
1 
 

 

CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL  

Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB 
  

 

 

CELEBRAR EM FAMÍLIA  
SOLENIDADE DE NOSSA SENHORA APARECIDA 

PADROEIRA DO BRASIL 
12 DE OUTUBRO DE 2020 

 

Acolhendo as orientações das autoridades sanitárias, nossos bispos, 
nas mais diversas situações e realidades, vão, a partir de um cuidadoso 
discernimento, orientando suas dioceses, paróquias e comunidades 

sobre como e quando vão sendo retomadas as celebrações comunitárias 
presenciais. Contudo, pessoas impossibilitadas por motivo de saúde ou 
idade, ou porque pertencem ao denominado ‘grupo de risco’ devem 

ainda abster-se de participar das celebrações comunitárias dominicais. 

Assim, continuamos a oferecer esta sugestão de Celebração da Palavra 

de Deus para ser celebrada em sua casa, com seus familiares. São 
muitos os horários de transmissão de missas em nossos canais 
católicos que podemos acompanhar, mas vivendo a dignidade de povo 

sacerdotal que nosso batismo nos conferiu, podemos não só 
acompanhar, mas CELEBRAR com nossas famílias. 

Escolha em sua casa um local adequado para celebrar e rezar juntos. 
Prepare sua Bíblia com o texto a ser proclamado, um vaso com flores, 
um crucifixo, uma imagem ou ícone de Nossa Senhora Aparecida e uma 

vela a ser acesa no momento da celebração. 

Escolha quem irá fazer o “Dirigente” (D) da celebração: pode ser o pai ou 
a mãe e quem fará as leituras (L). Na letra (T) todos rezam ou cantam 

juntos. 
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CELEBRAÇÃO 

 

O SENHOR NOS REÚNE 
 

Canto:1 
 

Viva a Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida! Viva a Virgem 
Imaculada, a Senhora Aparecida! 

 
1) Aqui estão vossos devotos, cheios de fé incendida, de conforto e de 
esperança, ó Senhora Aparecida! 

 
2) Virgem santa, virgem bela, mãe amável, mãe querida. Amparai-nos, 
socorrei-nos, ó Senhora Aparecida! 

 
3) Protegei a Santa Igreja, ó mãe terna e compadecida. Protegei a nossa 

Pátria, ó Senhora Aparecida! 
 
 

D.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
T.: Amém. 

D.: A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão 
do Espírito Santo estejam convosco. 
T.: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 

 
D.: De coração contrito e humilde, aproximemo-nos do Deus justo e 
santo, para que tenha piedade de nós pecadores. 

 
(Breve momento de silêncio) 

 
D.: Tende compaixão de nós, Senhor! 
T.: Porque somos pecadores. 

D.: Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia.  
T.: E dai-nos a vossa salvação. 

 
D.: Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos 
pecados e nos conduza à vida eterna. 

T.: Amém. 
 
D.: Senhor, tende piedade de nós. 

T.: Senhor, tende piedade de nós 
D.: Cristo, tende piedade de nós. 

T.: Cristo, tende piedade de nós. 
D.: Senhor, tende piedade de nós. 
T.: Senhor, tende piedade de nós. 

                                                           
1 https://www.youtube.com/watch?v=jZRJuTZaIdY 

https://www.youtube.com/watch?v=jZRJuTZaIdY
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T.: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele 

amados. Senhor Deus, rei dos céus, Deus Pai todo-poderoso: nós 
vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos 

glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor 
Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho 
de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de 

nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós 
que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o 
Santo, só vós, o Senhor, só vós, o Altíssimo, Jesus Cristo, com o 

Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 
 

(OU, se preferir, o Hino de Louvor pode ser cantado). 
 
D.: Ó Deus todo-poderoso, ao redermos 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. 
T.: Amém. 

 

A VOSSA PALAVRA É A LUZ DOS NOSSOS PASSOS 
 
Primeira Leitura:       (Est 5,1b-2;7,2b-3) 

 
L.: Leitura do Livro de Ester 

Ester revestiu-se com vestes de rainha e foi colocar-se no vestíbulo 
interno do palácio real, frente à residência do rei. O rei estava sentado 
no trono real, na sala do trono, frente à entrada. Ao ver a rainha Ester 

parada no vestíbulo, olhou para ela com agrado e estendeu-lhe o cetro 
de ouro que tinha na mão, e Ester aproximou-se para tocar a ponta do 
cetro. Então o rei lhe disse: “O que me pedes, Ester; o que queres que 

eu faça? Ainda que me pedisses a metade do meu reino, ela te seria 
concedida”. Ester respondeu-lhe: “Se ganhei as tuas boas graças, ó rei, 

e se for do teu agrado, concede-me a vida – eis o meu pedido! – e a vida 
do meu povo – eis o meu desejo! Palavra do Senhor. 
T.: Graças a Deus. 

