
ESQUEMA DE ENCERRAMENTO DA VISITA DA IMAGEM PEREGRINA 

Comentário inicial: Caros irmãos e irmãs. Com esta celebração encerramos a visita da 
imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida em nossa Paróquia (Comunidade). 
Rendemos graças pelos trezentos anos de bênçãos que a nossa querida Mãe da 
Misericórdia nos alcançou do Pai por Jesus Cristo e o Espírito Santo. O povo brasileiro 
tem uma Mãe que quis estar presente e distribuir as graças divinas através da pequena e 
querida imagem “Aparecida” nas águas do rio Paraíba. Hoje nos despedimos de sua 
imagem, mas a sua presença continua em nosso coração e em nossa comunidade.  

Sinal da Cruz 

Acolhida 

Oração: Ó Deus Todo-poderoso, 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. 

Leitura (a escolher) 

Salmo 

Evangelho (a escolher) 

Preces (preparar) 

Oração do terço 

Ladainha de Nossa Senhora 

Oração Jubileu da Misericórdia 
Senhor Jesus Cristo, Vós que nos ensinastes a ser misericordiosos como o Pai celeste e 
nos dissestes que quem Vos vê, vê a Ele, mostrai-nos o Vosso rosto e seremos salvos. O 
Vosso olhar amoroso libertou Zaqueu e Mateus da escravidão do dinheiro; a adúltera e 
Madalena, de colocar a felicidade apenas numa criatura; fez Pedro chorar depois da 
traição e assegurou o Paraíso ao ladrão arrependido. Fazei que cada um de nós 
considere como dirigidas a si mesmo as palavras que dissestes à mulher samaritana: Se 
tu conhecesses o dom de Deus! Vós sois o rosto visível do Pai invisível, do Deus que 
manifesta sua onipotência sobretudo no perdão e na misericórdia: Fazei que a Igreja seja 
no mundo o rosto visível de Vós, seu Senhor ressuscitado e glorioso. Vós quisestes que 
os Vossos ministros fossem, também eles, revestidos de fraqueza, para sentirem justa 
compaixão por aqueles que estão na ignorância e no erro: fazei que todos os que se 
aproximarem de cada um deles sintam-se esperados, amados e perdoados por Deus. 
Enviai o Vosso Espírito e consagrai a todos com a sua unção para que o Jubileu da 
Misericórdia seja um ano de graça do Senhor e a Vossa Igreja possa, com renovado 
entusiasmo, levar aos pobres a alegre mensagem, proclamar aos cativos e oprimidos a 
libertação e, aos cegos, a restauração da vista. Nós Vô-lo pedimos por intercessão de 
Maria, Mãe de Misericórdia, a Vós que viveis e reinais com o Pai e o Espírito Santo, 
pelos séculos. Amém. 



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! 
 

Conclusão  
 

Os pais fazem o sinal da cruz na fronte dos filhos e os abençoam 

Pai santo, fonte da vida de nossos filhos, nós vos bendizemos e vos damos graças 
porque quisestes nos alegrar com o presente dos filhos, a união de nosso amor. 
Concedei que estes nossos filhos possam crescer em idade e em sabedoria para que 
possamos todos juntos nos encontrar em Vós, meta final de nossas vidas. Amém. 

Os filhos rezam pelos pais 

Olhai com bondade, ó Deus, para os nossos pais. Nós vos pedimos que preserve a união 
e o amor deles em meio às alegrias e tristezas. Renovai neles a aliança nupcial, 
intensificando o amor e a harmonia entre eles. Amém. 

 

Despedida da Imagem 

A imagem é levada em procissão (carreata) para a próxima paróquia.  


