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1. Acolhida
(Procissão de Entrada)

P.: Seu Sim resoluto e firme
– foi o mais sublime da face da
terra,
2. Saudação Litúrgica
P.: pois nos trouxe Jesus,
P.: Em nome do Pai † e do Filho e – o Senhor, que é nossa vida e
do Espírito Santo.
redenção!
– Bendito seja o Pai, que nos L.: Quão feliz aquela noite, ó Mãe
deu a luz da eternidade, que é Aparecida, quando tudo era calmaJesus, nascido de Maria. Amém! ria e as velas se apagaram. E qual
P.: Bendito seja o Verbo eterno, não foi a surpresa,
nascido de Maria, luz da eternidade, – ao quererem acendê-las, por si
que brilhou entre nós.
mesmas, voltaram a iluminar!
– Bendita seja Maria, que se fez L.: Foi esse mais um sinal que a Virserva humilde e servidora do gem Maria concedeu,
Senhor, Deus da vida!
– para mostrar àquelas famílias, e a nós agora,
3. Contemplando Maria
L.: que tudo o que acontecia era
(Entronização e incensação da Ima- um sinal do céu e que ali estava a
gem. Logo após, fazem-se a con- mão divina. Feliz quem anda na luz,
templação e a saudação jubilar que que é Jesus,
seguem. Durante a incensação da – recusa a distinção e o priimagem, silêncio orante.)
meiro lugar e, humildemente,
faz-se servo como fez Maria, a
P.: Ó luz bendita, que rompeis as Senhora da Luz. Amém!
trevas e as expulsais para longe. Ó
luz bendita,
Saudação Jubilar
– que nos trouxe Maria, por Ela MAMÃE GESTANTE: Ó Senhora
haver cumprido o que o Se- Aparecida, Mãe de Cristo e Mãe da
nhor lhe pediu!
humanidade, as mamães vos saúdam
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em vosso tricentenário, tempo
de graças e de bênçãos, tempo da
vida e da alegria em Cristo. Sois,
ó Mãe, a Senhora dos pequenos,
dos humildes, dos ultrajados e dos
feridos em sua dignidade.Vós estais
todos os dias, e pelos séculos sem-fim, ao lado da vida, pois sois a
Imaculada Conceição, a escolhida,
a bem-aventurada Mãe de Cristo.
Nesse “Dia do Nascituro”, nós vos
dizemos obrigado, ó Mãe, por nos
terdes trazido Jesus e por todos os
defensores e promotores da vida e
da dignidade de vossos filhos e vossas filhas. Sede bendita, ó Mãe querida, de nossa gente, de nossa pátria e de todas as crianças. Nós vos
saudamos, ó Senhora Aparecida, em
vosso tricentenário e, também, porque sois a Senhora da Vida. Amém.
4. Louvores a Maria
P.: Senhora e Mãe da humanidade inteira, ajudai-nos a compreender os sinais
dos tempos presentes nos fatos e acontecimentos de nossa história de agora!
– Vinde sobre nós o vento novo
do Espírito Divino,
P.: e sejamos anunciadores da verdade libertadora, que não permite divisão, nem discriminação, em
qualquer lugar ou nação. Jesus é a
Luz, que já dissipou a treva, que tira
a dignidade e o sonho da vida,
– e não poderá haver no coração do cristão outro desejo, senão o que é igual ao de Jesus!
P.: Nós vos louvamos, ó Maria, aparecida cheia de amor, pois todos os
dias nos ensinais que é Jesus a Luz
que nos guia.

– Ó Mãe e Senhora Aparecida.
Maria, louvamos a vós!
– Sois bendita entre todas as mulheres.
– Sois amada dos pobres e oprimidos.
Mãe Aparecida, a vós nosso
louvor!
– Ó Virgem e Senhora da Luz.
Maria, louvamos a vós!
– Vosso amor nos sustenta e nos
conduz.
– E enche de paz nossa vida.
Mãe Aparecida, a vós nosso
louvor!
P.: Ó Pai, venha sobre nós vossa paz, e a luz de vosso Espírito
Santo nos guie nos caminhos da
história e nos conserve na comunhão fraterna
– e no compromisso solidário com os mais abandonados.
Amém!
5. Palavra de Deus
P.: Maria, vós que trouxestes a Palavra viva e encarnada do Pai, em
vosso seio bendito,
– despertai-nos para o compromisso do Reino
P.: e fazei-nos geradores de vida
e de atitudes de bons samaritanos; que jamais tenhamos medo
de nos aproximar da fonte de
água viva,
– como ﬁzeram tantos homens
e tantas mulheres comprometidos com a verdade de Cristo!
P.: Como os Pastores, ajudai-nos a
caminhar para Belém de nossos dias
– e encontrar Jesus, amor eterno, que se fez criança. Amém.
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(Acolhimento da PALAVRA DE DEUS: recordações, meditando-as em
fonte de vida, fonte de salvação)
seu coração.
– Palavra da Salvação.
– Cântico à PALAVRA DE DEUS
– Glória a vós, Senhor.
– Anúncio – Os Pastores e Jesus –
Lc 2,8-19
(Mensagem)
6. Compromisso Solidário
P.: Senhor, nosso Deus, vós quisestes que vosso Filho nascesse de Maria, em Belém de Judá. Nasceu na
periferia da cidade,
– pois foi rejeitado por quem
poderia ter-lhe dado amparo!
L.: Assim, ó Maria, como os três
pobres e humildes pescadores, que
vos encontraram nas águas benditas,
também foram os pobres Pastores
– que encontraram Jesus na periferia!
L.: Benditos sejam os pobres e os
humildes, aos quais Deus revela sua
sabedoria, escondendo-a dos sábios e
entendidos do mundo.
– “Bem-aventurados os pobres,
porque deles é o Reino dos
Céus!”, disse Jesus.
P.: Ajudai-nos, ó Maria, a ser uma
Igreja viva, plena de Ministérios, que
exaltam os dons divinos,
– e a viver em plena comunhão,
como deseja e espera nosso
Deus e Senhor. Amém!