 
Salmo:2         Sl 44 

 
T.: Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto: 
que o Rei se encante com vossa beleza! 

 
L.: Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto: 
“Esquecei vosso povo e a casa paterna! 

Que o Rei se encante com vossa beleza! 
Prestai-lhe homenagem: é vosso Senhor. R. 

 

                                                           
2 https://www.youtube.com/watch?v=XKXYLZQ93Bk 

https://www.youtube.com/watch?v=XKXYLZQ93Bk
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L.: O povo de Tiro vos traz seus presentes, 

Os grandes do povo vos pedem favores. 
Majestosa, a princesa real vai chegando, 

vestida de ricos brocados de ouro. R. 
 
T.: Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto: 

que o Rei se encante com vossa beleza! 
 
L.: Em vestes vistosas ao Rei se dirige 

e as virgens amigas lhe formam cortejo; 
entre cantos de festa e com grande alegria, 

ingressam, então, no palácio real”. R. 
 
Aclamação ao Evangelho:3 
T.: Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
 

Disse a Mãe de Jesus aos serventes: 
“fazei tudo o que Ele vos disser!” 
 

EVANGELHO:         (Jo 2,1-11) 
L.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João 
 

Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de 
Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido 

convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de 
Jesus lhe disse: “Eles não têm mais vinho”. Jesus respondeu-lhe: 
“Mulher, por que dizes isso a mim? Minha hora ainda não chegou”. Sua 

mãe disse aos que estavam servindo: “Fazei tudo o que ele vos disser”. 
Estavam seis talhas de pedras colocada aí para a purificação que os 

judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 
cem litros. Jesus disse aos que estavam servindo: “Enchei as talhas de 
água”. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: “Agora tirai e levai ao 

mestre-sala”. E eles levaram. O 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. 

O 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!” 
Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia 
e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da 

Salvação. 
T.: Glória a vós, Senhor. 
 

(Pequeno momento de silêncio, meditação ou partilha da Palavra) 
 

D.: Renovemos, como cristãos e cristãs, a nossa fé. 

                                                           
3 https://www.youtube.com/watch?v=EMzTorYN1SE 

https://www.youtube.com/watch?v=EMzTorYN1SE
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T.: Creio em Deus Pai, todo-poderoso, criador do céu e da terra; e 

em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido 
pelo poder do Espírito Santo; nasceu da Virgem Maria, padeceu sob 

Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado; desceu à mansão 
dos mortos; ressuscitou ao terceiro dia; subiu aos céus; está 
sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso, donde há de vir a 

julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na santa Igreja 
católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na 
ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. 

 

A DEUS SE ELEVA A NOSSA PRECE 
 

D.: A Festa de hoje recorda-nos a presença constante de Nossa Senhora 
na vida da Igreja, na vida do povo brasileiro e na vida de cada um de 
nós. A Mãe de Deus e nossa se aproxima do autor da vida, com 

sentimento maternal, para pedir por todos nós, povo brasileiro, um País 
com vida digna para todos.  
 

1. Impulsionai, ó Deus, a vossa Igreja no serviço da caridade, para 
que, seguindo o exemplo de Maria, seja sempre firme na fé, na 

esperança e no acolhimento dos excluídos, rezemos  
T.: Senhor, que a vossa mãe interceda por nós! 
 

2. Senhor sê consolo para quem chora, força para quem se encontra 
desanimado, inspiração e encorajamento para os pobres, saúde para os 

enfermos a fim de serem regenerados pela tua graça em meio a tantas 
necessidades, rezemos. 
T.: Senhor, que a vossa mãe interceda por nós! 

 
3. Auxilia os nossos governantes no dever de trabalhar em prol de 
todos os cidadãos, na construção de um País mais justo e solidário 

olhando para o teu filho Jesus a ponto de cumprirem as palavras de 
vossa Mãe santíssima: Fazei o que Ele vos disser, rezemos 

T.: Senhor, que a vossa mãe interceda por nós! 
 
