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Das águas aos trezentos ano
1. Acolhida
(Procissão de Entrada)
2. Saudação Litúrgica
P.: Em nome do Pai † e do Filho e
do Espírito Santo.
– Cantem louvores e bendição
os homens e as mulheres de
cada nação e os Anjos e Santos
do céu. Amém!
P.: A brisa leve da manhã sussurrou
suave e terna no trigal dourado e
o fez dançar alegremente, e nós
nos unimos como povo do Senhor
para bendizer
– a Senhora Aparecida, que nos
deu de presente este belo tempo de graças e de bênçãos!
P.: Dai-nos, ó Mãe querida, vida
pura, guiai-nos para a luz, e um dia,
ao vosso lado, possamos ver Jesus.
– Eis nossa esperança, ó Mãe
bendita: caminhando ao vosso
lado, alcançar o eterno bem!
Amém!
3. Contemplando Maria
(Entronização e incensação da Imagem. Logo após, fazem-se a con-
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templação e a saudação jubilar que
seguem. Durante a incensação da
imagem, silêncio orante.)
P.: Ó Virgem de rosto moreno e
olhar sereno, que nos volvei em
vosso amor maternal e exaltai o
dom sublime da vida,
– nós vos louvamos com o coração agradecido!
P.: Como o tremular da chama e
o dançar da folha seca, vibra nosso
ser inteiro, ó Mãe bendita, pois em
vosso tricentenário só podemos
vos dizer:
– “Obrigado, ó Mãe querida!”
P.: Bendito seja o dia em que João
Alves, Felipe Pedroso e Domingos
Garcia tomaram o barco,
– símbolo da Igreja, e singraram o rio Paraíba!
L.: Se grande foi a luta e o peixe
não vinha, do mesmo tamanho foi a
perseverança
– e a certeza de que chegara a
hora da surpresa divina!
L.: Foi Deus que reservou sua hora,
– para nos dar Nossa Senhora,
a Mãe do povo brasileiro!

L.: E Nossa Senhora Aparecida nos
ensina, em sua Imagem tão pequenina:
– diante de Deus, devemos ser
humildes e servidores! Amém!

– vamos sair de nós mesmos
para ir ao encontro de quem
estiver no caminho ou excluído em algum canto do mundo!
P.: Seja aonde for, até mesmo onde
for preciso correr risco, estaremos a caminho,
– mesmo que seja para as duras periferias da vida, dos subjugados e abandonados nas
praças e ruas!
P.: Maria, nós vos louvamos e desejamos vosso amparo para nossa missão e os desafios no tempo de agora.

Saudação Jubilar
UM(A) CATEQUISTA: Senhora
Aparecida, vós sois a Mãe terna e
compassiva, a grande Catequista
de vosso povo. Há trezentos anos
nos educais na verdade de Cristo
e nos ensinais a amá-lo. Nós, Catequistas do Brasil, vimos, ó Mãe
bendita, saudar-vos, pois sois a
mais formosa criatura, por Deus
escolhida. Sois a Estrela, que nos
oferece a luz da vida, que é Jesus.
Sois a noite de Belém, pois nos
fazeis renascer em cada dia. Sois
nossa inspiração. Fazei-nos trabalhar para que haja pão em todas
as mesas, haja paz em cada coração e, nas famílias, jamais termine
a esperança.
Obrigado, ó Mãe Aparecida, pelos
Trezentos anos de história. Naquele
dia, as redes dos pescadores foram
vosso trono, pois nelas aparecestes.
Em nossos dias, desejais que vosso
trono seja nosso coração, pois nos
ofereceis vosso Jesus. Ajudai-nos, ó
Mãe, a cumprir nossa missão. Amém.

