
ESQUEMA DE CELEBRAÇÃO MARIANA COM AS FAMÍLIAS 

Este esquema de vigília mariana se destina principalmente para as famílias. É muito 
oportuno que a visita da imagem Nossa Senhora Aparecida seja um estímulo para a 
oração em família.  

O esquema pode também ser adaptado para diversas circunstâncias (vigília, oração na 
igreja, visita a casas, escolas, hospitais, creches) e para vários grupos (famílias, 
crianças, jovens, adultos).  

Recomenda-se vivamente que cada paróquia e comunidade organize um programa de 
visitas da Imagem Peregrina aos mais diversos lugares e ambientes da própria 
paróquia. 

Acolhida 

1. Sinal da cruz e saudação 

2. Convite às famílias (o grupo de pessoas) a se apresentar 

3. Oração (Padre, diácono, leigo): 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. 

Liturgia da Palavra 

4. Eclo 3,3-7.14-17 

5. Salmo 127/128,1-5 

6. Aclamação ao Evangelho 

7. Mt 2,13-23 

8. Homilia; partilha; silêncio meditativo 

9. Preces  

 

10. Oferta de alimentos, se for conveniente  

 

11. Pai-nosso 

 

12. Coroação de Nossa Senhora: a coroação se procede não impondo uma coroa, 
mas formando uma coroa de flores. Pode envolver as crianças que levam flores 
para a imagem e, fazendo um círculo em torno dela, as elevam em sinal de afeto 
filial. A coroa são as flores, as crianças e o amor filial à Mãe de Deus. 

 



13. Oração da família (canto Padre Zezinho) 

 

14. Benção final e canto  

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. 

Pode-se distribuir oração para a benção da casa e água benta. Motivar para que os pais 
abençoem seus filhos, os avós os próprios netos, os padrinhos seus afilhados. 