4. São tantos os homens e mulheres, ó Senhor, que ainda estão 

sofrendo pela pandemia da COVID-19. Que sob o manto azul anil de 
vossa Mãe nossas famílias, que passam pelo luto, encontrem conforto e 

nossos cientistas e sábios encontrem soluções para a superação desta 
pandemia, rezemos. 
T.: Senhor, que a vossa mãe interceda por nós! 

 
5. Pelos nossos jovens e pelas nossas crianças, para que sejam 
educadas ouvindo as palavras do teu filho Jesus e assim possam 

continuar a crescer em graça, sabedoria e estatura, rezemos  
T.: Senhor, que a vossa mãe interceda por nós! 

 
6. Senhor, pedimos a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, 
rainha e padroeira do Brasil para construirmos um Brasil mais cristão, 
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mais justo, mais pacífico e solidário e que em nossas terras brasileiras 

seja sempre jorrado o vinho novo, o vinho bom da alegria para 
caminharmos, como Maria, ao céu, rezemos.  

T.: Senhor, que a vossa mãe interceda por nós! 
 
 

D.: Jesus transformou a água em vinho bom. Rezemos, então, pedindo 
que transforme a vida do nosso povo, a fim de que todos possam viver 
dignamente: 

T.: Pai nosso... 
 

INVOQUEMOS A BÊNÇÃO DO NOSSO DEUS 
 

D.: O Senhor esteja conosco 
T.: Ele está no meio de nós! 

 
D.: O Deus de bondade, que pelo Filho da Virgem Maria, quis salvar a 
todos, nos enriqueça com sua bênção.  

T.: Amém! 
 

D.: Seja-nos dado sentir sempre e por toda parte a proteção de Nossa 
Senhora Aparecida por quem recebemos o autor da vida. 
T.: Amém! 

 
D.: E nós, que nos reunimos hoje para celebrar a solenidade de Nossa 

Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, possamos colher a alegria 
espiritual e o prêmio eterno. 
T.: Amém! 

 
D.: E a bênção de Deus todo-poderoso Pai e Filho e Espírito Santo, 
desça sobre nós e conosco permaneça para sempre. 

T.: Amém. 
D.: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. 

T.: Para sempre seja louvado. 
 
D.: Concluamos nossa celebração nos consagrando a Nossa Senhora 

Aparecida: 
T.: Ó Maria Santíssima, pelos méritos de Nosso Senhor Jesus 

Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros 
benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao 
número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar 

dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, 
consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor 
que mereceis; consagro-vos a minha língua para que sempre vos 

louve e propague a vossa devoção; consagro-vos o meu coração, 
para que, depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas. Recebei-

me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos 
por Mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas; acolhei-me 
debaixo de vossa proteção; socorrei-me em todas as minhas 
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necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha 

morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa 
intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, 

servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e 
dar-vos graças no céu, por toda eternidade. Amém. 
 

 
Canto Final:4  
Dai-nos a bênção, ó mãe querida, Nossa Senhora Aparecida (bis) 

 
Sobre esse manto o azul do céu, 

Guardai-nos sempre no amor de Deus (bis) 
 
Eu me consagro ao vosso amor 

Ó mãe querida do Salvador (bis) 
 

Sois nossa vida sois nossa luz 
Ó mãe querida do meu Jesus (bis) 
 

Sugestão de Canto:5 
 
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! 
 
Com amor divino guarda os peregrinos nesta caminhada para o além. 

Dá-lhes companhia, pois também um dia, foste peregrina de Belém. 
 

Mulher peregrina, força feminina, a mais importante que existiu. 
Com justiça queres que nossas mulheres sejam construtoras do Brasil. 
 

 
(Cada família poderá adaptar o esquema conforme as necessidades. Os 

cantos são sugestões podendo ser trocados por outros, levando em 
consideração a Solenidade que estamos celebrando). 

 

                                                           
4 https://www.youtube.com/watch?v=X1ZRspOOPIU 
5 https://www.youtube.com/watch?v=bQetdxaDuMo 

https://www.youtube.com/watch?v=X1ZRspOOPIU
https://www.youtube.com/watch?v=bQetdxaDuMo

