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Apresentação

M

eus irmãos e irmãs, este ano de 2017 é extremamente significativo
para nós católicos, no que se refere à nossa devoção à Maria Santíssima. Sabemos que não adoramos a Mãe de Deus, mas mantemos por ela um
carinho especial, carinho esse que nutre nossa devoção. Celebramos em
2017 os 300 anos do surgimento da imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida nas águas do rio Paraíba. Celebramos também os 100 anos
das aparições de Fátima.
Além disso, em nossa Arquidiocese, temos vivido, desde o final de 2014,
a peregrinação da imagem de Nossa Senhora Aparecida, que tem feito muito
bem às nossas comunidades.
Por tantos motivos, rezaremos ao longo desse mês de maio, mês tradicionalmente dedicado à Santíssima Virgem, sobre a presença de Maria em
nossas vidas. Que esse roteiro possa nos ajudar a aprofundarmos nossa
devoção à Mãe de Deus e nossa!

Oração inicial para todos os dias (CF 2017)

ORAÇÃO JUBILAR: 300 ANOS DE BÊNÇÃOS
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, / rompem-se as correntes da escravidão! /
Assim, daquelas redes, / passastes para o coração e a vida / de milhões de
outros filhos e filhas vossos. / Para todos tendes 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. / Recordai-nos o
poder, a força das mãos postas em prece! / Ensinai-nos a viver vosso jubileu
com gratidão e fidelidade! / Fazei de nós vossos filhos e filhas, / irmãos e
irmãs de nosso Irmão Primogênito, Jesus Cristo, Amém!
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primeiro
encontro

MARIA, MÃE QUE SE REVELA
AOS PEQUENINOS

Ambiente: Bíblia, Vela acesa, Flores e Imagem de Nossa Senhora (de preferência de
Nossa Senhora de Fátima.

1. ACOLHIDA

Dir.: É com entusiasmo que acolhemos
a todos para esse encontro. Que sob
olhar intercessor de Maria possamos
experimentar a ternura da Mulher do
Sim. Ela que soube viver de forma assídua a vontade de Deus em sua vida,
possa nos ajudar a dizer sim aos planos que Deus tem para nossa vida hoje.

CANTO | A treze de maio na cova da Íria / No céu aparece a Virgem Maria.
Ave, ave, ave Maria / Ave, ave, ave Maria!
A três pastorinhos, cercada de luz / Visita Maria, mãe de Jesus.
Ave, ave, ave Maria. / Ave, ave, ave Maria!
A virgem nos manda o terço rezar/ Assim diz “meus filhos, vos hei de salvar”.
Ave, ave, ave Maria/ Ave, ave, ave Maria!

2. ORAÇÃO INICIAL (página 2)
3. MOTIVAÇÃO

Dir.: No contexto do Ano Mariano que estamos vivenciando, neste mês nossa reflexão se direciona de forma especial para Maria, Mãe de Jesus Cristo e nossa Mãe.
Ela é aquela que intercede por seus filhos e os apresenta ao seu Filho Jesus. Por ser,
nossa Mãe e aquela que é modelo para nós, é homenageada nesse mês de forma
especial, principalmente pelas crianças que fazem as coroações a imagem de Maria.
Neste encontro vamos refletir sobre Maria sob o titulo de Nossa Senhora de Fátima.
Todos (cantando): Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria.
L1: Nossa Senhora é conhecia por diversos títulos, mas é a mesma Nossa Senhora,
a Maria Mãe de Jesus Cristo. Maria sempre atenta à realidade de seus filhos se
coloca sempre ao lado dos mesmos principalmente nos momentos de aflições. E
a cada aparição de Nossa Senhora em lugares diferentes para consolar o povo, ela
recebe o título referente ao lugar que apareceu, isso em todas as suas aparições.
Todos (cantando): Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria.
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L2: No ano de 1917, o contexto mundial é crítico, a Primeira Guerra Mundial está
acontecendo, Portugal vivia uma crise política, religiosa e social. O povo está marcado
de forma profunda por esses sofrimentos. É exatamente nesse contexto que mais
uma vez Maria se faz presente ao lado povo, intercedendo pelo mesmo. Assim, na
Cova da Iria, freguesia de Fátima, conselho de Vila Nova de Ourém, Fátima, Portugal,
Maria dirige sua mensagem a três pequeninas crianças, Lúcia, Jacinta e Francisco.
Dessa forma, Maria passa a ser conhecida como Nossa Senhora do Rosário de Fátima.
Todos (cantando): Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria.

