
Arquidiocese de São Paulo 
Virgem Aparecida, Mãe de Misericórdia 

 
Visita da imagem peregrina 

(maio de 2016 a maio de 2017) 
 
1. ACOLHIDA – HISTÓRIA DA IMAGEM  
 
Animador:  Queridos irmãos e irmãs, estamos aqui para vivenciar um momento de 
alegria por estarmos recebendo a visita de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do 
Brasil, comemorando os 300 anos de sua aparição.  
 
A imagem milagrosa de Nossa Senhora Aparecida foi encontrada no rio Paraíba do Sul 
no ano de 1717. Então, 2017 a aparição da imagem completará 300 anos. Em 
comemoração à data, o Santuário Nacional de Aparecida promove o Jubileu “300 anos 
de bênçãos”, com uma programação devocional e obras de fé que vão nos preparar para 
o grandioso tricentenário. Para preparar essa comemoração, Imagens peregrinas da 
Padroeira do Brasil foram enviadas à nossa Arquidiocese de São Paulo. Estas imagens 
percorrerão todas as Paróquias e comunidades de São Paulo.  
 
No ano de 1717, três pescadores, levados por necessidades históricas e econômicas 
saíram a pescar, numa época escassa de peixes. Por ação misteriosa de Deus, chegando 
ao “Porto de Itaguassu”, a primeira coisa que caiu em suas redes foi o corpo de uma 
imagem quebrada, na altura do pescoço. Num segundo lance de rede, pescaram a cabeça 
da mesma imagem. Juntando as duas partes viram que se tratava da Senhora da 
Conceição. Depois do encontro da Imagem, a pesca de peixes foi abundante e os 
pescadores intuíram a presença e ação de Deus naquele singular evento.  
 
Por assim ter aparecido, o povo chamou-a de “Aparecida”, nome consagrado pela 
devoção popular, chegando a ser proclamada Rainha em 1904, e Padroeira do Brasil em 
1930. 
 
2. ACOLHIDA DA IMAGEM 
 
Animador:  Acolhamos com alegria a Imagem Peregrina de Nossa Senhora Aparecida 
que está visitando nossa comunidade.  
 
3. CANTO (Viva a Mãe de Deus e Nossa) 
 
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. Protegei a Santa Igreja, ó, Mãe terna e compadecida. Protegei a nossa pátria, ó, 
Senhora Aparecida! 
3. Velai por nossas famílias, pela infância desvalida, pelo povo brasileiro, ó, Senhora 
Aparecida!   
 



(A imagem é conduzida por membros da comunidade e entronizada em lugar de 
destaque. O pároco, vigário ou capelão acolhe a imagem e convida para oração)  
 
4. RECITAÇÃO DO TERÇO.  Fonte: CNBB, Sou Católico, vivo a minha fé, capítulo 
V, pág. 97-101; 128-141. 
 
a-) O Significado do Rosário 

A oração do Rosário faz parte da tradição católica. Por ela se contemplam 
os mistérios da vida, paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. No ano 
de 2002, São João Paulo II acrescentou os mistérios luminosos a essa oração. E assim se 
expressou:  

O motivo mais importante para propor com insistência a prática do Rosário 
reside no fato de este constituir um meio validíssimo para favorecer entre os crentes 
aquele compromisso de contemplação do mistério cristão [...] como verdadeira e 
própria pedagogia da santidade: há necessidade de um cristianismo que se destaque 
principalmente pela arte da oração. Enquanto na cultura contemporânea, mesmo entre 
tantas contradições, emerge uma nova exigência de espiritualidade, solicitada inclusive 
pela influência de outras religiões, é extremamente urgente que as nossas comunidades 
cristãs se tornem autênticas escolas de oração. O Rosário situa-se na melhor e mais 
garantida tradição da contemplação cristã. Desenvolvido no Ocidente, é oração 
tipicamente meditativa e corresponde, de certo modo, à “oração do coração” ou 
“oração de Jesus” germinada no húmus do Oriente cristão (Rosarium Viriginis 
Mariae, n. 5) 
 
b-) Oração para oferecimento do terço 
Divino Jesus, nós vos oferecemos este terço que vamos rezar, contemplando os 
mistérios de nossa Redenção. Concedei-nos, pela intercessão de Maria, vossa Mãe 
santíssima, a quem nos dirigimos, as virtudes necessárias para bem rezá-lo e a graça de 
ganhar as indulgências anexas a esta santa devoção. 
  
