
Visita da Imagem de Nossa Senhora Aparecida 

COM MARIA, SOMOS POVO DE DEUS, UNIDO PELA ALIANÇA 

 

Somos povo de Deus, que caminha rumo ao céu! Somos devotos de Nossa Senhora 

Aparecida, que nos convida a escutar seu Filho amado e fazer o que Ele disse. Somos 

missionários e gastamos nossos dias aqui neste Santuário de Maria, “pedaço do céu”, 

Casa de irmãos, Santuário da Palavra! Aproxima-se o tempo tão especial de fazermos 

memória, de quando Deus olhou para o povo brasileiro com carinho e deu-nos um sinal de 

seu grandioso amor por nós: Nossa Senhora Aparecida. Celebremos com alegria! 

 

(Canto Inicial à escolha) 

 

ACOLHER 
 

- Em nome do Pai + e do Filho e do Espírito Santo.  

- Amém! 

- “Com Maria, somos Povo de Deus, unido pela Aliança.” 

- Com Maria, a Mãe do Jesus e Nossa, queremos caminhar, rumo à libertação. 

- Queremos celebrar e viver a Aliança que o Senhor fez com seu povo. 

- E contemplar a sua presença no meio de nós! 

- Ajudai-nos, Maria, a sermos perseverantes no amor como seu Filho querido nos ensinou.  

- Bendita sejais, ó Mãe Aparecida, por trazer-nos Jesus, Palavra encarnada no meio 

de nós! Amém! 

 

  

OUVIR 
 

- O Anjo do Senhor anunciou a Maria. 

- E ela concebeu do Espírito Santo. 

- Eis aqui a serva do Senhor. 

- Faça-se em mim, segundo a Vossa Palavra. 

- E a Palavra se fez carne. 

- E habitou entre nós! 

- Senhora do Magnificat, quanto nos ensinais sobre a vontade do Pai.   

-Toda Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para refutar, para corrigir, 

para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, preparado para 

toda boa obra. (2Tm3,16-17) 

 

(Cântico de Aclamação) 

 

- Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. 

- Glória a vós, Senhor. 

 

Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os 

discípulos aproximaram-se, e Jesus começou a ensiná-los: 



“Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o Reino dos Céus. Bem-

aventurados os aflitos, porque serão consolados. 

Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que 

têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. 

Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-

aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. 

Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de 

Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles 

é o Reino dos Céus. 

Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo, 

disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. 

Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo 

modo perseguiram os profetas que vieram antes de vós. 

— Palavra da Salvação. 

— Glória a vós, Senhor. 

(Breve reflexão e partilha da Palavra de Deus) 

 

BENDIZER 

 

Ó Maria, tu sempre brilhas em nosso caminho como sinal de salvação e esperança. Nós 

nos entregamos a Ti, Saúde dos Enfermos, que na Cruz foste associada à dor de 

Jesus, mantendo firme a Tua fé. Tu, Salvação do povo de Deus, sabes do que 

precisamos e temos a certeza de que garantirás, como em Caná da Galileia, que a 

alegria e a celebração possam retornar após este momento de provação. Ajuda-nos, 

Mãe do Divino Amor, a nos conformarmos com a vontade do Pai e a fazer o que Jesus nos 

disser. Ele que tomou sobre si os nossos sofrimentos e tomou sobre si as nossas 

dores para nos levar, através da Cruz, à alegria da Ressurreição. Amém! 

 

(Agradecimentos, Avisos, Despedida) 

 

ENVIO MISSIONÁRIO 
 

 

- O Senhor nos abençoe e nos guarde! Amém! 

- O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e se compadeça de nós. Amém! 

- O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a Paz. Amém! 

- Em nome do Pai e do filho + e do Espírito Santo. Amém! 

- Permaneçamos no Senhor e que Nossa Senhora sempre caminhe conosco! 

- Graças a Deus!  

 

(Canto à Nossa Senhora Aparecida) 


