Escola Marial
Roteiro de Oração
CANTO DE ABERTURA
Hino oficial das comemorações dos 300 anos de Nossa
Senhora Aparecida
300 anos de devoção a Maria
300 anos de oração com Maria
300 anos de adoração a Jesus
Nestas colinas de Aparecida
Solidários no Sacrário
Missionários queremos ser
Pequenina, restaurada
A sua Imagem nos ensinou
A ser um povo que não sabe esmorecer
E se acaso for ferido, oprimido e esmagado
Esquecido e machucado
Outra vez reencontrado
Nosso povo saberá renascer

Saudação inicial
Pr: Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. T:
Amém.
Pr: A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e
a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
CANTO PARA ACOLHIDA DA IMAGEM
Viva a mãe de Deus e nossa

Viva Mãe de Deus e nossa,/ sem pecado concebida!/
Viva, Virgem Imaculada! Ó Senhora Aparecida!
Aqui estão vossos devotos,/ cheios de fé incendida,/
de conforto e de esperança,/ ó Senhora Aparecida.
Virgem Santa, Virgem Bela,/Mãe amável, Mãe querida,/
amparai-nos, socorrei-nos,/ ó Senhora Aparecida!
ACLAMAÇÃO À PALAVRA DE DEUS
Aleluia! Alguém do povo exclama.

**No tempo da Quaresma, escolher um canto apropriado.**

Aleluia, Aleluia , Aleluia, Aleluia
Aleluia, Aleluia , Aleluia, Aleluia
Alguém do povo exclama: Como é grande, ó Senhor!
Quem te gerou e alimentou.
Jesus responde: ó mulher pra mim é feliz.
Quem soube ouvir a voz de Deus e tudo guardou!

Sugerimos as seguintes Leituras Bíblicas, de acordo com a aula a
ser trabalhada no dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Imaculada Conceição / Virgindade de Maria: Ct 2,2; 6, 9-10; 8,5.
Maria Mãe de Deus / Assunção de Maria: Lc 1, 26-38.
Maria nas Sagradas Escrituras: Mt 1, 1-16.
Maria nos Documentos da Igreja: At 1, 12-14.
Maria na Devoção Popular: Jo 19, 25-27.
Virtudes Marianas: Lc 1, 39-56.
Segue-se a alocução do(a) assessor(a) seguida de
possíveis perguntas do público.

ENCERRAMENTO

Oração Jubilar
300 Anos de Bênçãos
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!
CANTO FINAL
Santa Mãe Maria nesta travessia
cubra-nos teu manto cor de anil.
Guarda nossa vida Mãe Aparecida
Santa Padroeira do Brasil
Ave Maria! Ave Maria!
Com amor divino guarda os peregrinos
nesta caminhada para o além.
Dá-lhes companhia pois também um dia
foste peregrina em Belém.