L3: O que Maria disse às crianças? A orientação de Nossa Senhora àquelas crianças
é a oração, afirmava a virgem que era preciso rezar muito. O pedido de Maria para
rezar incessantemente era para alcançar a paz e aplacar o sofrimento do povo.
Aquelas crianças atendendo ao pedido de Nossa Senhora transmitem esse pedido
ao mundo. As mensagens e orientações de Maria continuam a serem dadas as
crianças, pois a aparição acontece outras vezes.
Todos (cantando): Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria.
L4: Maria sob titulo de Nossa Senhora do Rosário de Fátima aparece a três pequenas
crianças. Isso significa atenção da Mãe para os pequenos, não entendido apenas crianças
literalmente, mas todos aqueles que possuem um coração de criança, como afirma Jesus
no Evangelho, que para entrar na vida eterna é preciso ser como criança (Cf. Mt 19,14).
Todos (cantando): Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria.

L5: Os pequenos são também os fragilizados, marginalizados, que sofrem com
a opressão por parte de muitos. Ainda hoje o sofrimento é presente na vida do
povo, de diversas formas. Nessa comemoração dos 100 anos da aparição de Maria em Fátima, ela continua junto de seus filhos, dos pequenos e pobres, sempre
como apoio e consolo para que todos possam continuar firmes na caminhada e
para que lutem por justiça e paz. Alegramo-nos, pois Maria se revela a todos os
pequeninos como Mãe protetora.
Todos: Todos (cantando): Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria.

4. FATO DA VIDA

Uma senhora da Região Pastoral Mariana Leste nos conta que, desde criança,
aprendeu a ter muita fé em Nossa Senhora e cresceu com o coração feliz por rezar
o terço todos os dias. Isso ela deve à sua mãe que lhe serviu de exemplo, pois vivia
rezando com toda a família e nunca se cansou, apesar de suas limitações físicas,
como ficar seis anos sem andar, e quatro anos cega. Nem por isso apresentava
dificuldade para rezar o terço e cantar nas celebrações. Sempre, com entusiasmo,
colocava-se de prontidão para as orações.
A mãe dessa senhora faleceu com 78 anos de idade. A referida senhora afirma
que sente muita saudade da mãe. Porém, se conforma e consola-se recitando a oração do terço, ensinado por sua mãe, e acredita que a Mãe do céu cuida de todo nós.
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5. FATO DA BÍBLIA

Dir.: Antes de ouvir a Palavra, vamos aclamá-la cantando.

CANTO | Ave, cheia de graça Ave, cheia de amor / Salve, ó mãe de Jesus / A
ti, nosso canto e nosso louvor / Salve, ó mãe de Jesus / A ti, nosso canto e
nosso louvor.
Mãe do criador, rogai / Mãe do salvador, rogai / Do libertador, rogai por nós /
Mãe dos oprimidos, rogai / Mãe dos perseguidos, rogai / Mãe dos desvalidos,
rogai por nós.
Leitura bíblica: Lucas 1,26-38

6. PARA REFLETIR

Maria é mulher do serviço. Está sempre disponível a auxiliar seus filhos. Em meio
a tanta maldade, violência, e a correria do dia-a-dia o que podemos fazer para nos
colocar sempre a serviço do próximo como Maria?

7. PERGUNTA PARA PLENÁRIO

Discutir no plenário a implicação da Mensagem de Nossa Senhora de Fátima para
os dias atuais (bom rever a história da aparição de Maria em Fátima).