c-) Jaculatória 
Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, 
e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. 
  
d-) Os mistérios do Rosário  
  
- Mistérios Gozosos (segundas e sábados) 
  

Os mistérios gozosos caracterizam-se pela alegria que irradia do 
acontecimento da Encarnação. Meditar estes mistérios é entrar nas motivações últimas e 
no significado profundo da alegria cristã. Maria ajuda-nos a aprender o segredo da 
alegria cristã, lembrando-nos que o cristianismo é Boa-Nova cujo centro e conteúdo é o 
Cristo, Verbo feito carne, único salvador do mundo. (cf. RVM, n. 20)  
  
1º mistério: Anunciação do anjo Gabriel à Virgem Maria. 

“Ave, cheia de graça, o Senhor é convosco...” (Lc 1, 28-38) 
2º mistério: Visita de Maria a sua prima Santa Isabel. 

“Como mereço que a mãe do meu Senhor venha me visitar!” (Lc 1, 43) 
3º mistério: Nascimento de Jesus na gruta de Belém. 

“E a Palavra se fez carne e veio morar entre nós” (Jo 1, 14) 



4º mistério: Apresentação do Menino Jesus no templo. 
“Este menino será causa de queda e de reerguimento para muitos em Israel. 
Ele será um sinal de contradição” (Lc 2, 34) 

5º mistério: Encontro do Menino Jesus no templo. 
“Porque me procuráveis? Não sabíeis que devo estar naquilo que é de meu 

Pai?” (Lc 2, 49) 
 
- Mistérios Luminosos (quintas-feiras) 
 

Os mistérios da luz referem-se à vida pública de Jesus. Cada um desses 
mistérios é revelação do Reino divino já personificado no próprio Cristo (cf. RMV, n. 
21). Maria nos ajuda a meditar estes mistérios, através da contemplação das ações de 
seu Filho e da acolhida de sua Palavra, ajudando-nos a imitá-lo em nosso caminho de 
discípulos.  
  
1º mistério: Batismo de Jesus no Jordão. 

“Depois de ser batizado, Jesus logo saiu da água, e o céu se abriu. E Ele viu 
o Espírito de Deus descer, como pomba, e vir sobre ele. E do céu veio uma 
voz que dizia: Este é o meu Filho amado; nele está o meu agrado.” (Mt 3, 
16s) 

2º mistério: Bodas de Caná. 
“No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galiléia, e a mãe de 
Jesus estava lá. Também Jesus e seus discípulos foram convidados para o 
casamento.” (Jo 2, 1-12) 

3º mistério:  Anúncio do Reino e apelo à conversão. 
“Completou-se o tempo, e o Reino de Deus está próximo. Convertei-vos e 
crede na Boa-Nova” (Mc 1, 15) 

4º mistério: Transfiguração de Jesus 
“E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu Filho, o Eleito. Escutai-
o!”(Lc 9, 35) 

5º mistério: Instituição da Eucaristia. 
“Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que tinha chegado a sua hora, hora 
de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no 
mundo, amou-os até o fim.”(Jo 13, 1) 

 
- Mistérios Dolorosos (terças e sextas-feiras) 
 

Os mistérios dolorosos referem-se à paixão e morte de Jesus. Eles nos 
ajudam a reviver a morte de Jesus convidando-nos a estar aos pés da cruz junto de 
Maria, para com ela penetrar na profundidade do amor de Deus pela humanidade e 
sentir toda a sua força regeneradora. (cf. RVM, n. 22) 
 
1º mistério: Agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. 

“Vigiai e orai para não cairdes em tentação! O espírito está pronto, mas a 
carne é fraca.” (Mc 14, 38) 

2º mistério: Flagelação de Jesus. 
“Pilatos, então, mandou açoitar Jesus” (Jo 19, 1) 

3º mistério: Jesus é coroado de espinhos. 