Havia naquela região pastores
que estavam nos campos e guardavam seu rebanho no decorrer
da noite. 9Apresentou-se junto
deles um anjo do Senhor, e a glória do Senhor os envolveu de luz;
ficaram com muito medo, 10mas
o anjo lhes disse: “Não tenhais
medo, pois vos anuncio uma grande alegria, que será para todo o
povo: 11Hoje, na cidade de Davi,
nasceu para vós um Salvador,
que é o Cristo Senhor. 12Isto vos
servirá de sinal: encontrareis um
menino envolto em faixas e deitado num presépio”. 13No mesmo
instante, juntou-se ao anjo grande
multidão do exército celeste, louvando a Deus e dizendo: 14“Glória
a Deus nas alturas e paz na terra
aos homens por ele amados”.
15
Quando os anjos os deixaram,
voltando para o céu, os pastores
disseram entre si: “Vamos até Belém, para ver o que aconteceu e
que o Senhor nos deu a conhecer”. 16Os pastores foram depressa e encontraram Maria, José e
o menino deitado no presépio.
17
Quando o viram, contaram o
que lhes fora dito a respeito daquele menino. 18E todos os que
ouviam se admiravam das coisas
que lhes diziam os pastores. 19Maria, porém, conservava todas estas
8

(Procissão da Caridade – Oferta dos
Alimentos)
7. Por Maria a Jesus
P.: Ó Mãe amada, vós vistes vosso
Filho nascer humilde numa gruta de
Belém. Mas foi na simplicidade da
manjedoura
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– que brilhou a luz eterna para
o mundo inteiro!
L.: Ele foi a luz que brilhou na noite
de Belém, e ninguém poderá contê-la. Vós o vistes, ó Maria, pobre no
presépio,
– no alto da cruz e até suas vestes serem repartidas!
L.: Ó Senhora bendita, nem sepultura teria, se não fosse José
de Arimateia. Como se enganam
os homens e as mulheres em
sua ganância de querer mais e
mais, sem nada repartir. Vinde,
Senhor Jesus,
– nós acreditamos em vossa
presença na Eucaristia, vós que
nos enriquecestes com vosso
amor e nos destes a salvação.
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 e Mãe bendita, vós sois
a mais bela melodia, que ressoa há
três séculos em nossa história e
nos embala todos os dias no amor
de vosso Filho, o Deus da Luz.
– Nós vos saudamos pelo dom
sublime e insubstituível da vida e
a vós nos consagramos. Amém!
(Consagração a Nossa Senhora, feita
por uma MAMÃE GESTANTE, p. 4)
11. Agradecimentos

12. Oferta das Flores
P.: Senhora Aparecida, caminhamos
em direção à vossa Imagem, pois
8. Diante de Jesus, Pão da Vida somos peregrinos
P.: Ó Jesus, que no presépio se fez – e contemplamos vosso belo
companheiro e como Pão, numa amor!
ceia, a nós se deu, alimentando- L.: Vós sois como o girassol,
-nos e nos sustentando para a – que acompanha a luz, que é
vida eterna.
Jesus,
– Nós vos louvamos, com os L.: e nos confortais com a certeza
Anjos e Santos do céu!
– de vosso amor maternal!
P.: Ó Jesus, presente na hóstia pura L.: Afagai-nos com vossa ternura e,
e santa,
nas horas incertas, fazei-nos acreditar
– nós vos louvamos, nós vos ben- – que sairemos vencedores
dizemos e vos agradecemos!
com vosso Jesus!
P.: Vós nos enriquecestes com vos- L.: Eis as flores que agora vos ofesa pobreza, porque sois salvação e recemos, ó Mãe, e, enquanto durar
vida eterna.
nossa vida,
– A vós, Senhor, nosso amor. – de vosso amor jamais nos
Nós vos adoramos, hoje e sem- esqueceremos, ó Mãe bendita.
pre. Amém!
Amém!
(Entronização, Exposição e Adoração
do Santíssimo)
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13. Envio Missionário
P.: O Espírito do Senhor, que habitou no coração de Maria, habite
em vossa vida e dissipe toda treva
e insegurança.
– Amém!
P.: Maria, em vossa pequenina imagem, vós nos ensinais que, “diante
de Deus, devemos ser todos humildes”. Sustentai-nos suavemente
na palma de vossa mão materna e
guardai-nos em vossa santidade.
– Amém!
P.: Que o Senhor vos conduza ao
encontro de vós mesmos e de vossos irmãos e vossas irmãs. Que a
chuva fecunde a terra e a graça de

Deus, vosso coração. Que o tempo
presente vos seja carregado de paz
e vosso futuro, abundante de vida.
– Amém!
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.
– Assim seja, pelos séculos dos
séculos. Amém!
(Homenagem do povo – Entrega das
Flores)
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