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“Nossa Senhora Aparecida, padroeira dos brasileiros, derrame teu amor sobre todos os que de ti precisam, 

afastando as tristezas e restabelecendo a paz e o amor em Cristo.” 

PREPARANDO O AMBIENTE 

Prepare carinhosamente um singelo altar com uma imagem de Nossa Senhora, se possível, a de 

Aparecida, a bíblia aberta no trecho do Evangelho proposto para esse dia, um vasinho de flores, um porta 

retrato com a foto de sua família, um terço e uma vela acesa.  

 

CANTO INICIAL 

 

Viva a mãe de Deus e nossa 
Sem pecado concebida! 
Viva a Virgem Imaculada 
A Senhora Aparecida! 
 

Aqui estão vossos devotos 
Cheios de fé incendida 
De conforto e de esperança 
Ó, Senhora Aparecida! 
 

Aqui estão vossos devotos 
Cheios de fé incendida 
De conforto e de esperança 
Ó, Senhora Aparecida! 

DIA 15: NOSSA SENHORA APARECIDA 1 

Saudação Inicial 

Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

Todos: Amém! 

Dir.: A graça de Deus nosso Pai, o amor e a ternura de Jesus, nosso irmão, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. 

Todos: Bendito seja Deus que nos reúne em seu amor. 

                                                           
1
Fonte: Liturgia Diária, Ano III - Nº 29 - Maio de 1994 - Paulus. Material cedido gratuitamente. Proibido a reprodução impressa 

para comercialização. 
 

Maria na vida do povo 
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BREVE HISTÓRICO 

Leitor: Hoje queremos refletir e rezar a partir de um dos títulos mais queridos de nossa querida Mãe Santíssima, Nossa Senhora 

Aparecida. Esse é o título da padroeira do Brasil. A sua imagem foi encontrada em outubro de 1717 por três pescadores, no rio 

Paraíba do Sul, interior do estado de São Paulo.  A devoção à Senhora Aparecida foi crescendo, e hoje nós temos na cidade de 

Aparecida um dos maiores santuários marianos do mundo. Aí milhares de brasileiros se reúnem todos os anos no dia da 

padroeira, bem como nos demais dias do ano.  A basílica de Aparecida recebeu do papa Paulo VI, em 1967, a ”rosa de ouro”.  A 

atual basílica foi solenemente consagrada pelo papa João Paulo II em 1980, em sua primeira visita ao Brasil. Sua solenidade é 

celebrada a 12 de outubro. 
 

CANTO À PALAVRA 

Quero que faças em mim/ Segundo a tua Palavra Senhor./ 

Quero dizer sempre sim/ ao teu projeto de Amor. 
 

PARA REFLETIR 

Leitura bíblica – João 2, 6-10. (Leia o trecho bíblico de sua própria bíblia) 

 

Momento de silêncio e oração pessoal. Seria muito oportuno se cada membro da família repetisse alguma palavra ou frase que mais lhe 

chamou a atenção na leitura do trecho do Evangelho. 

 

Dir.: “A nação brasileira tem carinho especial para com aquela que nos deu o autor da vida, o messias de Deus. Todos 

contemplam sua imaculada conceição e têm carinho especial para com este título de Mãe Aparecida. Em Caná, Maria 

intercedeu junto a seu Filho pelos noivos que não tinham mais vinho. Que ela continue a interceder pelos seus filhos do Brasil, 

que precisam de pão, de justiça e de tranquilidade. Que a virgem mãe Aparecida proteja a terra de Santa Cruz” (Almir R. 

Guimarães). 

 

Para os próximos dias, em sintonia com o pedido do Papa Francisco, para que nossas famílias se acheguem mais junto à Maria 

nesse mês de maio, vamos recitar, no santuário dos nossos lares, a ladainha de Nossa Senhora, e com essa oração, 
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continuarmos a clamar a Deus, pela intercessão da Mãe do Céu; o fim da pandemia do Corona vírus, causa de tantos 

sofrimentos, tribulações e mortes. 