“Vestiram Jesus com um manto de púrpura e puseram nele uma coroa 
trançada de espinhos. E começaram a saudá-lo: Salve, rei dos judeus.”(Mc 
15, 17-18) 

4º mistério: Jesus carrega a Cruz para o Monte Calvário. 
“Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer vir após mim, renuncie a 
si mesmo, tome sua cruz e siga-me.” (Mt 16, 24) 

5º mistério: Crucificação, sofrimento e morte de Jesus. 
“Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito!” (Lc 23, 46) 

 
 
- Mistérios Gloriosos (quartas e domingos) 
 

“A contemplação do rosto de Cristo não pode deter-se na imagem do 
crucificado. Ele é o ressuscitado” (NMI, n. 28). Os mistérios gloriosos apresentam-nos 
o grande Mistério da ressurreição de Jesus e nos convidam a viver na esperança de 
ressuscitarmos um dia com Cristo. Enquanto caminhamos neste mundo, somos 
chamados a um corajoso testemunho daquela grande alegria, que é sua Páscoa, que dá 
sentido nossa inteira vida” (cf. RMV, n. 23) 
  
1º mistério: Ressurreição de Jesus 

“Vós não precisais ter medo! Sei que procurais Jesus, que foi crucificado. 
Ele não está aqui! Ressuscitou, como havia dito” (Mt 28, 5-6) 

2º mistério: Ascensão de Jesus aos céus 
“E enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi elevado ao céu” (Lc 24, 
51) 

3º mistério: Descida do Espírito Santo. 
“Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras 
línguas” (At 2, 4)  

4º mistério: Assunção de Maria Santíssima ao céu 
“Porque o Poderoso fez por mim coisas grandiosas” (Lc 1, 49) 

5º mistério: Coroação de Nossa Senhora como Rainha do céu e da terra 
“Então apareceu no céu um grande sinal: uma mulher vestida de sol, tendo a 
lua debaixo dos pés e, sobre a cabeça, uma coroa de doze estrelas” (Ap 12, 
1) 

  
e-) Ao concluir a contemplação dos mistérios do dia, reza-se o agradecimento 
Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias 
recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos, agora e sempre, tomar-nos debaixo de 
vosso poderoso amparo, e para mais vos obrigar, vos saudamos com uma Salve Rainha:  
 
f-) Salve Rainha (cantada)  
 
1. Salve Rainha, Mãe de Deus, és Senhora nossa Mãe, nossa doçura, nossa luz, Doce 
Virgem Maria. 
2. Nós a Ti clamamos, filhos exilados, nós a Ti voltamos nosso olhar confiante. 
3. Volta para nós, ó Mãe, teu semblante de amor, dá-nos teu Jesus, oh Mãe, quando a 
noite passar. 
4. Salve Rainha, Mãe de Deus, és auxilio do Cristão. Ó Mãe clemente, Mãe piedosa, 
doce Virgem Maria. 
 



g-) Ladainha de Nossa Senhora 
  
Senhor, tende piedade de nós. 
Jesus Cristo, tende piedade de nós. 
Senhor, tende piedade de nós. 
  
Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. 
Filho, Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. 
Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. 
Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. 
  
Santa Maria, rogai por nós! 
Santa Mãe de Deus, rogai por nós! 
Santa Virgem das Virgens, rogai por nós! 
Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós! 
Mãe da divina graça, rogai por nós! 
Mãe puríssima, rogai por nós! 
Mãe castíssima, rogai por nós! 
Mãe intacta, rogai por nós! 
Mãe intemerata, rogai por nós! 
Mãe amável, rogai por nós! 
Mãe admirável, rogai por nós! 
Mãe do bom conselho, rogai por nós! 
Mãe do Criador, rogai por nós! 
Mãe do Salvador, rogai por nós! 
Mãe da Igreja, rogai por nós! 
Virgem prudentíssima, rogai por nós! 
Virgem venerável, rogai por nós! 
Virgem louvável, rogai por nós! 
Virgem poderosa, rogai por nós! 
Virgem clemente, rogai por nós! 
Virgem fiel, rogai por nós! 
Espelho de justiça, rogai por nós! 
Sede de sabedoria, rogai por nós! 
Causa da nossa alegria, rogai por nós! 
Vaso espiritual, rogai por nós! 
Vaso honorífico, rogai por nós! 
Vaso insigne de devoção, rogai por nós! 
Rosa mística, rogai por nós! 
Torre de Davi, rogai por nós! 
Torre de marfim, rogai por nós! 
Casa de ouro, rogai por nós! 
Arca da aliança, rogai por nós! 
Porta do Céu, rogai por nós! 
Estrela da manhã, rogai por nós! 
Saúde dos enfermos, rogai por nós! 
Refúgio dos pecadores, rogai por nós! 
Consoladora dos aflitos, rogai por nós! 
Auxílio dos cristãos, rogai por nós! 
Rainha dos anjos, rogai por nós! 



