
  Ritos Iniciais

1. Canto de Entrada (De pé)

REFRÃO: Viva a Mãe de Deus e nos-
sa, / sem pecado concebida! / Salve, 
Virgem Imaculada, / ó Senhora Apa-
recida! 

1. Aqui estão vossos devotos / cheios de 
fé incendida, / de conforto e de esperan-
ça, / ó Senhora Aparecida. 

2. Virgem santa, Virgem bela, / Mãe 
amável, Mãe querida, / amparai-nos, 
socorrei-nos, / ó Senhora Aparecida. 

3. Protegei a Santa Igreja, / Mãe terna e 
compadecida! / Protegei a nossa Pátria, 
/ ó Senhora Aparecida! 

4. Oh! Velai por nossos lares, / pela 
infância desvalida, / pelo povo brasi-
leiro, / ó Senhora Aparecida!

2. Saudação
P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.
T. Amém.
P. A graça de nosso Senhor Jesus Cris-
to, o amor do Pai e a comunhão do 
Espírito Santo estejam convosco.
T. Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo.

Antífona da Entrada  
Com grande alegria rejubilo-me no 
Senhor, e minha alma exultará no 
meu Deus, pois me revestiu de justiça 
e salvação, como a noiva ornada de 
suas joias.

3. Ato Penitencial
P. Irmãos e irmãs, reconheçamos as 
nossas culpas para celebrarmos dig-
namente os santos mistérios. 
    (Pausa)

P. Confessemos os nossos pecados:
T. Confesso a Deus todo-poderoso e a 
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vós, irmãos e irmãs, que pequei mui-
tas vezes por pensamentos e palavras, 
atos e omissões, por minha culpa, 
minha tão grande culpa. E peço à 
Virgem Maria, aos anjos e santos e a 
vós, irmãos e irmãs, que rogueis por 
mim a Deus, nosso Senhor.
P. Deus todo-poderoso tenha compai-
xão de nós, perdoe os nossos pecados 
e nos conduza à vida eterna.
T. Amém.
P. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Cristo, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
P. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.

4. Hino de Louvor
P. Glória a Deus nas alturas,
T. 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 imen-
sa glória. / Senhor Jesus Cristo, Filho 



Unigênito, / Senhor Deus, / Cordeiro 
de Deus, / Filho de Deus Pai. / Vós que 
tirais o pecado do mundo, / tende pie-
dade 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.

5. Oração
P. OREMOS: Ó Deus todo-podero-
so, ao rendermos 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.

Liturgia da Palavra
L. Coragem, esperança e serviço são as 
virtudes que encontramos na Palavra e 
nos impelem no seguimento ao Senhor!

6. Primeira Leitura
(Est 5,1b-2;7,2b-3) (Sentados)

Leitura do Livro de Ester
1bEster 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. 2Ao 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. 7,2bEntão, 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”. 
3Ester respondeu-lhe: “Se ganhei as 
tuas boas graças, ó rei, e se for de 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.

7. Salmo Responsorial Sl 44(45)

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

1. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto: 
* “Esquecei vosso povo e a casa paterna! 
Que o Rei se encante com vossa bele-
za! * Prestai-lhe homenagem: é vosso 
Senhor! 
2. O povo de Tiro vos traz seus presentes, 
* os grandes do povo vos pedem favores. 
Majestosa, a princesa real vem chegando, 
* vestida de ricos brocados de ouro. 
3. Em vestes vistosas ao Rei se dirige, * 
e as virgens amigas lhe formam cortejo; 
entre cantos de festa e com grande ale-
gria, * ingressam, então, no palácio real.” 

8. Segunda Leitura  

 (Ap 12,1.5.13a.15-16a)

Leitura do Livro do Apocalipse de 
São João
1Apareceu no céu um grande sinal: 
uma mulher vestida do sol, tendo a 
lua debaixo dos pés e sobre a cabeça 
uma coroa de doze estrelas. 5E ela deu 
à luz um filho homem, que veio para 
governar todas as nações com cetro de 
ferro. Mas o filho foi levado para junto 
de Deus e do seu trono. 13aQuando viu 
que tinha sido expulso para a terra, o 
dragão começou a perseguir a mulher 
que tinha dado à luz o menino. 15A 
serpente, então, vomitou como um rio 
de água atrás da mulher, a fim de a 
submergir. 16aA terra, porém, veio em 
socorro da mulher. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. Aclamação ao Evangelho
 (Jo 2,5b) (De pé) 

REFRÃO: Aleluia! Aleluia! Aleluia!
L. Disse a Mãe de Jesus aos serventes: 
“fazei tudo o que Ele disser!” 

