MARIA NOS CONVIDA A SER IGREJA
- 12 de maio Animador: Desde o nascimento da Igreja, Maria é a Mãe sempre presente. Aos pés
da cruz, ela recebeu a missão de ser Mãe daqueles que, como discípulos,
continuariam a missão de seu Filho. A presença materna de Maria na vida da Igreja
nos recorda que, em Cristo, somos todos irmãos e que precisamos crescer sempre
mais no amor fraterno. A Igreja é a comunidade daqueles que acreditam no Cristo,
sabem quem Ele é e por isso dão testemunho Dele numa profunda vida de comunhão.
Por isso, unidos em oração com a Mãe Aparecida, queremos continuar anunciando
Jesus e, como Igreja, construir seu Reino de amor, justiça e paz.
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: O cântico a Maria – CD Hoje livre sou)
Reunidos em Jesus com Maria
Celebrante: Em nome do Pai  e do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém!
Celebrante: Rogai por nós, ó Senhora Aparecida!
Todos: E ensinai-nos a ser Igreja, para que possamos continuar a presença do
vosso Filho no mundo.
Maria nos leva a Jesus
Leitor 1: A Igreja é a comunidade de fé que se reúne para rezar nos templos, mas é
também e, acima de tudo, a comunidade viva daqueles que, unidos no amor de Cristo,
caminham juntos, edificando o Reino de Deus.
Todos: Na caminhada da Igreja, Povo de Deus, Maria se faz presente, e com seu
olhar de Mãe nos ensina a enxergar Jesus e a revelar sua presença de amor.
Leitor 2: A Igreja, como comunidade de fé, deve ter um olhar atento às necessidades
dos irmãos. No amor fraterno vivemos a escuta da Palavra do Senhor e a partilha do
pão e, rezando a presença de Jesus no coração, deixamos que sua caridade mova
nossas palavras e nossas atitudes.
Todos: Ó Mãe Aparecida, renovai no coração da Igreja o ardor da fé e a vivência
da caridade.
Leitor 3: A Imagem da Mãe Aparecida, com suas mãos postas em oração, nos ensina
a ser uma Igreja orante, em profundo diálogo de amor com Deus, para sermos
também mensageiros de sua misericórdia sobre a vida de todas as pessoas. Cada
devoto que se coloca em oração diante do altar de Aparecida renova, no coração, o
compromisso em ser, na família e na comunidade, a Igreja de Cristo.

Todos: Mãe Aparecida, somos o povo da aliança e da esperança, somos Igreja.
Queremos contar com vossa proteção para sermos uma Igreja viva que continua
encontrando na mensagem do lava-pés a grandeza do amor do Cristo que nos
uniu.
Te coroamos, ó Mãe!
Animador: Neste dia, queremos coroar a Imagem da Mãe Aparecida. Maria é coroada
Rainha, pois participou da missão do seu Filho como serva. Maria é o primeiro coração
que acreditou em Jesus. Foi a primeira a se fazer discípula do próprio Filho. Maria é
Rainha, porque em essência se fez Mãe: Mãe do Filho de Deus, Mãe da Igreja, Mãe
de todos nós.
Coroação: (Sugestão musical: Te coroamos, ó Mãe! – para a coreografia, sugerimos
que nela tenha a figura do Escravo Zacarias e que manto e coroa sejam trazidos por
ele. 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! Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a
Bênção, ó Mãe querida! Nossa Senhora Aparecida.
Bênção Final
Celebrante: Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, a Mãe que nos convida a
ser Igreja e que é a Rainha e Padroeira do Brasil, abençoe-vos Deus todo-poderoso
Pai † 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)

Querido devoto de Nossa Senhora:
Utilize a tag #SouDevoto nas postagens de fotos da sua comunidade para vermos como
ficou linda a Coroação que vocês prepararam para homenagear Nossa Senhora.
Preparamos um roteiro para o dia 31 de maio.
Acesse campanhadosdevotos.com e baixe.