Rainha dos patriarcas, rogai por nós! 
Rainha dos profetas, rogai por nós! 
Rainha dos apóstolos, rogai por nós! 
Rainha dos mártires, rogai por nós! 
Rainha dos confessores, rogai por nós! 
Rainha das virgens, rogai por nós! 
Rainha de todos os santos, rogai por nós! 
Rainha concebida sem pecado original, rogai por nós! 
Rainha assunta ao céu, rogai por nós! 
Rainha do sacratíssimo Rosário, rogai por nós! 
Rainha da família, rogai por nós! 
Rainha da paz, rogai por nós! 
 
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos Senhor. 
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos Senhor. 
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. 
  
V. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. 
R. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. 
  
Oremos: Concedei a vossos servos, nós vos pedimos, Senhor nosso Deus, que gozemos 
perpétua saúde de alma e de corpo; e que, pela gloriosa intercessão da bem-aventurada 
sempre Virgem Maria, sejamos livres da presente tristeza e alcancemos a eterna alegria. 
Por Cristo nosso Senhor. Amém. 
 
5. OFERTA DE FLORES A NOSSA SENHORA 
(Crianças em procissão oferecem flores à Nossa Senhora, cantando) 
 
Vinde, vamos todos, com flores à porfia, com flores a Maria, que mãe nossa é. Com 
flores a Maria que mãe nossa é. 
1. De novo aqui devotos, ó Virgem Mãe de Deus, estão os filhos teus, prostrados a teus 
pés. 
2. A oferecer-te vimos, flores do mês eleito, com quanto amante peito, Senhora, tu vês. 
3. Mas o que mais te agrada do que o lírio e a rosa, recebe ó mãe piedosa o nosso 
coração. 
4. Em troca te pedimos, defende-nos, Senhora, agora e na última hora, tua potente mão. 
 
6. ORAÇÃO DO PAI NOSSO 
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso 
Reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu; o pão nosso de cada dia 
nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem 
ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.  
 
7. ORAÇÃO JUBILIAR: 300 ANOS DE BENÇÃOS 
Senhora Aparecida, Mãe Padroeira, em vossa singela imagem, / há 300 anos aparecestes 
nas redes dos três benditos pescadores / no Rio Paraíba do Sul. / Como sinal vindo do 
céu, / em vossa cor, / vós nos dizeis que para o Pai não existem escravos, / apenas filhos 
muito amados. / Diante de vós, embaixadora de Deus, / rompem-se as correntes da 
escravidão! / Assim, daquelas redes, / passastes para o coração e a vida / de milhões de 
outros filhos e filhas vossos. / Para todos tendes sido bênção: / peixes em abundância, / 



famílias recuperadas, / saúde alcançada, / corações reconciliados, / vida cristã 
reassumida. / Nós vos agradecemos tanto carinho, tanto cuidado! / Hoje, em vosso 
Santuário e em vossa visita peregrina, / nós vos acolhemos como mãe, / e de vossas 
mãos recebemos o fruto de vossa missão entre nós: / o vosso Filho Jesus, nosso 
Salvador. / Recordai-nos o poder, a força das mãos postas em prece! / Ensinai-nos a 
viver vosso jubileu com gratidão e fidelidade! / Fazei de nós vossos filhos e filhas, / 
irmãos e irmãs de nosso Irmão Primogênito, Jesus Cristo, Amém! 
 
8. BENÇÃO FINAL 
(O sacerdote abençoa os presentes) 
 
9. CANTO FINAL  
1. Maria de Nazaré, Maria me cativou. Fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. 
Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar e meu coração se põe a 
cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu pra mãe de Jesus, o 
Filho de Deus, Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do Céu.  
 
Ave Maria, Mãe de Jesus! Ave Maria, Mãe de Jesus! Ave Maria, Mãe de Jesus! 
 
2. Maria que eu quero bem, Maria do puro amor, igual a você ninguém, Mãe pura do 
meu Senhor. Em cada mulher que a terra criou um traço de Deus, Maria deixou, um 
sonho de Mãe, Maria plantou, pro mundo encontrar a paz. Maria que fez o Cristo falar, 
Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu pra seu Deus, Maria do povo meu. 