10. Evangelho (Jo 2,1-11)

P. O Senhor esteja convosco.

T. Ele está no meio de nós.
P. = Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo João.
T. Glória a vós, Senhor.
P. NAQUELE TEMPO, 1houve um 
casamento em Caná da Galileia. A 
mãe de Jesus estava presente. 2Tam-
bém Jesus e seus discípulos tinham sido 
convidados para o casamento. 3Como 
o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus 
lhe disse: “Eles não têm mais vinho”. 
4Jesus respondeu-lhe: “Mulher, por que 
dizes isto a mim? Minha hora ainda 

não chegou”. 5Sua mãe disse aos que 
estavam servindo: “Fazei o que ele vos 
disser”. 6Estavam seis talhas de pedra 
colocadas aí para a purificação que os 
judeus costumam fazer. Em cada uma 
delas cabiam mais ou menos cem litros. 
7Jesus disse aos que estavam servindo: 
“Enchei as talhas de água”. Encheram-
-nas até a boca. 8Jesus disse: “Agora tirai 
e levai ao mestre-sala”. E eles levaram. 
9O 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. 10O mes-
tre-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!” 11Este 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.

11. Homilia (Sentados)

Momento de silêncio para meditação pessoal.

12. Profissão de Fé (De pé)

P. Creio em um só Deus, Pai todo-po-
deroso, 
T. criador do céu e da terra, de todas 
as coisas visíveis e invisíveis. Creio 
em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho 
Unigênito de Deus, nascido do Pai 
antes de todos os séculos: Deus de 
Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de 
Deus verdadeiro, gerado, não cria-
do, consubstancial ao Pai. Por ele 
todas as coisas foram feitas. E por 
nós, homens, e para nossa salvação, 
desceu dos céus: e se encarnou pelo 
Espírito Santo, no seio da Virgem 
Maria, e se fez homem. Também por 
nós foi crucificado sob Pôncio Pila-
tos; padeceu e foi sepultado. Ressus-
citou ao terceiro dia, conforme as 
Escrituras, e subiu aos céus, onde está 
sentado à direita do Pai. E de novo há 
de vir, em sua glória, para julgar os 
vivos e os mortos; e o seu reino não 
terá fim. Creio no Espírito Santo, 
Senhor que dá a vida, e procede do 
Pai e do Filho; e com o Pai e o Filho 
é adorado e glorificado: ele que falou 
pelos profetas. Creio na Igreja, una, 
santa, católica e apostólica. Professo 
um só batismo para remissão dos 



pecados. E espero a ressurreição dos 
mortos e a vida do mundo que há de 
vir. Amém.

13. Preces da Comunidade
P. Em meio à falta do vinho, a Virgem 
Maria procurou Jesus para interceder. 
Em meio às dificuldades por que pas-
samos, não hesitemos em apresentar a 
Deus, pela sua intercessão, os nossos 
pedidos.
1. Pela Igreja, para que, à imitação de 
Maria, seja cada vez mais solícita às 
dores da humanidade, rezemos:
T. Pela intercessão da Virgem Apa-
recida, ouvi-nos, Senhor.
2. Pelo Papa, pelos Bispos e por todos 
os que anunciam o Evangelho, para que 
sempre mais ofereçam o vinho novo 
da Palavra de Deus a todos os povos, 
rezemos:
3. Pelo povo brasileiro, para que, mes-
mo diante das dificuldades que atin-
gem nossa Pátria, não desanime nem 
se torne descrente da possibilidade de 
um Brasil mais justo, mais fraterno e 
mais solidário, rezemos:
4. Pelas crianças, cujo dia hoje celebra-
mos, para que, através da ação respon-
sável e solidária dos adultos, encontrem 
um Brasil e um mundo mais próximos 
da vontade de Deus, rezemos:  
    (Outras intenções)

P. Senhor Deus, cuja misericórdia é 
infinita, nós vos suplicamos que, pela 
intercessão da Santa Mãe de Deus e 
nossa, estendais para nós, não o cetro, 
como fez Assuero a Ester, mas vosso 
olhar benigno, concedendo-nos alcan-
çar o que humildemente vos pedimos. 
Por Cristo, nosso Senhor.
T Amém.

 Liturgia Eucarística
14. Canto das Ofertas (Sentados)

1. Eis a Virgem oferente / toda entregue 
ao Senhor. / Sim, palavras, sim da vida, 
dom total. / Disponível ao mistério do 
Amor, / gerou o Verbo de Deus. 
REFRÃO: Tua Igreja, Deus em fes-
ta, / te oferece o Filho amado / que 
no altar da cruz nos deu / sua mãe, 
Maria, por Mãe.
2. Por Maria a própria Vida / veio ao 
mundo, dom do Pai. / Vinho novo, luz 
bendita é Jesus. / Lá no templo, aqui 
hoje, neste altar / Se oferece por nós.

