
 
 

MARIA NOS REÚNE EM COMUNIDADE 
 - 26 de maio - 

 
Animador: Em comunidade vivemos nossa fé em Cristo. Em comunidade fazemos 
nosso encontro com Cristo: “Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, Eu 
estarei no meio deles” (Mt 18,20). Reunimo-nos em torno de Jesus, com Maria. Na 
comunidade, Nossa Senhora é a Mãe sempre presente. Sua ternura e seu amor nos 
motivam a estarmos atentos ao que Cristo fala, e Cristo se revela através da 
comunidade e para a comunidade. E, rezando com a Mãe Aparecida, sempre 
chegaremos a Jesus. 
 
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: À Senhora Aparecida CD Mil vezes Aparecida) 
 

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 ajudai-nos a descobrir, na comunidade, a presença de Jesus, vosso 
Filho amado e nosso Salvador. 
 

Maria nos leva a Jesus 
 
Leitor 1: Os primeiros cristãos reuniam-se nas casas, em pequenos grupos, e ali 
partilhavam os seus bens em uma profunda vida de oração. Após o encontro da 
Imagem de Nossa Senhora Aparecida, foi também em uma pequena casa que os fiéis 
se reuniram para rezar. A presença da Mãe vai formando a comunidade de Jesus, 
naqueles que, como Ela, querem também em tudo fazer a vontade do Pai. 
Todos: Maria, ajudai-nos a construir comunidades fraternas, onde possamos 
realmente fazer a partilha do amor e da vida. 
 
Leitor 2: A Mãe que participa da comunidade nascente é também a Mãe que nos 
acompanha sempre. A presença orante de Maria junto à comunidade cristã nascente 
ajudou os discípulos a perseverarem nos ensinamentos de Cristo. Em comunidade, 
aprendemos de Nossa Senhora a esperar nas promessas de Cristo, a falar a 
linguagem do amor e a praticar tudo o que o Senhor nos ensinou. A comunidade de fé 
é o lugar do 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, vossa Imagem nos reúne em comunidade para vivermos como 
irmãos, nos fortalecendo em nossa vida de oração pessoal e comunitária. 
 



Te coroamos, ó Mãe! 
 
Animador: A coroação que Nossa Senhora receberá neste altar é reconhecimento da 
sua humanidade vivida plenamente no amor de Deus e no serviço à comunidade. 
Nossa Senhora é Rainha do Reino que Jesus anunciou. É Rainha do Reino que Deus 
deseja para todos os seus filhos e filhas, Reino onde todos possam viver unidos como 
irmãos e irmãs na perfeita comunidade do amor! 
 
Coroação: (Sugestão musical: Te coroamos, ó Mãe! – para a coreografia, sugerimos 
que nela tenha a figura de Silvana da Rocha – ela incentivou o surgimento da primeira 
comunidade em torno da devoção a Nossa Senhora Aparecida – manto e coroa é 
trazida por ela em uma cestaria. 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 nos reúne em 
comunidade 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)  
 

 
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. 

 

 



 


