Paróquia São Roque - Diocese de Colatina
2º Dia do Tríduo em Preparação
à Visita da Imagem Peregrina de

NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

APARECIDA

A MENSAGEM DE
NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO APARECIDA
“FAZEI TUDO O QUE JESUS DISSER!”
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:

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.
REUNIDOS EM ORAÇÃO COM MARIA,
MÃE DE JESUS E NOSSA MÃE
Animador 1 – Irmãos e irmãs sejam todos
bem vindos! Estamos celebrando o Ano
Nacional Mariano. São João Paulo II nos
ensinou que a devoção a Maria é fonte de vida
cristã profunda, é fonte de compromisso com
Deus e com os irmãos. Permanecei na escola
de Maria, escutai a sua voz, segui os seus
exemplos. Ela nos orienta para Jesus dizendo:
“Fazei o que Ele vos disser!”.
Animador 2 - Desde o dia daquela pesca
milagrosa, que evidenciou um significativo
sinal de Deus para conosco, o povo brasileiro
começou a perceber que, em Aparecida, a
Virgem Maria está sempre atenta às nossas
preces e, por isso, nesses quase 300 anos nós
podemos perceber que Aparecida é para nós,
um Oásis de esperança, uma fonte inesgotável
de graças e de bênçãos. Felizes por este
segundo dia de oração em preparação à visita
da imagem peregrina de Nossa Senhora da
Conceição Aparecida à nossa Paróquia São
Roque, 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 - Oh! Velai por nossos lares, pela infância
desvalida, pelo povo brasileiro, ó Senhora
Aparecida!
Presidente – Invoquemos a Santíssima
Trindade, cantando:
Em nome do Pai, em nome do Filho, em
nome do Espírito Santo, estamos aqui.
Para louvar e agradecer, bendizer e adorar,
estamos aqui Senhor ao teu dispor. Para louvar
e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar,
Deus Trino de amor.
Todos - Ter Nossa Senhora da Conceição
Aparecida como mãe é um privilégio que
Cristo nos concede! Como mãe, Nossa
Senhora da Conceição Aparecida segura
firme em nossas mãos e nos conduz no
rumo certo da Boa Nova, anunciada por seu
Filho Jesus Cristo. Como mãe, se caímos,
ela está sempre ao nosso lado, reerguendonos. Como mãe, ela nos pede para acolher o
nosso Redentor em nosso íntimo, dizendo:
“Fazei tudo o que Ele vos disser!”
CANTO:
1 - Graças demos à Senhora, que por Deus foi
escolhida para ser a Mãe de Cristo, a Senhora
Aparecida! (bis)
2 - Virgem Santa, Virgem bela, Mãe amável,
Mãe querida: amparai-nos, socorrei-nos, ó
Senhora Aparecida! (bis)
3 - Nos momentos de perigo que são tantos
nesta vida. Confiantes, recorramos à Senhora
Aparecida. (bis)

MARIA NA VIDA DO NOSSO POVO
Presidente - Contemplando com os olhos da fé
os 300 anos do encontro da Imagem da Virgem
Aparecida das Águas, nós percebemos que, em
todos os tempos da história Ela intercedeu,
alcançou e distribuiu muitas graças aos seus
devotos. Memoráveis são os milagres que
Deus operou através da intercessão materna
de Nossa Senhora da Conceição Aparecida.
O primeiro deles foi a pesca da imagem negra
da Virgem Maria, no porto de Itaguaçu, no rio
Paraíba do Sul. Rezando, meditemos o carinho
de Deus para com seu povo através da Virgem
Aparecida.
Animador 1 – O Milagre das Velas: Enquanto
rezavam o terço, repentinamente as duas
velas que iluminavam a imagem da Virgem
Aparecida se apagaram. A noite estava serena e
sem vento. Houve um grande espanto entre os
devotos, e Silvana da Rocha, querendo acendêlas novamente, não conseguiu, pois elas
misteriosamente se acenderam por si mesmas.
CANTO:
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.
1 - Maria em minha vida é luz a me guiar. É
Mãe que me aconselha, me ajuda a caminhar.
Mãe do bom conselho rogai por nós.
Animador 2 - As correntes do Escravo
Zacarias
O encontro da imagem de Nossa Senhora
da Conceição Aparecida aconteceu em
um momento triste da história do Brasil: a
escravidão. O escravo Zacarias, que havia
fugido de uma fazenda do Paraná era caçado
por todos os cantos, até ser encontrado no Vale
do Paraíba. Preso, Zacarias foi acorrentado nos
pulsos e nos pés. O caminho de volta passava
próximo à capela que havia sido construída
para a imagem de Nossa Senhora da Conceição
Aparecida. Então, o escravo pediu permissão
ao seu caçador para rezar diante da imagem.
Incrédulo, o caçador deixou. A fé de Zacarias
foi tamanha que milagrosamente as correntes
se romperam, deixando-o livre. Diante do
milagre, o caçador acabou por libertá-lo.
CANTO:
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.