8. GESTO CONCRETO

Cada membro do grupo visitar alguém que passa por momentos difíceis (saúde,
desemprego, injustiça, família, etc..). Ouvir carinhosamente sua história. Ter
cuidado para não fazer interrogatório. Também ter o cuidado de guardar sigilo
do que ouviu.

9. FINAL

ORAÇÃO
Pai Nosso, Ave Maria, Salve Rainha.
CANTO | Nunca me esqueço, Maria, teu jeito sereno de ser /Recordo teu sim
generoso / Olhar gracioso de mãe e mulher / Bem aventurada Maria, contigo
aprendi a viver / E hoje eu respondo o meu sim / E sem medo eis-me aqui / Pra
viver só de amor.
Vocação, é sem medo, dizer sempre sim / É gritar que o amor não tem fim
/ Sendo fiel na sua missão / Vocação é deixar tudo, tudo e partir / É tomar
sua cruz e seguir / Na paz infinita do Cristo Jesus.

10. AVISOS E DESPEDIDAS
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segundo
encontro

MARIA,
APARECIDA AOS NECESSITADOS

Preparando o ambiente: Cartaz com o
tema do encontro, fotos de pessoas que
rezam o grupo de reflexão que foram fotografadas em Aparecida-SP, vela, bíblia, rede
de pesca ou uma representação.

1. ACOLHIDA

Dir.: Queridos irmãos e irmãs, reunimos nesta noite para rezarmos
e refletirmos o 2º encontro onde o
tema proposto é MARIA, APARECIDA
AOS NECESSITADOS. Neste encontro
somos os escolhidos por nossa Mãe
Maria, a caminharmos e depositar toda nossa esperança, confiança nela que
cuida com muito carinho de todos nós. Iniciemos com o nosso canto inicial:

CANTO | Olhando a Sagrada Família / Jesus, Maria e José, / saibamos
fazer a partilha / dos gestos de amor e de fé (bis).
1. Maria, mãe santa e esposa exemplar / José, pai zeloso voltado ao seu lar. /
Jesus, filho amado em missão de salvar. / Caminhos distintos, num só caminhar.
2. Maria, do sim e do amor doação. / José, operário a serviço do pão. / Jesus
ocupado com sua missão. / Três vidas distintas num só coração.
3. Se todas as mães, em Maria se acharem / e todos os pais em José se espelharem. / Se todos os filhos, em Cristo se olharem: / serão mais família,
quanto mais se amarem.
Dir.: Que Deus fortaleça a nossa caminhada de fé e este nosso encontro. Peçamos as luzes do Espírito Santo para que venha nos iluminar, nos santificar
e fortalecer a nossa fé. Cantemos invocando a sua presença no meio de nós
(enquanto cantamos a vela é acesa).
CANTO | Vem, Espírito Santo, vem! Vem iluminar!
1. O nosso encontro vem... iluminar! / Nossas famílias vem... iluminar!
2. O nosso coração vem... iluminar! / A nossa vida vem... iluminar!
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3. ORAÇÃO INICIAL (página 2)
4. MOTIVAÇÃO

Dir.: Deus fala por sinais. Cabe a nós, à luz da fé, entendê-los. Retirar dos
olhos do coração nossa prepotência, nosso orgulho, nossa autossuficiência
para entender esses sinais. Quando interpretamos os sinais à luz da nossa
fé, a graça de Deus nos vem e age em nós, abre o entendimento, para clarear
os caminhos da nossa vida.
Nossa Senhora soube entender os sinais de Deus... Deus sempre agiu em
favor de seu povo, ouvindo a intercessão de nossa Senhora. Nesse encontro
vamos agradecer a Deus o seu sinal em favor do Brasil com a aparição da
imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, nas águas que tanto desperdiçamos, poluímos e abusamos e não conservamos.

