
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAR EM CASA 

Memória solene de Nossa Senhora 
Aparecida 

12 de outubro 

Prepare um espaço com cadeiras em círculo, coloque no centro a bíblia 
e uma vela, convide as pessoas ... Alguém acende a vela. Todos ficam 
em silêncio por algum tempo.  

1. ABERTURA 
- Quem preside canta, os demais repetem fazendo o sinal da cruz 
enquanto canta o primeiro  

 

2. ABERTURA 

- Estes lábios meus, vem abrir, Senhor, (bis) 
 cante esta minha boca sempre o teu louvor! (bis) 

- Venham, adoremos a nosso Senhor, (bis) 
 com a Virgem Maria, Mãe do Salvador! (bis) 

-  Vibra de alegria o meu coração (bis)       
 ao meu Senhor e Rei eu canto esta canção. (bis) 
- Teu ouvido inclina, vê teu Rei, Senhor, (bis) 

 com tua formosura ele se encantou. (bis) 
- Vão lembrar teu nome, gerações inteiras, (bis) 

 vão te louvar os povos, de toda maneira. (bis) 

- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis) 
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito. (bis) 

- Aleluia, irmãs, aleluia, irmãos!... (bis)  
com a Mãe do Senhor, a nossa louvação. (bis) 

 
3. RECORDAÇÃO DA VIDA 

Celebremos a padroeira principal do Brasil, Nossa 

Senhora Aparecida. Sua imagem foi colhida na 
segunda quinzena de outubro de 1717, por três 

pescadores ao lançarem suas redes no rio Paraíba. O 
povo logo reconheceu nesta imagem um sinal da 

proximidade de Deus, da sua bondade para com os 

pobres. 
Hoje, oramos especialmente em comunhão com todos 

os peregrinos e peregrinas de Aparecida, peçamos a 
Deus que cuide, por intercessão de Nossa Senhora, do 

povo brasileiro e nos faça experimentar as alegrias da 
salvação e da vida em abundância. 

 

4. SALMO 147(146),1-11  

Este salmo reconhece a salvação de Deus habitando a 
cidade de Jerusalém e a convida a cidade a glorificar o 

Senhor que a reconstruiu, e fez dela a cidade da paz. 

Com Maria, imagem da nova Jerusalém, cantemos a 
nossa esperança de que Deus habite a nossa cidade. 

Ave Maria, cheia de graça, mãe do Senhor  
"Bendita és tu entre as mulheres", diz Isabel. 

Todas as gentes celebram hoje o teu louvor; 
Tu és na terra a virgem bela que encanta o céu! 

1. Louva, Jerusalém, / louva o Senhor teu Deus: 

Tuas portas reforçou, / e os teus abençoou; 
Te cumulou de paz, / e o trigo em flor te traz! 

2. Sua Palavra envia / corre veloz sua voz.  

Da névoa desce o véu, / unindo a terra e o céu; 
As nuvens se desmancham, / o vento sopra e 

avança. 

3. Ao Povo revelou / Palavras de amor. 
A sua Lei nos deu / e o Mandamento seu; 

Com ninguém fez assim, / amou até o fim. 

4. Ao Deus do céu louvemos / e ao que vem, 

cantemos; 
E ao Divino, então, / a nossa louvação! 

Os Três, que são um Deus, /exalte o Povo seu!  
 

Oração  
Ó Deus de ternura e compaixão, 

quiseste que a mãe do teu Filho  

fosse amada e querida por todo o povo brasileiro,  
como mãe negra, Aparecida.  

Celebrando hoje a sua festa,  
derrama sobre nós a alegria do teu amor  

e reforça todas as lutas pela defesa de nossas culturas  

e por um país realmente livre. 
Por Cristo, nosso Senhor. 