1 - Quando eu sentir tristeza, sentir a cruz
pesar. Ó Virgem Mãe das Dores, de ti vou me
lembrar: Virgem Mãe das Dores, rogai por nós.
Animador 1 – O Cavaleiro Ateu
Um cavaleiro de Cuiabá, passando por
Aparecida, ao se dirigir para Minas Gerais, viu
a fé dos romeiros e começou a zombar deles,
dizendo, que aquela fé era uma bobagem.
Querendo entrar a cavalo na igreja, logo na
escadaria, a pata do animal se prendeu na
pedra da escada da Basílica Velha, vindo a
derrubar o cavaleiro. Após o fato, a marca da
ferradura ficou cravada na pedra. O cavaleiro,
arrependido, tornou-se devoto de Nossa
Senhora da Conceição Aparecida.
CANTO:
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.
1 - Se um dia o desespero vier me atormentar,
a força da esperança em ti vou encontrar: Mãe
da esperança, rogai por nós.
Animador 2 - A menina cega de nascença
Por serem muito devotos de Nossa Senhora
da Conceição Aparecida, os membros da
família Vaz da cidade de Jaboticabal (São
Paulo) rezavam e falavam muito sobre os
acontecimentos referentes à Aparecida. O
casal desta família tinha uma menina que
era cega de nascença e que sempre ouvia
atentamente ao que falavam. A menina tinha
uma vontade muito grande de ir até a Igreja
de Aparecida. Naqueles tempos era muito
difícil de chegar até Aparecida. Com muita
dificuldade, fé e perseverança, mãe e filha
colocaram-se a caminho rumo à Casa de
Maria. Ao chegarem às escadarias da Igreja de
Aparecida surpreendentemente a menina cega
de nascença exclamou: “Mãe, como é linda esta
Igreja!”. Daquele momento em diante a menina
que era cega de nascença passa a enxergar
normalmente.
CANTO:
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.
1 - Nas horas de incerteza, ó Mãe vem me
ajudar. Que eu sinta confiança na paz do teu
olhar: Mãe da confiança, rogai por nós.

Animador 1 - O menino no rio
Um rio que pode trazer a salvação por meio
do encontro de uma imagem, também pode
trazer o risco da morte. Foi o que aconteceu
na história de mais um milagre de Nossa
Senhora Aparecida. Certo dia pai e filho foram
pescar. Durante a pescaria a correnteza estava
muito forte e por um descuido o menino
caiu no rio. O menino não sabia nadar e a
correnteza o arrastava cada vez mais rápido e
o pai desesperado pediu a Nossa Senhora da
Conceição Aparecida para salvar o menino.
De repente, o corpo do menino parou de
ser arrastado enquanto a forte correnteza
continuava e o pai salvou o menino das águas.

CANTO:
A NÓS DESCEI, DIVINA LUZ! A NÓS
DESCEI, DIVINA LUZ!
EM NOSSAS
ALMAS ACENDEI, O AMOR, O AMOR DE
JESUS! (BIS)
1 - Vinde, Santo Espírito. E do céu mandai
luminoso raio! (bis) Vinde, Pai dos pobres,
Doador dos dons, Luz dos corações! (bis)

CANTO:
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.
1 - Que eu diga a vida inteira, o sim aos meus
irmãos, O “sim” que tu disseste, de todo
coração: Virgem Mãe dos homens, rogai por
nós.

