. Ela
nos lembra dos Sacramentos do Batismo e da
Confissão como purificação e perdão.
Todos – Nossa Senhora da Conceição
Aparecida brota das águas do Rio Paraíba do
Sul!
Animador 2 – A Virgem Imaculada fazse pescar por três pescadores pobres e
trabalhadores. A pesca milagrosa os liberta da
ameaça dos poderosos e suas casas tornam-se
o primeiro santuário da Virgem Aparecida das
Águas.
Todos – Nossa Senhora da Conceição
Aparecida é solidária com os pobres!
Animador 1 - A cor negra da imagem traduz
a solidariedade de Maria com a raça negra, tão
injustamente escravizada. Sua cor denuncia
o pecado do preconceito racial a anuncia a
esperança de libertação.
Todos - Nossa Senhora da Conceição
Aparecida é solidária com os negros!

Animador 2 - Partida em pedaços por um
doente mental, seu corpo foi restaurado por
mãos carinhosas e sua unidade foi refeita. Ela
nos mostra que sempre é possível reconstruir
a unidade dentro e fora de nós, através do
carinho, da reconciliação e da paciência.
Todos - Nossa Senhora da Conceição
Aparecida é sinal de esperança e unidade!
Animador 1 - Os lábios da imagem estão
entreabertos num doce sorriso. É um sorriso
de bondade maternal, que alimenta nossa
confiança na misericórdia de Deus para
conosco.
Todos - Nossa Senhora da Conceição
Aparecida é o sorriso de Deus para todos
nós!
Presidente - Rogai por nós, Santa Mãe de
Deus.
Todos - Para que sejamos dignos das
promessas de Cristo. Amém.
Presidente - 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.
Presidente – Rezemos com amor e confiança
a Oração que o Senhor nos ensinou: PAI
NOSSO...
COM MARIA SOMOS ENVIADOS
EM MISSÃO
AVISOS:
- Motivar as pessoas a participarem do 2º. dia
do tríduo em preparação à visita da Imagem
Peregrina de Nossa Senhora da Conceição
Aparecida (ver a hora e o local).
- Motivar as pessoas para participarem da
chegada da Imagem em nossa Paróquia São
Roque, no dia 11 de junho, às 16 horas, na
Comunidade da Vila Verde.
- Motivar as pessoas a participarem da chegada
da Imagem no Setor a qual sua comunidade
pertence (ver dia e hora).
- Motivar as pessoas a pegarem seu envelope
onde serão colocados os pedidos de oração,
intenções e ofertas.

Presidente - Irmãos e irmãs, rezemos a oração
jubilar 300 anos de bênçãos:
Todos: “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 tende sido bênção: peixes em
abundância, 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 felicidade! Fazei de
nós vossos filhos e filhas, irmãos e irmãs
de nosso irmão Primogênito, Jesus Cristo.
Amém!”
BÊNÇÃO FINAL:
Refrão: Dai-nos a bênção, ó Mãe querida,
Nossa Senhora Aparecida! (bis)
Presidente - Pela intercessão de Nossa Senhora
da Conceição Aparecida, Rainha e Padroeira
do Brasil, desça sobre todos nós a bênção do
Deus de Amor e Misericórdia: Em Nome do
Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Presidente – Permaneçamos na paz de Jesus
e na proteção de Nossa Senhora da Conceição
Aparecida!
Todos – Graças a Deus!
CANTO FINAL:
1 - Santa Mãe Maria, nesta travessia, cubra-nos
teu manto cor de anil. Guarda nossa vida, Mãe
Aparecida, Santa padroeira do Brasil.
Ave Maria! Ave Maria! (bis)
2 - Mulher peregrina, força feminina, a mais
importante que existiu. Com justiça queres que
nossas mulheres sejam construtoras do Brasil.

