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Leitor 1: Meus irmãos e irmãs, felizes aqui nos reunimos nesta
viagem que será para todos nós muito especial.
Leitor 2: Não é uma viagem qualquer. Não é uma viagem comum,
iniciamos nosso caminho para nos encontramos com nossa Mãe
Aparecida e, através dela, nos encontrarmos com Aquele que deve
ser o centro da nossa vida: o próprio Jesus Cristo!
Leitor 1: Cantando, peçamos que Nossa Senhora Aparecida
caminhe conosco neste momento e nos acompanhe em nossa
peregrinação até sua casa.

Canto:
Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás.
Contigo pelo caminho Santa Maria vai.

Ó vem conosco, vem caminhar, Santa Maria, vem. (bis)
Se pelo mundo os homens sem conhecer-se vão.
Não negues nunca a tua mão, a quem te encontrar.
Mesmo que digam os homens, “Tu nada podes mudar”,
luta por um mundo novo, de unidade e paz.
Se parecer tua vida inútil caminhar,
lembra que abres caminho, outros te seguirão.
Leitor 2: Em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo. Amém.
Leitor 1: Que a Graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai
e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre conosco.
Todos: Bendito seja Deus...
Leitor 2: Irmãos: Ao iniciarmos esta santa peregrinação, convém
recordar a intenção que nos levou a participar nela. Os locais que
desejamos visitar dão testemunho da devoção do povo de Deus, que
aí acorre em grande número, para de lá voltar fortalecido na
profissão da sua fé e na prática diligente da caridade. Mas também
nós, peregrinos, devemos levar alguma coisa aos fiéis que lá vivem:
o exemplo da nossa fé, esperança e caridade, para que todos, os que
moram naquele local e os que vão de fora, nos edifiquemos
mutuamente.
Leitor 3: Escutai, irmãos, as palavras do apóstolo São Paulo aos
Coríntios: Enquanto habitarmos neste corpo, vivemos como
exilados, longe do Senhor, pois caminhamos à luz da fé e não da
visão clara. E com esta confiança, preferíamos exilar-nos do corpo
para irmos habitar junto do Senhor. Por isso nos empenhamos em
ser-Lhe agradáveis, quer continuemos a habitar no corpo, quer
tenhamos de sair dele. Todos nós devemos comparecer perante o

tribunal de Cristo, para que receba cada qual o que tiver merecido
enquanto esteve neste corpo, quer o bem, quer o mal. Palavra do
Senhor! T.: Graças a Deus.
Leitor 1: Façamos um breve instante de silêncio. Meditemos sobre
a Palavra de Deus que acabamos de ouvir e peçamos que Deus
abençoe nossa viagem e proteja aqueles que deixamos em casa,,,
Leitor 4: Invoquemos a Deus, que é o princípio e o fim da nossa
peregrinação humana, dizendo confiadamente: T.: Acompanhai-

nos, Senhor, nos nossos caminhos.

Pai santo, que outrora fostes guia e caminho para o vosso
povo peregrino no deserto, concedei-nos a vossa proteção ao
começarmos esta viagem, para que, superando todos os perigos,
regressemos felizmente aos nossos lares. T.: acompanhai-nos,

Senhor, nos nossos caminhos.

Pai santo, que nos enviastes o vosso Filho Unigénito como o
caminho para chegarmos até Vós, fazei que O sigamos com
fidelidade e perseverança. T.: Acompanhai-nos, Senhor, nos

nossos caminhos.

Pai santo, que nos destes a Virgem Santa Maria como imagem
e exemplo do seguimento de Cristo, fazei que, fixando sempre nela
o nosso olhar, vivamos fielmente a vida nova da santidade. T.:

Acompanhai-nos, Senhor, nos nossos caminhos.

Pai santo, que, pelo Espírito Santo, conduzis para Vós a
Igreja, peregrina sobre a terra, fazei que, buscando-Vos acima de
todas as coisas, corramos alegremente pelo caminho dos vossos
mandamentos. T.: Acompanhai-nos, Senhor, nos nossos

caminhos.

Pai santo, que nos chamais para Vós pelos caminhos da
justiça e da paz, concedei que um dia Vos contemplemos na pátria
eterna. T.: Acompanhai-nos, Senhor, nos nossos caminhos.

Leitor 2: Concluindo nossas preces, rezemos juntos a Oração do
Peregrino:
Senhor, Que mandaste sair Abraão de sua terra, e o
defendeste em todos os caminhos; que acompanhaste o teu povo
errante no deserto; que nos deste, nas visitas de Jesus, teu Filho, à
cidade santa de Jerusalém, um modelo para nossas peregrinações.
Concede-nos a tua proteção ao longo desta viagem que vamos
iniciar rumo à casa de nossa Mãe Aparecida. Seja para nós a sombra
que protege do sol; o agasalho que protege do frio; o abrigo que
resguarde da chuva e da intempérie. Anima-nos no cansaço; socorrenos nas dificuldades e livra-nos do perigo. Ensina-nos a aceitar a
penitencia e o cansaço da viagem. a sair do egoísmo para fazer
comunidade; a ver-Te na beleza do mundo; a amar-Te nos homens,
nossos irmãos. Ensina-nos a desculpar, a compreender, a sorrir e a
ajudar. Guiados por Ti, atingiremos nosso fim e reconfortados pela
sua graça, regressemos sãos e salvos aos nossos lares e trabalhos.
Confiados a Ti, caminharemos em paz até nos encontrarmos todos
no céu. Maria, mãe querida e amada, protege-nos na caminhada e
guarde-nos em teu manto. Amém.
Leitor 1: Cantemos, pedindo à Mãe do Céu que abençoe nossa
viagem.
Canto:

Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida.
Sob esse manto azul do céu, guardai-nos sempre no amor de Deus!
Eu me consagro ao vosso amor, ó Mãe querida, do Salvador!
Sois nossa vida, sois nossa luz, ó Mãe querida, do
meu Jesus!
Leitor 2: Que Deus, por intercessão de Nossa
Senhora Aparecida nos abençoe em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo, T.: Amém.