 
5. LEITURA do Evangelho João 2,1-11 

Leitura do Evangelho segundo João. Naquele tempo: 
1Houve um casamento em Cana da Galileia. A mãe de 

Jesus estava presente. 2Também Jesus e seus 

discípulos tinham sido convidados para o casamento. 
3Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: 

"Eles não têm mais vinho". 4"Mulher, por que dizes isto 
a mim? Minha hora ainda não chegou." 5Sua mãe disse 

aos que estavam servindo: "Fazei o que ele vos 

disser". 6Estavam seis talhas de pedra colocadas aí 
para a purificação que os judeus costumam fazer. Em 

cada uma delas cabiam mais ou menos cem litros. 
7Jesus disse aos que estavam servindo: "Enchei as 

talhas de água". Encheram-nas até a boca. 8Jesus 

disse: "Agora tirai e levai ao mestre-sala". E eles 
levaram. 9O mestre-sala experimentou a água, que se 

tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde 
vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois 

eram eles que tinham tirado a água. 10O mestre-sala 
chamou então o noivo e lhe disse: "Todo mundo serve 

primeiro o vinho melhor e, quando os convidados já 

estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu 
guardaste o vinho melhor até agora!" 11Este foi o início 

dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Cana da Galileia 
e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram 

nele. Palavra da Salvação. 

6. MEDITAÇÃO 
Celebrando Nossa Senhora da Conceição Aparecida 

agradecemos a Deus o dom especial que fez de Maria 
uma mulher à altura do seu projeto para todo ser 

humano criado à sua imagem: mulher inteiramente 
livre, capaz de acolher plenamente a graça divina, 



preservada de toda culpa. O fato de ser imaculada não 
a torna menos humana, ao contrário nela se realiza o 

sonho querido por Deus de uma “nova humanidade’. O 
fato de ser imaculada também não a isentou da luta. 

Precisou discernir os caminhos de Deus em sua vida, 

procurando entender em seu coração a Palavra que 
vinha dos fatos, muitas vezes obscuros e 

contraditórios. E por compreender a sua condição de 
Mãe do Verbo como pura dádiva de Deus, jamais 

como privilégio, colocou-se totalmente a serviço: 
primeiro, como educadora e mãe do Messias (Lc 1,31). 

Depois, como a primeira e mais fiel discípula do Filho 

de Deus (Lc 11,27-28) e, finalmente participando de 
sua morte e ressurreição, assumindo a missão de 

Jesus como membro (Atos 1,14) e mãe da 
comunidade cristã (Jo 19,26-27). Como ouvimos no 

evangelho de hoje, ela nos orienta para Jesus: “Fazei 

tudo o que ele vos disser” (Jo 2,5). Seguindo esta 
trilha o Concílio Vaticano II reafirmou a condição de 

Maria como ícone da Igreja e como inspiração para 
toda a pessoa que busca tornar-se plenamente 

humana. 
Invocando Maria com o título de “Aparecida” 

representada pela imagem enegrecida, o povo católico 

da Igreja do Brasil reforça a sua identificação com os 
pobres deste país, em grande parte negros, vendo 

nela uma fonte de inspiração para a sua luta e 
confiando no poder de sua intercessão. 

 

6. PRECES 
Com Maria, discípula e mãe de Jesus, oremos: 

Escuta-nos, Senhor. 

- Sol de justiça, a quem Maria precedeu como aurora, 

concede que caminhemos sempre à luz da tua palavra 

e sigamos os teus passos. 

- Ó Cristo, tu que nos deste invocar Maria como mãe 

negra, Aparecida, dá à tua Igreja abertura de coração 
para acolher e para servir a todas as pessoas sem 

distinção de raça ou condição social. 

- Redentor nosso, que deste a Maria a força para ficar 

de pé junto à cruz e a alegraste com a tua 

ressurreição, socorre os doentes e todos os que 
sofrem.  

- Tu que deste a Maria participar de corpo e alma da 
tua glória, dá aos irmãos e irmãs falecidos, os 

descanso eterno e a alegria eterna em tua presença. 

Preces espontâneas... 

Em comunhão com todas as Igrejas, oremos 

confiantes a oração que o Senhor nos ensinou: Pai 
nosso... Pois vosso é o Reino o poder e a glória para 

sempre. 

Preces espontâneas... 

7. BÊNÇÃO 

O Deus de Maria, que cumpre suas promessas em 

favor do seu povo, nos abençoe, (+) ele que é Pai, 
Filho e Espírito Santo. Amém. 

- Abençoe-nos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 
Amém. 

- Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. 
Para sempre seja louvado! 
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