– Ó Virgem e Senhora Aparecida.
Maria, louvamos a vós!
– Ó Filha predileta do Pai.
– Ó Vinha bendita de Deus.
Mãe Aparecida, a vós nosso
louvor!
– Ó bendita e Mãe do Belo amor.
Maria, louvamos a vós!
– Senhora e amparo da Igreja.
– Aceitai nosso amor e nossa gratidão.
Mãe Aparecida, a vós nosso
louvor!
P.: Ó Pai, estamos felizes pela graça
que nos destes de poder celebrar a
Mãe de vosso Filho. Conformai nossa
vida à vossa vontade divina e jamais
permitais que nos desviemos do
caminho de Cristo.
– Conservai-nos em vossa paz e
fazei-nos instrumentos de vosso
Reino. Amém!

4. Louvores a Maria
P.: Ó Maria, assim como cultivastes
tão nobre intimidade com Deus e
colocastes sua vontade em primeiro
lugar, ajudai-nos também a cultivar
em nosso interior o afeto e o amor
para com nosso Senhor! No seguimento de Cristo, ó Maria, seguindo
vosso exemplo,

5. Palavra de Deus
P.: Vós fostes, ó Maria, o mais belo e
humilde instrumento de amor do Pai,
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– que vos escolheu como Mãe
de nosso Senhor!
P.: Fostes a primeira criatura que
experimentou o cumprimento da
promessa divina,
– a Aliança que o Pai nos fez
por meio de Jesus, seu Filho!
P.: Deus jamais se esqueceu de nós,
em seu amor, e nos entregou o que
lhe era mais digno e nobre:
– Seu único Filho, nascido de
Maria e nosso Redentor. Amém!

(Mensagem)

6. Compromisso Solidário
P.: Ave, bendita do Senhor, alegria
que desejamos e exaltação da Igreja. De vós, ó Maria, emana doçura
e exala brandura divina e bondade
sem-fim.
– Ó luz de eternidade, ajudai-nos a caminhar na santidade
de vosso Jesus!
L.: Ave, ó fonte de humildade, sois
página viva do Evangelho aberta
(Acolhimento da PALAVRA DE DEUS: para o mundo, para todos os povos
fonte de vida, fonte de salvação)
e todas as nações, que ricos e pobres sabem ler e reconhecer inson– Cântico à PALAVRA DE DEUS
dável virtude.
– Anúncio – Aliança do Pai – Jo – Sois mensagem e tabernáculo
3,16-21
divinos do Verbo encarnado, Jesus, nosso Senhor!
16
“Deus tanto amou o mundo que lhe L.: Ave, Senhora Aparecida, em
deu seu Filho unigênito, para que não trezentos anos de história; em
morra quem nele crê, mas tenha a vós brindam de alegria as criatuvida eterna. 17Pois Deus não mandou ras, pois sabem que podem contar
seu Filho ao mundo para condenar o com Mãe tão rica de bondade e
mundo, mas para que por meio dele esperança.
o mundo seja salvo. 18Quem nele crê – Sois, ó Maria, trigo puro
não é condenado. Mas, quem não crê, da seara e estrela cintilante
já está condenado, porque não creu de amor, que nos conduz ao
no nome do Filho unigênito de Deus. Senhor!
19
E o julgamento é assim: a luz veio ao P.: Ave, morada de Deus, que estenmundo, mas os homens preferiram as deis vossas mãos para nos acolher e
trevas à luz, porque suas obras eram não nos perguntais de onde viemos,
más. 20De fato, todo aquele que faz o nem a que classe social pertenmal odeia a luz e dela não se apro- cemos. Junto de vós nos sentimos
xima, para que suas obras não sejam bem e em paz.
desmascaradas. 21Mas quem pratica a – Sim, ó Mãe do Senhor, fazeiverdade aproxima-se da luz, para que -nos comprometidos com o
transpareça que suas obras são feitas Reino de Jesus. Amém!
em Deus”.
– Palavra da Salvação.
(Procissão da Caridade – Oferta dos
– Glória a vós, Senhor.
Alimentos)
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7. Por Maria a Jesus
P.: Ó Mãe, vós quereis que
amemos a Jesus com toda a força
de nossa alma. Vós bem quereis e
desejais que a luz de vosso Filho
dissipe as trevas
– de nosso egoísmo e interesses vãos; fazei-nos servidores
humildes, como vós o fostes!
L.: Ó Mãe, que os cristãos se unam
para vencer a divisão oceânica que
existe entre pobres e ricos, entre
nações de primeiro, terceiro, quarto e quinto mundos,
– pois todos recebemos da
mesma vida e do mesmo pão
de salvação, que é Jesus!
L.: Senhora, há muita miséria na
América Latina, na Ásia e na África. Fazei ressoarem entre nós, e
em nosso coração, as palavras de
São João Crisóstomo: “Querem em
verdade honrar o corpo de Cristo?
Não consintam que esteja nu. Não
o honrem no templo com mantos
de seda, enquanto fora o deixam
passar frio e nudez!”
– Vinde, Pão dos Anjos, e despertai-nos para acolher vosso
Reino, vosso projeto de amor.
Amém!