Presidente - Irmãos e irmãs, elevemos a Deus
nossas preces, e que esta oração seja apresentada
a Ele pelas mãos maternas de Maria, a quem
invocamos com o título de Nossa Senhora da
Conceição Aparecida. Digamos a cada prece:
Senhor, por intercessão de Nossa Senhora da
Conceição Aparecida, ouvi-nos!
1 - Para que neste Ano Mariano, a Santa Igreja
de Deus imite o exemplo de Maria Santíssima
e, por meio de seus pastores e fiéis, faça sempre
a vontade de Deus, rezemos ao Senhor.
2 - Por nossas crianças, para que tenham direito
à vida em abundância, sendo concebidas com
responsabilidade, cuidadas com carinho e
educadas para o bem e a verdade segundo
a Boa Nova do Evangelho de Cristo Jesus,
rezemos ao Senhor.
3 - Por todas as pessoas que estão vivendo o
mistério do sofrimento, para que, unidas à
Virgem Maria que esteve de pé diante da Cruz
de Seu Filho, d’Ela recebam a consolação e
a esperança que brota da Páscoa de Cristo,
rezemos ao Senhor.
4 - Por nossos governantes, para que se
convertam à Palavra de Cristo e saibam criar
políticas sociais que beneficiem os pequenos,
os abandonados e os excluídos, rezemos ao
Senhor.
5 - Para que a visita da imagem peregrina de
Nossa Senhora da Conceição Aparecida nestes
300 anos de bênçãos renove em nós a alegria de
sermos católicos sendo fiéis ao nosso Batismo
e membros ativos de nossas comunidades,
rezemos ao Senhor.

Presidente - Os milagres da Senhora Aparecida
não terminam aqui. Somos testemunhas de
tantos outros! Nesses 300 anos de bênçãos
a Virgem Maria tem revelado ser a Mãe da
Misericórdia. Neste Ano Nacional Mariano,
reforcemos a certeza de que nossa amada
Padroeira continua sempre atenta às nossas
necessidades. Ela tem as chaves do coração
de Deus. A Ela podemos recorrer a qualquer
momento, cheios de confiança, pois nunca se
ouviu dizer que alguém tenha recorrido a Ela
fosse desamparado. Por isso, rezemos:
Salve Rainha, Mãe de Misericórdia...
COM MARIA ACOLHEMOS
A PALAVRA DE DEUS
Animador 2 - Peçamos as luzes do Espírito
Santo de Deus para que possamos acolher a
Palavra de vida e salvação, fazendo sempre
aquilo que Jesus nos diz. Cantemos.

Presidente - Proclamação do Evangelho de
Jesus Cristo segundo João (Jo 2,1-11)
Presidente – Breve Partilha da Palavra
MARIA REZA CONOSCO
E REZA POR NÓS

6 - Por todos nós aqui reunidos, para que,
seguindo o exemplo de disponibilidade de
Maria, que se fez serva do Senhor sejamos
cada vez mais missionários de Cristo por meio
do serviço da caridade e da misericórdia aos
irmãos, rezemos ao Senhor.
Todos - Lembrai-Vos, ó piíssima Virgem
Maria, que nunca se ouviu dizer que algum
daqueles que têm recorrido à vossa proteção,
implorado a vossa assistência, e reclamado o
vosso socorro, fosse por Vós desamparado.
Animado eu, pois, de igual confiança, a
Vós, Virgem entre todas singular, como a
Mãe recorro, de Vós me valho e, gemendo
sob o peso dos meus pecados, me prostro
aos Vossos pés. Não desprezeis as minhas
súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado,
mas dignai-Vos de as ouvir propícia e de me
alcançar o que Vos rogo. Amém!
Presidente – Guiados pelo Espírito de Jesus
e iluminados pela sabedoria do Evangelho,
ousamos dizer: PAI NOSSO ...

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:

COM MARIA SOMOS ENVIADOS
EM MISSÃO

Refrão: Dai-nos a bênção, ó Mãe querida,
Nossa Senhora Aparecida! (bis)

AVISOS:
- Motivar as pessoas a participarem do 3º. 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: 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 - Irmãos e irmãs, rezemos a oração
jubilar 300 anos de bênçãos:

Presidente – Permaneçamos na paz de Jesus
e na proteção de Nossa Senhora da Conceição
Aparecida!
Todos – Graças a Deus!
CANTO FINAL:
1 - Uma entre todas foi a escolhida: foste tu,
Maria, serva preferida, Mãe do meu Senhor,
Mãe do meu Salvador.
MARIA, CHEIA DE GRAÇA E CONSOLO,
VENHA CAMINHAR COM TEU POVO,
NOSSA MÃE SEMPRE SERÁS! (BIS)
2 - Roga pelos pecadores desta terra. Roga pelo
povo que em teu Deus espera Mãe do meu
Senhor, Mãe do meu Salvador.