L1.: A história da aparição da imagem de Nossa Senhora e a devoção de chamá-la de Aparecida nos traz muitas lições. Uma das lições é que Deus sempre se
manifesta de surpresa, de maneira simples, na pessoa dos humildes. Assim
foi o acontecimento, pescadores pobres, barco frágil, redes danificadas. Ele
presenteia o Brasil entregando sua Mãe como Padroeira de nossa Nação.
Todos (canto): Quem é que vai? / Quem é que vai? / Quem é que vai nessa
barca de Jesus? / Quem é que vai?

L2.: A vontade de Deus contraria a vontade dos homens. Nós sempre queremos poder, riqueza, usando de caminhos que vão contra o projeto de Deus. O
Brasil da época da aparição da Imagem de Nossa Senhora vivia vergonhosa e
criminosa prática da escravidão. Por ação misteriosa de Deus, surge nas águas
do Rio Paraíba do Sul, através da rede frágil daqueles pobres pescadores, uma
imagem negra, mutilada, de sua própria mãe.
Todos (canto): Numa nação, aonde imperava a marcha da escravidão,
Nossa Senhora escura nos diz que o Cristo nos quer irmãos (refrão da
música do Padre Zezinho - A Senhora Aparecida).

L3.: Os pecadores não desprezam o mistério encontrado no rio, embora seja um
mistério que aparece incompleto. Não jogam fora os pedaços do mistério. Esperam
a plenitude. E esta não demora chegar. Há aqui algo de sabedoria que devemos
aprender. Há pedaços de um mistério, como partes de um mosaico, que vamos
encontrando. Nós queremos ver muito rápido a totalidade; e Deus, pelo contrário,
se faz ver pouco a pouco. Também a Igreja deve aprender esta expectativa.
Depois, os pescadores trazem para casa o mistério. O povo simples tem
sempre espaço para albergar o mistério. Talvez nós tenhamos reduzido a nossa
exposição a uma explicação racional. No povo, pelo contrário, o mistério entre
pelo coração. Na casa dos pobres, Deus encontra sempre lugar.
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Os pecadores a agasalham: revestem o mistério da Virgem pescada, como
se ela tivesse frio e precisasse ser aquecida. Deus pede para ficar abrigado
na parte mais quente de nós mesmos: o coração. Depois, é Deus que irradia
o calor de que precisamos, mas primeiro entra com o subterfúgio de quem
mendiga. Os pescadores cobrem o mistério da Virgem com o manto pobre de
sua fé. Chamam os vizinhos para verem a beleza encontrada; eles se reúnem à
volta dela; contam as suas penas em sua presença e lhe confiam as suas causas. Permitem assim que possam implementar-se as intenções de Deus: uma
graça, depois a outra; uma graça que abre para outra; uma graça que prepara
outra. Gradualmente, Deus vai desdobrando a humildade misteriosa de sua fé
(texto extraído do livro Caminhando com Maria da Arquidiocese de Mariana)
Todos: (canto) Ensina teu povo a rezar / Maria, mãe de Jesus. / Que um
dia o teu povo desperta ena certa veai ver a luz. / Que um dia o teup ovo
se anima e caminha com teu Jesus.

5. FATO DA VIDA

Dir: A História da imagem da Nossa Senhora Aparecida todos conhecem.
Necessário mesmo é entender a mensagem que Nossa Senhora quis e quer
transmitir. Muitas vezes imaginamos que para homenagear Nossa Senhora é
preciso de muita pompa e foguetórios e ficamos só nisso... Esquecemos que
mãe nenhuma fica feliz com um filho injustiçado, um filho faminto, um filho
discriminado por irmãos que provocam tudo isto e fazem festa para a mãe.
Nossa Senhora, logo que concebeu Jesus, rezou: “Derrubou dos tronos os
poderosos e elevou os humildes...”. Falando de Nossa Senhora Aparecida, ela
podia se manifestar de muitas formas para causar impacto social maior, mas
quis se revelar a simples pescadores. Em seus milagres, na maioria das vezes,
os fez em favor dos mais sofridos e esquecidos, como quebrar os grilhões da
escravidão... Vamos neste encontro pensar se nossas homenagens condizem
com as atitudes de nossa querida Mãe...
Esse exemplo de vida é uma página viva do Evangelho de CRISTO, “...escondeu essas coisas aos sábios e as revelou aos humildes...”.

