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SANTAS MISSÕES POPULARES

MÊS MISSIONÁRIO: A alegria do Evangelho para uma Igreja em saída
Lema: Juntos na missão permanente

MARIA: SINAL DE DEUS EM FAVOR DA VIDA

Sugestões:
- Para a procissão de entrada: crianças vesti-
das de pescadores trazendo a imagem de Nossa
Senhora Aparecida e uma rede com alguns
peixinhos. Colocar a imagem em um lugar de
destaque.

01. MOTIVAÇÃO
C. Irmãos e irmãs, nos reunimos, neste dia

de festa, para celebrarmos a solenidade da
Padroeira do Brasil, Nossa Senhora da
Conceição Aparecida. A fé no Deus da Vida
e a devoção a Nossa Senhora nos dão for-
ça na missão. Hoje, queremos dar graças a
Deus pelo Ano Nacional Mariano. Come-
morando os 300 anos do encontro da ima-
gem de Aparecida, temos a certeza de que
Maria caminha com o povo brasileiro. Ela
quer ajudar a nossa Igreja a promover a
vida plena para todos, em espírito de soli-
dariedade e comunhão. Alegres, cantemos:

02. CANTO
Viva a Mãe de Deus e nossa... nº 1.019

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Como família de Deus nos reunimos: em
nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. Amém.
D. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor do Pai e a comunhão do Espírito
Santo estejam convosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.



04. DEUS NOS PERDOA
D. Maria é sempre disponível ao Pai. Nem
sempre correspondemos à proposta de
amor e solidariedade do Reino de Deus.
Confiantes na misericórdia do Senhor, can-
temos:
Eu confesso a Deus... nº 232
D. Deus todo-poderoso, tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna. Amém.

05. HINO DE LOUVOR
C. Louvemos ao nosso Deus, que nos con-
vida a participar do seu projeto de salva-
ção. Agradeçamos-Lhe pelo Ano Mariano
que encerramos. E pela intercessão da Vir-
gem Aparecida. Cantemos:
Glória a Deus... é o canto das criaturas...
nº 1.170

06. ORAÇÃO
D. Ó Deus todo-poderoso, ao render-
mos culto à Imaculada Conceição de
Maria, Mãe de Deus e Senhora nossa,
concedei que o povo brasileiro, fiel à sua
vocação e vivendo na paz e na justiça,
possa chegar um dia à pátria definitiva.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso
Filho, na unidade do Espírito Santo.
Amém.

07. DEUS NOS FALA

PRIMEIRA LEITURA:
Est 5, 1b-2; 7, 2b-3

L.1 Leitura do Livro de Ester .

SALMO RESPONSORIAL: 44(45)
Refrão: Escutai, minha filha, olhai,
ouvi isto: que o Rei se encante com vos-
sa beleza!

SEGUNDA LEITURA:
Ap 12, 1.5.13a. 15-16a

L.2 Leitura do Livro do Apocalipse de
São João.

EVANGELHO: Jo 2, 1-11

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Como Maria agora vou ouvir... nº 340

Evangelho de Jesus Cristo segundo
João.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
- As leituras da liturgia de hoje nos levam a
contemplar a força feminina na construção
do Reino de Deus. Contemplemos nas co-
munidades a força das mulheres colocada
alegremente à frente das atividades eclesiais
e sociais. Deus seja louvado pela vida des-
sas mulheres!
- Na primeira leitura vemos Ester. Uma jo-
vem judia que se torna rainha na Pérsia. Ela
não se envaidece por sua posição e prestí-
gio social. Atenta e fiel às suas raízes étni-
cas e religiosas, ela usa de sua influência para
promover a vida e dignidade de seu povo
marginalizado e perseguido. Em Ester con-
templamos a coragem e a audácia de tantas
mulheres que se comprometem com a de-
fesa da vida plena para todos.
- Na segunda leitura nos é apresentada uma
mulher muito importante: ela é quem traz à
luz o Messias. Junto de Deus, governa seu
povo e o mundo inteiro. A Tradição eclesial
sempre viu nessa imagem do Apocalipse a
representação da própria Igreja: mesmo em
meio às perseguições (naquele tempo, por
parte do Império Romano) ela não tem
medo de anunciar o Evangelho de Jesus.
Arrisca a própria vida nessa missão. O gran-