– Senhor, nós vos bendizemos
por vossa Palavra!
P.: Jesus, vós resplandeceis vossa
face nos pobres e abandonados.
– A luz de vossa verdade brilhe
no mundo inteiro. Amém!
9. Bênção do Santíssimo
(Cântico “Tão Sublime”, p. 2)
10. Caminhando com Maria
P.: Rogai por nós, ó Senhora Aparecida,
– para que sejamos dignos das
promessas de Cristo!
P.: Senhora Aparecida, olhai para
nossa pátria e não deixeis que a injustiça nela prevaleça, nem tenham mais
lugar em nossa história a maldade,
a violência e a corrupção. Fazei-nos
uma pátria de irmãos e de paz.
– Rogai por nós, que recorremos
a vós, ó Mãe bendita. Amém!
(Consagração a Nossa Senhora, feita
por um(a) CATEQUISTA, p. 4)
11. Agradecimentos

12. Oferta das Flores
P.: Ó flores tão mimosas, que colhidas nos campos e nos jardins,
– não causam nenhuma dor,
(Entronização, Exposição e Adoração tristeza ou nenhum amargor
do Santíssimo)
L.: e desarmam exércitos, egoísmos
e espíritos abatidos.
8. Diante de Jesus, Pão da Vida – Felizes os que confiam em
P.: Jesus, vós estais presente no Pão Maria e em seu Filho Redentor!
do altar.
L.: Hoje, agradecidos, ó Senhora
– Nós vos louvamos, Senhor, Aparecida, nós vos louvamos
Deus da vida!
– e nos sentimos muito agraciaP.: Jesus, vós estais presente em dos em vosso amor materno e
vossa Palavra!
bendito!
48

L.: Vossas mãos, ó Maria, são
mãos da mulher humilde e sincera, da mulher do casebre, da
favela, dos cortiços, dos prédios
e condomínios.
– São mãos que constroem a
vida, o sonho e a paz!
L.: Obrigado, Mãe querida, por
este tempo de graça e de bênçãos.
Permanecei conosco todos os dias
– e guiai-nos pelo caminho da
vida, que nos faz chegar bem
junto de vosso Jesus! Amém!

P.: Reine em vosso coração a misericórdia divina, e vosso serviço e
testemunho sejam carregados de
humildade e amor misericordioso.
– O Senhor vos dê a força de
anunciar com fervor a copiosa
redenção!
P.: Maria, aquela que acolheu Deus
e foi por Ele acolhida, inspire-nos à
missão batismal.
– Sim, com Maria, vamos contar todos os dias!
P.: O Senhor esteja perto de vós
como vosso grande amigo. Esteja à
vossa frente para vos proteger; esteja ao vosso lado para vos guardar;
esteja em vosso coração para vos
fazer felizes. Ele vos guie no caminho da vida e na certeza de sua paz.
Ide e que Ele vos acompanhe.
– Amém! Assim seja! Amém!

13. Envio Missionário
P.: Ide e anunciai, com alegria, o
Evangelho da redenção. O Senhor os inspire e os conduza no
anúncio da verdade libertadora.
– Amém.
P.: Trabalhai com alegria e anunciai
com fervor a copiosa redenção;
onde estiverem o irmão ou a irmã, (Homenagem do povo – Entrega das
que se sintam amados pelo Senhor. Flores)
– Amém.
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