6. FATO DA BÍBLIA

Dir.: Vamos ouvir o que Deus tem a nos falar, com muito entusiasmo cantemos
aclamando a Palavra de Deus.

CANTO: Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia (2x).
1. Alguém do povo exclama: Como é grande, ó Senhor! / Quem te gerou e
alimentou. / Jesus responde: ó mulher pra mim é feliz / Quem soube ouvir a
voz de Deus e tudo guardou!
8
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2. Nem todo que me diz: Senhor, Senhor, chega ao céu / mas só quem obedece
o Pai / Jesus se a Igreja louva tua Mãe, louva é a Ti / e espera que a conduzas
pela estrada onde vai.
Leitura Bíblica: Lucas 1,46-55

7. PARA REFLETIR
1. As nossas homenagens a Nossa Senhora consiste em buscar imitar suas
virtudes ou contentamos com festas pomposas?
2. Nas nossas Comunidades, em nossas igrejas ainda há privilégios para os
mais poderosos financeiramente? Como é as coroações no mês de maio?
3. Todos nós somos chamados a um ministério (serviço)... dizemos sim, como
Maria ou arrumamos empecilhos?
8. PERGUNTA PARA O PLENÁRIO
Hoje em nossa sociedade o que entendemos por necessitados?
9. GESTO CONCRETO
(Ver primeiro encontro, página 5)
10. DESPEDIDAS E AVISOS

CANTO (300 ANOS DE APARECIDA; Pe. Zezinho, SCJ)
300 anos de devoção a Maria / 300 anos de oração com Maria / 300 anos
de adoração a Jesus / nestas colinas de Aparecida.
Solidários no Sacrário / Missionários queremos ser / Pequenina, restaurada
/ A sua Imagem nos ensinou / A ser um povo que não sabe esmorecer /
E se acaso for ferido, oprimido e esmagado/ Esquecido e machucado / Outra
vez reencontrado / Nosso povo saberá renascer.
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terceiro
encontro

ANO MARIANO - CELEBRAÇÃO DOS
300 ANOS DE APARECIDA
PEREGRINAÇÃO DA IMAGEM
PELAS DIOCESES

Ambiente: Imagem de Nossa Senhora Aparecida, especialmente enfeitada e também com velas
acesas – Bíblia entrará em momento oportuno

1. ACOLHIDA

Dir.: Nossas boas vindas a todos e todas
que aqui se encontram para participarem
do terceiro encontro deste mês de maio no
qual estamos homenageando Nossa Senhora e lembrando principalmente a celebração
dos 300 anos do encontro da imagem de
Nossa Senhora da Conceição aos pescadores
no Rio Paraíba. Parte desta comemoração
vem acontecendo há 3 anos quando uma
réplica da Imagem de Nossa Senhora vem percorrendo as Dioceses, Paróquias
e Comunidades brasileiras, numa manifestação de amor maternal daquela
que vem ao encontro de seus filhos e traz um convite especial para que estes
se unam nas celebrações desta data tão importante para a Igreja no Brasil
e no mundo. Invoquemos a Santíssima Trindade pedindo as luzes para bem
participarmos deste encontro/celebração em honra a Nossa Mãe, a Senhora
da Conceição Aparecida.
Todos: Em nome do Pai que nos criou, do Filho que nos salvou e do Espírito Santo que nos une pelo amor! (bis) Amém, amém, amém! Amém,
amém, amém! Amém, amém, amém, para todo sempre amém! (bis)
CANTO | 1. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás, contigo pelo caminho,
Santa Maria vai.
Oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem!
2. Mesmo que digam os homens que nada podes mudar / Luta por um mundo
novo de unidade e paz.
3. Se parecer tua vida inútil caminhar / lembra que abres caminhos, outros
te seguirão.
10
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2. ORAÇÃO INICIAL (página 2)
3. MOTIVAÇÃO