Dir: Senhor, tende piedade de nós  
Todos: Senhor, tende piedade de nós 
Dir: Cristo, tende piedade de nós 
Todos: Cristo, tende piedade de nós 
Dir: Senhor, tende piedade de nós 
Todos: Senhor, tende piedade de nós 
Dir.: Cristo, ouvi-nos 
Todos: Cristo, ouvi-nos 
Dir: Cristo, atendei-nos 
Todos: Cristo, atendei-nos 
Dir: Deus Pai do céu, 
Todos: Tende piedade de nós 
Dir: Deus Filho Redentor do mundo,  
Todos: Tende piedade de nós 
Dir: Deus Espírito Santo,  
Todos: tende piedade de nós 
Dir: Santíssima Trindade, que sois um só Deus, 
Todos: tende piedade de nós 
 
Dir.: Santa Maria / Todos: rogai por nós. 
Santa Mãe de Deus,... 
Santa Virgem das virgens,... 
Mãe de Cristo,... 
Mãe da Igreja... 
Mãe da divina graça, ... 
Mãe puríssima,  
Mãe castíssima,  
Mãe sempre virgem, 
Mãe imaculada,  
Mãe digna de amor,  
Mãe admirável,  

Mãe do bom conselho,  
Mãe do Criador,  
Mãe do Salvador,  
Virgem prudentíssima, 
Virgem venerável, 
Virgem louvável,  
Virgem poderosa,  
Virgem clemente,  
Virgem fiel, 
Espelho de perfeição,  
Sede da Sabedoria,  
Fonte de nossa alegria,  
Vaso espiritual,  
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Tabernáculo da eterna glória, 
Moradia consagrada a Deus,  
Rosa mística,  
Torre de Davi,  
Torre de marfim, 
Casa de ouro, 
Arca da aliança, 
Porta do céu, 
Estrela da manhã, 
Saúde dos enfermos, 
Refúgio dos pecadores,  
Consoladora dos aflitos, 
Auxílio dos cristãos, 

Rainha dos Anjos,  
Rainha dos Patriarcas, 
Rainha dos Profetas, 
Rainha dos Apóstolos, 
Rainha dos Mártires, 
Rainha dos confessores da fé, 
Rainha das Virgens, 
Rainha de todos os Santos, 
Rainha concebida sem pecado original, 
Rainha assunta ao céu, 
Rainha do santo Rosário, 
Rainha da paz. 

 

Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. 
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. 
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. 
Rogai por nós, santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo 
 
Dir.: Queremos rezar essa dezena do terço (ou esse terço) pelas intenções do Santo padre, o Papa Francisco, pelos chefes das 
nações, pelos nossos políticos e pelo nosso Brasil. 
 
Pai nosso... 
Ave-Maria... (10 x) (Pode-se recitar o terço completo, contemplando os mistérios propostos para o dia) 

Dir.: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 
Todos: Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
 
ORAÇÃO 

Dir.: Rezemos juntos... 

Todos: Senhora Aparecida, mãe dos brasileiros, vem socorrer a todos nós, teus filhos.  Tu que tens sempre imenso carinho para 

a infância desprotegida; tu que sabes animar a juventude em luta pelo seu futuro; tu que conheces as fontes de energia para o 

homem que trabalha pelo pão de seus filhos; tu que aprendeste a confortar a velhice no limiar da eternidade, vem trazer a 
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todos o fruto bendito do teu ventre, Jesus.  Precisas apontar para nós um novo jeito de viver o cristianismo, novas formas de 

governar e servir, de assumir a vida familiar e de repartir nosso pão, acolher os deserdados e dar um fim à violência e à 

corrupção.  Senhora Aparecida, entre nós há muita treva para ser transformada em luz, muita guerra para ser transformada em 

paz, muita tristeza para ser transformada em alegria, muita escravidão para ser transformada em liberdade, muita morte para 

ser transformada em vida. Assim seja. Amém. 

BÊNÇÃO E DESPEDIDA 

Dir.: Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. 
Todos: Amém. 
 

Dir.: Permaneçamos na paz e que o Senhor sempre nos acompanhe nos caminhos da vida. 
Todos: Graças a Deus. 
 
CANTO FINAL 

 

Santa Mãe Maria, nessa travessia 
Cubra-nos Teu manto cor de anil 
Guarda nossa vida, Mãe Aparecida 
Santa padroeira do Brasil 

Ave, Maria! Ave, Maria! 
Ave, Maria! Ave, Maria! 

Mulher peregrina, força feminina 
A mais importante que existiu 
Com justiça queres que nossas mulheres 
Sejam construtoras do Brasil 

Com amor divino guarda os peregrinos 
Nesta caminhada para o além 
Dá-lhes companhia, pois também um dia 
Foste peregrina em Belém 

Com Seus passos lentos enfrentando os ventos 
Quando sopram noutra direção 
Toda a mãe Igreja pede que Tu sejas 
Companheira de libertação

 


