
 

 
 

MARIA BROTA DAS ÁGUAS 
- 5 de maio - 

 
Animador: Maria brotou das águas, e hoje mora no coração de cada brasileiro. A 
Imagem de Maria toca, com a ternura de Deus, o nosso coração. A simplicidade de 
sua Imagem nos convida a entender que o amor de Deus eleva quem se faz pequeno 
e humilde. Com a Mãe Aparecida, queremos cantar as maravilhas que Deus tem 
realizado em todos nós. 
 
Entronização da Imagem: (Sem manto e coroa, a imagem de Nossa Senhora 
Aparecida é entronizada durante uma singela coreografia que deve ser previamente 
preparada. Sugestão musical: Aparecida (300 anos) CD Aparecida canções de Amor e 
Fé) 
 

Reunidos em Jesus com Maria  
 
Celebrante: Em nome do Pai  e do Filho e do Espírito Santo. 
Todos: Amém! 
Celebrante: Rogai por nós, ó Mãe Aparecida!  
Todos: E ensinai-nos a ouvir a voz de seu Filho, para que o milagre do amor 
possa acontecer. 
 

Maria nos leva a Jesus 
 
Leitor 1: Quando os pescadores saíram em seu pequeno barco para a pesca, não 
carregavam dentro de si muitas esperanças. Tantas vezes lançaram as redes e nada 
pescaram. Mas quando a pesca da Imagem acontece, em seus corações se renova a 
esperança. 
Todos: Maria, sua presença renova em nosso coração a fé, fortalece nossa 
esperança e nos incentiva na vivência da caridade. 
 
Leitor 2: Da Imagem de Maria que brota das águas brota a mensagem do amor de 
Deus para o coração de todos os homens e mulheres de boa vontade. A Mãe 
Aparecida traz a mensagem da igualdade, da simplicidade, da solidariedade e da 
dignidade sagrada da vida. 
Todos: Mãe do amor e da fraternidade, fazei brotar em nosso coração o desejo 
da justiça que gera a paz. 
 

Te coroamos, ó Mãe! 
 
Animador: A coroação que Nossa Senhora receberá neste altar é expressão do amor-
serviço que ela testemunhou. Nossa Senhora é Rainha do céu, pois foi serva fiel de 
Deus aqui na terra. Ela é a Rainha e Padroeira do Brasil. 
 



Coroação: (Sugestão musical: Te coroamos, ó Mãe! – para a coreografia, sugerimos 
que nela tenha a figura dos 3 pescadores e que manto e coroa sejam trazidos por 
eles. Na hora da coroação, crianças vestidas de anjos podem receber o manto e 
depois a coroa para o momento de coroar Nossa Senhora Aparecida.)  
 
Celebrante: Ave Cheia de graça, plena do seu Senhor e inundada de seu Espírito, a ti 
oferecemos uma coroa. Cubra com o seu manto todo o nosso Brasil, intercedendo ao 
Pai, para que sempre tenhamos um coração capaz de amar, uma vida saudável para 
evangelizar e humildade para aprender de Ti aquilo que devemos anunciar.  
Todos: Amém!  
 
Todos: Dai-nos a Bênção, ó Mãe querida!...  
 

Bênção Final  
 
Celebrante: Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, a Mãe que brota das 
águas e que é a Rainha e Padroeira do Brasil, abençoe-vos o Deus todo-poderoso: 
Pai  e Filho e Espírito Santo.  
Todos: Amém! 
Celebrante: Com a bênção de Deus e a proteção de Maria, ide em paz, e que o 
Senhor sempre vos acompanhe. 
Todos: Graças a Deus! 
 
Canto: (a escolha)  
 
 
 
Gostou desse roteiro para Coroação? Tem mais para você! Acesse 
campanhadosdevotos.com ou no App Canal do Devoto e baixe outras propostas 
de roteiro para Coroação de Nossa Senhora.  
  
 