Dir.: A celebração dos 300 anos é uma grande ação de graças. Desde 2014, a
imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida vem percorrendo dioceses,
cidades e comunidades, mesmo periféricas, rurais e incrustadas nos mais
longínquos recantos do Brasil. Ela vem lembrar aos pobres e abandonados
que eles são os prediletos do amor misericordioso de Deus.
Todos: Na imagem de Nossa Senhora Aparecida há algo perene para se
aprender. Deus oferece ao Brasil a sua própria Mãe.
L1: A visita de Nossa Senhora Aparecida é uma forma de retribuir a visita dos
romeiros ao seu Santuário, que hoje recebe um número superior a 10 milhões
de peregrinos ao ano. É também uma maneira de ir ao encontro daqueles
que ainda não tiveram condições de visitar a Casa da Mãe Aparecida. A comunidade que recebe a visita da Padroeira do Brasil vive um tempo especial
da graça de Deus, tendo oportunidade de aproximar-se de Jesus e entrar na
dinâmica da Salvação.

L2: A visita de Nossa Senhora ao povo começou, na realidade, quando ela
apareceu aos pescadores, primeiro o corpo da imagem e depois a sua cabeça.
Temos a firme convicção de que hoje, mais até do que no passado, a intercessão
de nossa Padroeira, são urgentes e necessários.
Todos: Peçamos a Nossa Senhora da Conceição Aparecida que abençoe
e proteja a família brasileira para que nela habitem a fé, a esperança e a
caridade, e para que ela possa se mirar no exemplo da Sagrada Família
de Nazaré.
L1: A Mãe amorosa vem para socorrer os pequenos e indefesos; vem para
ouvir o sussurro dos necessitados, o grito dos pobres.
Todos: Bendita seja a Mãe de Deus que se curva no amor para escutar o
clamor de seus filhos e filhas.
L2: Maria nos entende, sendo nossa intercessora e companheira na caminhada. Ela roga pelos pecadores, ajuda-nos a ficarmos em pé e nos ensina que é
muito mais feliz aquele que é dócil e obediente a Deus.
Todos: Haja tempo, papel e tinta para relatar os inúmeros milagres e
graças obtidos pela intercessão da Senhora saída das águas para brasileiros e brasileiras de todas as raças e idades.
ARQUIDIOCESE DE MARIANA Número 239 | MAIO de 2017 | roteiros de reflexão
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4. FATO DA VIDA

Durante a visita da imagem de Nossa Senhora Aparecida pela paróquia de
Nossa Senhora das Mercês, em Mercês, MG, Forania de Rio Pomba, Região
Pastoral Sul da Arquidiocese de Mariana, aconteceu um fato que chamou a
atenção de todos. Quando o Pároco recebeu a imagem peregrina, uma pessoa
entre os colaboradores da paróquia, notou que uma linha estava soltando do
manto que cobria a imagem, ficando pendurada e correndo o risco de embaralhar entre as flores e outros adornos do altar preparado para a imagem.
Cuidadosamente, esta pessoa retirou aquela linha, corou-a e ficou com ela em
uma das mãos, evitando assim os transtornos que poderiam acontecer. De
repente, uma pessoa que estava bem distante daquele local, quase na porta
principal de entrada, dirigiu-se à pessoa que estava com a linha e pediu que
a dividisse com ele. Ele mostrou tanta devoção que emocionou a todos que
ali se encontravam e ele mesmo não escondeu a emoção por ter recebido
aquele pedaço de linha que, segundo ele, seria guardado com todo carinho
e passaria a ser uma relíquia toda especial como lembrança deste dia tão
importante para a paróquia.