de dragão, símbolo do mal, detém a força
de Deus. Na mulher do Apocalipse con-
templamos a força e a criatividade de tan-
tas mulheres. Perseveram até o fim no tes-
temunho do Evangelho. Especialmente
aquelas que se lançam à missão em territó-
rios estrangeiros, onde a Igreja ainda é per-
seguida e odiada.
- O Evangelho nos traz a pessoa de Maria,
mãe de Jesus. Ela participa ativamente da
vida pública de seu Filho. Maria convida a
todos, a se tornarem servidores do Reino.
A prestar atenção à voz do Senhor e a se
colocar a seu serviço, incondicionalmente.
Só a alegria do Evangelho, simbolizada no
vinho novo da festa de núpcias, é capaz de
preencher os espaços do coração. Ele nos
dá o verdadeiro horizonte da felicidade. Em
Maria contemplamos o rosto de tantas
servidoras em nossas comunidades. São
mulheres que doam toda a vida a serviço
da evangelização. Elas são verdadeira for-
ça de vida em nossas pastorais, movimen-
tos e ministérios.
- Celebramos Nossa Senhora Aparecida,
rainha e padroeira do Brasil, no Jubileu de
300 anos do encontro de sua imagem no
Rio Paraíba do Sul. Entendemos o amor de
Deus que se faz próximo de seus filhos e
filhas. A imagem pequena, simples, pobre,
negra, convida-nos a aproximarmos dos
pequenos e humildes. Os excluídos da so-
ciedade não podem ser também excluídos
da comunidade! Como discípulos missio-
nários devemos nos sentir convocados a cui-
dar dessa triste realidade de grande parte
do nosso povo.
- Rezemos também neste dia pelas mulhe-
res discriminadas e marginalizadas, sejam
elas crianças, jovens ou idosas. Solidarize-
mos-nos com elas. Que sejam acolhidas em
nossa comunidade. Ofereçamos atenção e

cuidado a todas. Que a intercessão da Vir-
gem Aparecida nos anime e impulsione na
caridade e na comunhão.

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Professemos juntos, neste dia solene, a
nossa fé: Creio em Deus...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Celebremos nosso Salvador, que se dig-
nou nascer da Virgem Maria; e peçamos:
Senhor, que a vossa Mãe interceda por
nós!
L.1 Pelo povo brasileiro, que celebra hoje
a solenidade de Nossa Senhora Aparecida,
nossa rainha e padroeira, para que seja
amparado e defendido em nossas reais ne-
cessidades. Rezemos.
L.2 Hoje é Dia das Crianças. Lembremo-
nos principalmente daquelas que não têm
lar ou são vítimas de violência. Rezemos.
L.1 Que a Igreja, esteja sempre atenta à
voz de nossa Mãe, que aponta Cristo, como
caminho da obediência e do discipulado.
Rezemos.
L.2 Pelas mulheres que, na sua sensibilida-
de, percebem o sofrimento da humanidade
e doam a sua vida pelo bem comum. Reze-
mos.
L.1 A Paróquia de Montanha festeja sua
Padroeira: Nossa Senhora Aparecida. Para
que o povo auxiliado por seus pastores,
cresça no testemunho de fé, esperança e
caridade. Rezemos.
L.2 O Diácono André Luciano Masarim
será ordenado Presbítero no próximo sá-
bado, em Nova Venécia. Que seja sempre
fiel à sua vocação de anunciar o Evangelho
do Reino. Rezemos.
D. Acolhei, Pai Santo, a oração de vossa
Igreja, na festa de Maria Imaculada.
Concedei-nos os dons do vosso Espírito
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para acolhermos e praticarmos a Palavra
de vosso Filho Jesus. Que convosco vive
e reina para sempre. Amém.

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Apresentemos ao Senhor nossa dispo-
nibilidade, dons e capacidades, inteligên-
cia e o desejo crescente de amar e servir,
como Maria. Simbolizamos isso em nosso
dízimo fiel e em nossa oferta. Cantemos:
Ó Mãe, por intermédio do teu nome...
nº 448

12. PAI NOSSO
D. Maria nos ensina: a felicidade verda-
deira só se encontra quando ouvimos a Pa-
lavra de Jesus e a colocamos em prática.
Somos todos irmãos e irmãs. Nossa vida
tem uma origem comum: o coração do Pai.
Rezemos juntos, como o Senhor nos ensi-
nou: Pai Nosso...

13. ABRAÇO DA PAZ
D. A paz nasce do coração reconciliado.
É nossa tarefa, como homens e mulheres
de fé, construir um mundo mais justo, fra-
terno e solidário. Nesse desejo, saudemo-
nos uns aos outros, desejando a paz.
A paz de Cristo, meu irmão... nº 535

14. ORAÇÃO
D. Sustentados pela vossa Palavra, nós
vos suplicamos, ó Deus: dai ao vosso
povo, sob o olhar de Nossa Senhora da
Conceição Aparecida, irmanar-se nas
tarefas de cada dia para a construção

do vosso Reino. Por Cristo, nosso Se-
nhor. Amém.

15. AVISOS
- Dia 14/10 - Ordenação Presbiteral do
Diácono André Luciano Masarim. Local: Gi-
násio de Nova Venécia-ES. Hora: 17h.
- Dia 15/10 - Canonização dos Mártires do
Rio Grande do Norte pelo Papa Francisco.
Local: Praça de São Pedro, em Roma. Hora:
10h.

16. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
(Antes da bênção, cantar o refrão): Dai-nos a
bênção, ó mãe querida...
D. O Senhor esteja conosco.
T. Ele está no meio de nós.
D. (ao mesmo tempo que é feito o sinal da cruz, o
dirigente diz:) O Senhor nos abençoe, nos
livre de todo o mal e nos conduza à vida
eterna.
T. Amém.
D. Sob o olhar da Mãe Aparecida, ide em
paz e o Senhor vos acompanhe.
T. Graças a Deus.
(Obs.: na sacristia, o dirigente diz voltado para
o crucifixo com toda a equipe reunida:)
D. Bendigamos ao Senhor.
T. Demos graças a Deus.

17. CANTO
Maria o Magnificat cantou... nº 966


