Paróquia São Roque - Diocese de Colatina
3º Dia do Tríduo em Preparação
à Visita da Imagem Peregrina de

NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

APARECIDA

“ EM APARECIDA, HÁ 300 ANOS, DEUS OFERECEU
AO BRASIL A SUA PRÓPRIA MÃE ”
IMACULADA MARIA DE DEUS!
CORAÇÃO POBRE ACOLHENDO
JESUS. IMACULADA MARIA DO
POVO! MÃE DOS AFLITOS QUE
ESTÃO JUNTO À CRUZ.
REUNIDOS EM ORAÇÃO COM
MARIA, MÃE DE JESUS
E NOSSA MÃE
Animador 1 - Irmãos e irmãs sejam
todos bem vindos! Em Aparecida, há
300 anos, Deus ofereceu ao Brasil e a
cada um de nós a Sua própria Mãe. Sua
mensagem é de esperança para todas as
pessoas do nosso tempo. Nas estradas das
nossas vidas, por vezes tão sombrias, ela
é uma luz de esperança que nos ilumina e
orienta no caminho da fé e da santidade.
Por isso, quando nos perguntarem quem
é Nossa Senhora da Conceição Aparecida
em nossas vidas, a melhor resposta que
podemos dar é: Ela é nossa Mãe!
Animador 2 - Neste Ano Nacional
Mariano, nós somos chamados a
professar que Maria é sempre o caminho
que conduz a Cristo. Cada encontro
com Ela implica necessariamente um
encontro com o próprio Cristo. A Igreja,
quando busca Cristo, sempre suplica a

Maria: “Mostrai-nos Jesus, bendito fruto
do seu ventre”. Alegres, por estar próxima
a chegada 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 - Protegei a Santa Igreja, Mãe terna e
compadecida! Protegei a nossa Pátria, ó
Senhora Aparecida!
Presidente – Como família de Deus aqui
reunida, façamos o sinal que nos une na
mesma fé: Em nome do Pai, do Filho e
do Espírito Santo. Amém.
Presidente - Louvemos ao Senhor pelos
inúmeros benefícios que Ele concede ao
povo brasileiro, às nossas famílias e a cada
um de nós pela intercessão da Senhora
Aparecida. Nossos corações se elevam
aos céus, em humilde ação de graças,
expressando o nosso obrigado por nos
ter dado o privilégio de nascermos em
um país católico e por nos ter concedido
a dignidade de termos Nossa Senhora
da Conceição Aparecida Rainha e
Padroeira.

Todos - Nossa Senhora da Conceição
Aparecida, nós te amamos! Nossa
Senhora da Conceição Aparecida,
por tua poderosa intercessão, faze
com que a justiça e a glória do Senhor
resplandeçam em nossas vidas e em
nosso país! Cuida de nós, querida Mãe,
e ensina-nos a sermos discípulos do
Teu Filho Jesus Cristo, Nosso Senhor.
Amém.
CANTO:
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.
MENSAGEM DO PAPA
FRANCISCO EM APARECIDA
Presidente – O Papa Francisco fazendose peregrino no Santuário Nacional de
Nossa Senhora da Conceição Aparecida
convidou-nos a aprender de Maria
o verdadeiro discipulado de Cristo,
conservando a esperança, deixandonos surpreender por Deus e a viver na
alegria. Meditemos sua mensagem:
Animador 1 – Conservar a esperança:
Quantas dificuldades na vida de cada
um, mas, por maiores que possam
parecer, Deus nunca deixa que sejamos
submergidos. Tenha sempre no coração
esta certeza: Deus caminha a seu lado,
nunca lhes deixa desamparados! Nunca
percamos a esperança! Nunca deixemos

que ela se apague nos nossos corações!
Sejamos luzeiros de esperança!
Todos – Onde houver desespero, que
eu leve a esperança!
Animador 2 – Deixar-se surpreender
por Deus: Mesmo em meio às
dificuldades, Deus atua e nos surpreende.
A história de Aparecida serve de exemplo:
três pescadores, depois de um dia sem
conseguir apanhar peixes encontram
algo inesperado: uma imagem de Nossa
Senhora da Conceição. Quem poderia
imaginar que o lugar de uma pesca
infrutífera, tornar-se-ia o lugar onde
todos os brasileiros podem se sentir
filhos amados de uma mesma Mãe?
Todos - Onde houver ódio, que eu leve
o amor.
Animador 1 - Viver na alegria: Se
caminhamos na esperança, deixandonos surpreender por Deus, há alegria no
nosso coração e não podemos deixar de
ser testemunhas dessa alegria. O cristão
é alegre, nunca está triste. Deus nos
acompanha. Temos uma Mãe que sempre
intercede pela vida dos seus filhos! O
cristão não pode ter uma cara de quem
parece estar num constante estado de
luto. Se estivermos verdadeiramente
unidos a Cristo e sentirmos o quanto Ele
nos ama, o nosso coração se incendiará
de tal alegria que contagiará quem estiver
ao nosso lado.
Todos – Onde houver tristeza, que eu
leve a alegria!
CANTO:
1 - Pelas estradas da vida, nunca sozinho
estás. Contigo pelo caminho Santa Maria
vai.