3. Com Maria disponíveis, / à Palavra 
do Senhor, / somos povo oferente em 
oração. / Que a nossa oferenda agrade 
a Deus / e seja em nós salvação.

15. Convite à Oração (De pé)

P. Orai, irmãos e irmãs, para que esta 
nossa família, reunida em nome de 
Cristo, possa oferecer um sacrifício que 
seja aceito por Deus Pai todo-poderoso.
T.  Receba o Senhor por tuas mãos 
este sacrifício, para glória do seu 
nome, para nosso bem e de toda a 
santa Igreja.

16. Oração Sobre as 
Oferendas
P. Acolhei, ó Deus, as preces e oferen-
das apresentadas em honra de Maria, 
Mãe de Jesus Cristo, vosso Filho; con-
cedei que elas vos sejam agradáveis e 
nos tragam a graça da vossa proteção. 
Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

17. Oração Eucarística I
Prefácio: Maria e a Igreja 

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
P. Demos graças ao Senhor, nosso 
Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
P. Na verdade, é justo e necessário, é 
nosso dever e salvação dar-vos graças, 
sempre e em todo o lugar, Senhor, Pai 
santo, Deus eterno e todo-poderoso. 
A fim de preparar para o vosso Filho 
mãe que fosse digna dele, preservastes 
a Virgem Maria da mancha do pecado 
original, enriquecendo-a com a pleni-
tude da vossa graça. Nela, nos destes as 
primícias da Igreja, esposa de Cristo, 
sem ruga e sem mancha, resplandecente 
de beleza. Puríssima, na verdade, devia 
ser a Virgem que nos daria o Salvador, 
o Cordeiro sem mancha, que tira os 
nossos pecados. Escolhida, entre todas 
as mulheres, modelo de santidade e 
advogada nossa, ela intervém constan-
temente em favor de vosso povo. Unidos 
à multidão dos anjos e dos santos, pro-
clamamos a vossa bondade, cantando 
(dizendo) a uma só voz: 
T. Santo, Santo, Santo...

P. Pai de misericórdia, a quem sobem 
nossos louvores, nós vos pedimos por 
Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nos-
so, que abençoeis = estas oferendas 
apresentadas ao vosso altar.
T. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor!
P. Nós as oferecemos pela vossa Igre-
ja santa e católica: concedei-lhe paz e 
proteção, unindo-a num só corpo e 
governando-a por toda a terra. Nós as 
oferecemos também pelo vosso servo o 
Papa N., por nosso Bispo N., e por todos 
os que guardam a fé que receberam dos 
apóstolos.
T. Conservai a vossa Igreja sempre 
unida!
P. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos 
e filhas N. N. e de todos os que cir-
cundam este altar, dos quais conhe-
ceis a fidelidade e a dedicação em vos 
servir. Eles vos oferecem conosco este 
sacrifício de louvor por si e por todos 
os seus, e elevam a vós as suas preces 
para alcançar o perdão de suas faltas, 
a segurança em suas vidas e a salvação 
que esperam.
T. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos!
P. Em comunhão com toda a Igreja 
veneramos a sempre Virgem Maria, 
Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cris-
to; e também São José, esposo de Maria, 
os santos Apóstolos e Mártires: Pedro 
e Paulo, André, (Tiago e João, Tomé, 
Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, 
Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, 
Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço 
e Crisógono, João e Paulo, Cosme e 
Damião), e todos os vossos Santos. Por 
seus méritos e preces concedei-nos sem 
cessar a vossa proteção.
T. Em comunhão com toda a Igreja 
aqui estamos!
P. Recebei, ó Pai, com bondade, a ofe-
renda dos vossos servos e de toda a vos-
sa família; dai-nos sempre a vossa paz, 
livrai-nos da condenação, e acolhei-nos 
entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó 
Pai, aceitar e santificar estas oferen-
das, a fim de que se tornem para nós o 
Corpo e o Sangue de Jesus Cristo, vosso 
Filho e Senhor nosso.
T. Santificai nossa oferenda, ó 
Senhor!
P. Na noite em que ia ser entregue, ele 
tomou o pão em suas mãos, elevou os 
olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu 
e deu a seus discípulos, dizendo: 



TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O 
MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE 
POR VÓS. 
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele 
tomou o cálice em suas mãos, deu gra-
ças novamente e o deu a seus discípulos, 
dizendo: 
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O 
CÁLICE DO MEU SANGUE, O SAN-
GUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, 
QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E 
POR TODOS PARA REMISSÃO DOS 
PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓ-
RIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
T. Todas as vezes que comemos deste 
pão e bebemos deste cálice, anuncia-
mos, Senhor, a vossa morte, enquanto 
esperamos a vossa vinda!
P. Celebrando, pois, a memória da pai-
xão do vosso Filho, da sua ressurreição 
dentre os mortos e gloriosa ascensão 
aos céus, nós, vossos servos, e também 
vosso povo santo, vos oferecemos, ó 
Pai, dentre os bens que nos destes, o 
sacrifício perfeito e santo, pão da vida 
eterna e cálice da salvação.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
P. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como 
recebestes a oferta de Abel, o sacrifício 
de Abraão e os dons de Melquisedeque. 
Nós vos suplicamos que ela seja levada à 
vossa presença, para que, ao participar-
mos deste altar, recebendo o Corpo e o 
Sangue de vosso Filho, sejamos repletos 
de todas as graças e bênçãos do céu.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
P. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos 
e filhas N. N. que partiram desta vida, 
marcados com o sinal da fé. A eles, e a 
todos os que adormeceram no Cristo, 
concedei a felicidade, a luz e a paz.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos!
P. E a todos nós pecadores, que confia-
mos na vossa imensa misericórdia, con-
cedei, não por nossos méritos, mas por 
vossa bondade, o convívio dos Apósto-
los e Mártires: João Batista e Estêvão, 

Matias e Barnabé, (Inácio, Alexandre, 
Marcelino e Pedro; Felicidade e Per-
pétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, 
Anastácia) e todos os vossos santos. 
Por Cristo, Senhor nosso.
T. Concedei-nos o convívio dos eleitos!
P. Por ele não cessais de criar e santifi-
car estes bens e distribuí-los entre nós. 
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, 
Deus Pai todo-poderoso, na unidade 
do Espírito Santo, toda a honra e toda 
a glória, agora e para sempre.
T. Amém.

18. Rito da Comunhão
P. Obedientes à Palavra do Salvador e 
formados por seu divino ensinamento, 
ousamos dizer:
T. Pai nosso...  (O celebrante continua)

19. Canto de Comunhão
1. Lembra-te, Filho bendito, / sobre ti, 
tudo quanto estava escrito. / Tua Mãe 
era virgem e te concebeu, / de seu corpo 
formou-se o corpo teu.

REFRÃO: Ao Deus presente em nossa 
história, / adoração, louvor, ação de 
graça e glória. / É Pão o Corpo do 
Senhor, / que o Espírito do Pai gerou 
na Mãe de amor.

2. Lembra-te, Verbo divino, / teu pri-
meiro alimento de menino: / se é com 
a força do orvalho que o botão dá flor, 
/ puro seio de Mãe te deu vigor.

3. Lembra-te, doce Jesus, / por amor 
foste preso numa Cruz. / E este sangue 
divino que nos redimiu, / foi tua Mãe 
que contigo repartiu.

4. Lembra-te, Pão verdadeiro, / alimen-
to de todo viajeiro: / se teu Pai dá seu 
Filho para o nosso bem, / é através de 
tua Mãe que Ele nos vem.

5. Lembra-te, enfim, Pão celeste, / ir ao 
céu é a esperança que nos deste. / Lá 
os anjos se nutrem ao te contemplar, / 
Deus e Homem, cuja Mãe fez coroar

Momento de silêncio para oração pessoal.

Antífona da Comunhão  (Pr 31,28.15)

Seus filhos se erguem, para proclamá-la 
bem-aventurada. Ela se levanta antes da 
aurora para dar o alimento a cada um.

20. Depois da Comunhão (De pé)

P. OREMOS: Alimentados com o 
Corpo e o Sangue de vosso Filho, 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 Senhor.
T. Amém.

Ritos Finais
21. Vivência
L. Assim como fez Nossa Senhora, seja-
mos também intercessores junto a Jesus 
pelas necessidades de todo o mundo. 
Tenhamos a certeza de que Ela nos 
acompanhará e nos apresentará a seu 
Filho Jesus, junto com nossas orações 
de intercessão. 

22. Bênção Final e  
Despedida
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P O Deus de bondade, que pelo Filho 
da Virgem Maria quis salvar a todos, 
vos enriqueça com sua bênção.
T. Amém.
P. Seja-vos dado sentir sempre e por 
toda parte a proteção da Virgem, por 
quem recebestes o autor da vida.
T. Amém.
P. E vós, que vos reunistes hoje para 
celebrar a sua solenidade, possais colher 
a alegria espiritual e o prêmio eterno.
T. Amém. 
P. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, 
Pai e Filho = e Espírito Santo.
T. Amém.
P. Ide em paz, e o Senhor vos acom-
panhe. 
T.  Graças a Deus. 
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