5. FATO DA BÍBLIA
Dir.: Maria é exemplo da pessoa que melhor soube ouvir e acolher a Palavra
de Deus como nos mostra o cântico que cantaremos, preparando-nos para
ouvir a Palavra de Deus que vamos receber com todo carinho e respeito (entrada da Bíblia).
Todos: És Maria, a Virgem que sabe ouvir e acolher com fé a Santa Palavra
de Deus / Dizes sim e logo te tornas Mãe / Dás a luz depois o Cristo que
vem nos remir.:Virgem que sabe ouvir, o que o Senhor te diz / Crendo
geraste quem te criou, ó Maria tu és feliz (bis).
Leitura bíblica: Lc 1, 39 – 45
PARA REFLETIR
1. O que está por trás do poder de atração dos santuários marianos? O esplendor das cerimônias? A beleza das imagens?
2. Como foi preparada a visita da imagem de Nossa Senhora Aparecida em
sua paróquia/comunidade?
3. Que fatos importantes marcaram a passagem da imagem de Nossa Senhora
Aparecida por sua paróquia/comunidade?
6. PERGUNTA PARA O PLENÁRIO
Que fatos importantes marcaram a passagem da imagem de Nossa Senhora
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Aparecida por sua paróquia/comunidade?
7. GESTO CONCRETO
(mesmo do primeiro encontro, página 5)

8. ORAÇÃO FINAL
Todos: Ó Maria Imaculada, Senhora da Conceição Aparecida, escolhendo-vos por especial padroeira e advogada da nossa Pátria, nós queremos
que ela seja inteiramente vossa. Sim, ó Rainha do Brasil, ó Mãe de todos
os brasileiros, venha sempre mais a nós o vosso reino de amor, a nossa
Pátria o reino de amor, e por vossa mediação, venha a nossa Pátria o
reino de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor Nosso. Amém!
9. AVISOS E DESPEDIDA
CANTO FINAL
1. Santa Mâe Maria, nessa travessia, cubra-nos teu manto cor de anil/ Guarda
nossa vida, Mãe Aparecida, Santa padroeira do Brasil.
Ave, Maria! Ave, Maria!
2. Com amor divino guarda os peregrinos nesta caminhada para o além/ Dá-lhes companhia, pois também um dia fostes peregrina em Belém.
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PLENÁRIO

MARIA E SEU “SIM”
INSPIRADO PELO ESPÍRITO SANTO

Ambiente: Bíblia, vela acesa, flores e imagem de Nossa
Senhora.

1. ACOLHIDA

Dir.: Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem
vindos à celebração deste plenário. Durante todo
este mês, nós procuramos refletir sobre a presença
de Maria na nossa vida e de nossas comunidades.
Buscamos perceber como a figura de Maria está
intimamente associada à figura de seu Filho Jesus
Cristo e que uma autêntica devoção mariana sempre
nos conduz a Jesus Cristo. Com alegria, iniciemos nosso encontro cantando.

CANTO | 1. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás, contigo pelo caminho,
Santa Maria vai.
Oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem!
2. Mesmo que digam os homens que nada podes mudar/ Luta por um mundo
novo de unidade e paz.
3. Se parecer tua vida inútil caminhar/ lembra que abres caminhos, outros
te seguirão.

2. ORAÇÃO INICIAL (página 2)
3. REFLETINDO

Dir.: A figura de Maria está presente desde os primórdios da Igreja. Ela sempre
esteve junto a Jesus e seus discípulos. Mesmo após a morte e ressurreição de
Jesus Maria se mantém unida a comunidade dos discípulos. Em Pentecostes
Maria estava presente. E assim, ao longo de toda a história da Igreja Maria
sempre esteve ao lado dos seguidores de Jesus Cristo. Ela quer nos mostrar
que o centro de nossa fé deve ser sempre Jesus Cristo.

4. PALAVRA DE DEUS

Dir.: Nós cremos que a Sagrada Escritura, ou seja, a Bíblia, foi escrita por ação
e inspiração do Espírito Santo. Por isso, vamos nesse momento ouvir o que
o Senhor tem a nos falar.
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CANTO | Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia (2x).
1. Alguém do povo exclama: Como é grande, ó Senhor! / quem te gerou e
alimentou. / Jesus responde: ó mulher pra mim é feliz / Quem soube ouvir a
voz de Deus e tudo guardou!
Leitura bíblica: Lc 1, 39 – 45

5. Plenário

Dir.: Durante os três encontros deste mês, meditamos em famílias sobre a
figura materna de Maria. Chegou a hora de partilharmos em comunidade,
essa grande família dos filhos de Deus, reunida pelo Espírito Santo, o que
discutimos nos nossos grupos. Para isso, vamos recordar um pouco cada
encontro e discutir o que meditamos.