Ó vem conosco, vem caminhar, Santa
Maria, vem! (bis)
2 - Se pelo mundo, os homens sem
conhecer-se vão, não negues nunca a tua
mão a quem te encontrar.
COM MARIA ACOLHEMOS A
PALAVRA DE DEUS
Animador 2 - O Filho de Deus, que se
encarnou em nossa humanidade para
nos salvar, deu-nos no alto da cruz, antes
de morrer, a sua Mãe como nossa Mãe.
Ela se faz peregrina, conosco, para nunca
nos deixar sozinhos no caminho da nossa
vida, especialmente nos momentos de
cruz e sofrimento. Aclamemos o Santo
Evangelho, cantando.
CANTO DE ACLAMAÇÃO:
ALELUIA,
ALELUIA,
ALELUIA,
ALELUIA! (BIS)
1 – No alto do Calvário, antes de morrer,
Jesus entregou-nos Sua Mãe como nossa
Mãe!
Presidente - Proclamação do Evangelho
de Jesus Cristo segundo João. (Jo 19, 2527).
Presidente – Breve Partilha da Palavra
MARIA REZA CONOSCO
E REZA POR NÓS
Presidente – Irmãos e irmãs, nas
dificuldades e contrariedades cotidianas,
nós não podemos esquecer que Nossa
Senhora da Conceição Aparecida é a
Mãe Bondosa que nos ajuda em nosso
caminhar de todos os dias, que vem
em nosso auxílio, mostra-nos Jesus e

nos conduz a Ele. Recomendemos a Ela
nossas necessidades, especialmente as
que afetam nossas famílias. Sabendo que
por suas mãos amorosas de Mãe, cheias
de ternura, somos cuidados. Com fé,
cantemos a ladainha.
1 - Senhora e Mãe Aparecida. Maria,
clamamos a vós! Nos céus a Trindade vos
louva. Maria, clamamos a vós! Saúdamvos todos os Santos. Maria, clamamos a
vós! Os coros dos anjos repetem. Maria,
clamamos a vós! A Santa Igreja aclama.
Maria, clamamos a vós! Bendita sois
entre as mulheres! Maria, clamamos a
vós!
LÁ NOS CÉUS, ROGAI A DEUS POR
NÓS! (BIS)
2 - Sois Virgem a Deus consagrada...
Maria, sois Imaculada... Vós sois Mãe do
Deus feito homem... Vós fostes aos céus
elevada... Vós sois Medianeira das graças... Vós sois Mãe querida da Igreja...
3 - Vós sois a Rainha da Pátria... Do
povo sois Mãe e Padroeira... Da fé
sois fiel defensora... Sois causa da
nossa esperança... Sois Mãe do amor
verdadeiro... Sois fonte de toda virtude...
4 - Ó Maria, protegei nossos lares...
Ó Mãe, amparai os idosos... Ó Mãe,
dirigi nossos jovens... Ó Mãe, defendei
as crianças... Ó Mãe, convertei os que
erram... Ó Mãe, socorrei os que sofrem...
Presidente - Senhor nosso Deus, mostrai
a Vossa misericórdia aos filhos que Vos
amam e suplicam e que humildemente
entregam as suas preces nas mãos da
Virgem Mãe Aparecida. Por Cristo,
nosso Senhor. Amém!

Presidente – De mãos dadas rezemos a
oração que o Senhor nos ensinou: PAI
NOSSO...
COM MARIA SOMOS ENVIADOS
EM MISSÃO
AVISOS:
- 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, rompemse 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. Recordainos 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:
Imaculada Maria de Deus! Coração
pobre acolhendo Jesus. Imaculada
Maria do povo! Mãe dos aflitos que
estão junto à cruz.
1 - Um coração que era “sim” para a vida
um coração que era “sim” para o irmão,
um coração que era “sim” para Deus;
Reino de Deus renovando este chão!
2 - Olhos abertos pra sede do povo,
passos bem firmes que o medo desterra.
Mãos estendidas que os tronos renegam;
Reino de Deus que renova esta terra!