L1.: No primeiro encontro nos dedicamos a compreender um pouco melhor a
aparição de Nossa Senhora em Fátima, percebendo como que, naquele período
difícil de guerra, Maria escolhe três crianças para dizerem ao mundo que era
preciso conversão. A aparição de Fátima nos quer mostrar que é preciso ver
o mundo com olhos de crianças.
Pergunta: Discutir no plenário a implicação da Mensagem de Nossa
Senhora de Fátima para os dias atuais.
L2.: Já no segundo encontro rezamos um pouco a história da aparição de Nossa
Senhora nas águas do Rio Paraíba do Sul. Maria escolhe simples e necessitados
pescadores para serem arautos de sua mensagem, que é uma mensagem que
aponta para seu filho Jesus.
Pergunta: Hoje em nossa sociedade o que entendemos por necessitados?
L3.: No último encontro percebemos como a peregrinação da imagem de Nossa
Senhora Aparecida pelas dioceses do Brasil tem feito tamanho bem ao nosso
povo. Tem ajudado a reanimar a fé de muitos e a consolar a tantos outros sofridos.
Pergunta: Que fatos importantes marcaram a passagem da imagem de
Nossa Senhora Aparecida por sua paróquia/comunidade?

6. Gesto Concreto (ver primeiro encontro, página 5)
7. Final

Oração à Maria (Evangelii Gaudium)
Todos: Maria, Virgem e Mãe, vós que, movida pelo Espírito Santo, acolhestes
a palavra da vida nas profundezas de vossa humilde fé: como vos entregastes
completamente ao único Eterno, ajudai-nos a dizer nosso “sim” ao chamado
urgente, tão imperioso como nunca, para proclamar a Boa Nova de Jesus.
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Plena do com a presença de Cristo, levastes a alegria a João Batista, fazendo-o
exultar no ventre de sua mãe. Transbordando de alegria, cantastes as grandes
obras realizadas por Deus. Permanecendo em pé diante da cruz com uma fé
inabalável, recebestes o alegre conforto da ressurreição e juntastes aos discípulos na espera do Espírito para que a Igreja evangelizadora pudesse nascer.
Obtenha para nós, agora, um novo ardor nascido da ressurreição, para
que possamos levar a todos o Evangelho da vida que vence a morte. Dai-nos
umasanta ousadia de buscar novos caminhos, para que chegue a todos o dom
dabeleza imperecível.
Virgem da escuta e contemplação, Mãe do amor, da noiva das bodas
eternas,intercedei pela Igreja, cujo ícone puro sois vós, para que ela nunca se encerre em si mesma ou perca sua paixão por estabelecer o reino de Deus.
Estrela da nova evangelização, ajudai-nos a dar testemunho radiante de comunhão, serviço, fé ardente e generosa, justiça e amor para com os pobres,
para que a alegria do Evangelho possa chegar até os confins da terra, iluminando até mesmo as periferias do nosso mundo.
Mãe do Evangelho vivo, manancial da felicidade de Deus para os pequeninos, rogai por nós. Amém.
Pai Nosso... Ave Maria... Glória ao Pai...

CANTO (300 anos de Aparecida; Pe. Zezinho, SCJ)
300 anos de devoação a Maria / 300 anos de oração com Maria / 300
anos de Adoração a Jesus / nestas colinas de Aparecida.
Solidários no Sacrário / Missionários queremos ser / Pequenina, restaurada
/ A sua Imagem nos ensinou / A ser um povo que não sabe esmorecer /
E se acaso for ferido, oprimido e esmagado / Esquecido e machucado / Outra
vez reencontrado / Nosso povo saberá renascer.

8. AVISOS E DESPEDIDA
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