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01. AMBIENTAÇÃO (L e M - Eugênio Jorge)
1. Singela doce e pura, Maria de José. Mãe terna e escolhida, és mãe leal da fé. Seu nome é Maria
de Deus.
MARIA SANTA E FIEL ENSINA-NOS A VIVER COMO ESCOLHIDOS. OLHOS VOLTADOS PARA O
CÉU E POR ELES CONSTRUIR A NOVA VIDA, A NOVA VIDA.
2. Mãe da obediência, da graça e do amor. Que os homens se encontrem no Filho desta flor. Seu
nome é Maria de Deus.
02. ACOLHIDA
Animador – Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, sejam todos bemvindos a casa de Deus. Nesta celebração eucarística, nos colocamos nas mãos do Senhor, sob a
guia da Senhora Aparecida, nesta romaria diocesana ao seu santuário nacional, em AparecidaSP. Queremos, através da palavra proclamada, e da eucaristia comungada, nos revestir da graça
do alto, dando testemunho da presença amorosa de Deus em nosso meio. Na alegria de estarmos
reunidos para celebrar, cantemos.
Procissão de entrada: Cruz ladeada por velas, lecionário, leitores, ministros, coroinhas e padres.

03. CANTO INICIAL
ENTREMOS COM GRANDE ALEGRIA NA CASA DE DEUS, A CASA DE DEUS, É CASA DE IRMÃOS! A
CASA DE DEUS É CASA DE IRMÃOS! (bis)
1. Queremos ouvir a Palavra de Deus, Palavra de libertação. Palavra que hoje nos salva, Palavra
que nos faz irmãos!
2. Queremos viver a Palavra de Deus, Palavra que ensina o amor. Palavra de um Deus que nos
ama, Palavra de Nosso Senhor.
3. Queremos levar a Palavra de Deus, Palavra que ensina o amor. Aos grandes e simples do povo,
doutores e mestres queremos, levar a Palavra de Deus.
04. SAUDAÇÃO INICIAL
Padre - EM NOME DO PAI ...
Padre - O Senhor, que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de
Cristo, esteja convosco. BENDITO SEJA DEUS...
05. ATO PENITENCIAL
Padre - No início desta celebração eucarística, peçamos a conversão do coração, fonte de
reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs(silêncio). Confiantes na
misericórdia de Deus, cantemos.
(L - Inspirada no Missal / M - Flávio Luiz J. Ferreira)

1. Confesso a Deus, Pai todo-poderoso, e a vós, irmãos, confesso que pequei, por pensamentos,
palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa.
PIEDADE, SENHOR, PIEDADE, SENHOR, PIEDADE DE NÓS!
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2. E peço à Virgem Maria, aos santos e anjos, e a vós, irmãos, eu peço que rogueis a Deus, que é
Pai poderoso, para perdoar a minha culpa, tão grande culpa.
Padre - Deus de bondade infinita, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna. AMÉM.
06. ORAÇÃO DA COLETA (Missal Romano – p. 366)

07. LEITURA DA PRIMEIRA CARTA DE SÃO PAULO AOS CORÍNTIOS (3,18-23
08. SALMO RESPONSORIAL 23 (24)
AO SENHOR PERTENCE A TERRA E O QUE ELA ENCERRA.
- Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam;
porque ele a tornou firme sobre os mares, e sobre as águas a mantém inabalável.
- “Quem subirá até o monte do Senhor, quem ficará em sua santa habitação?” “Quem tem mãos
puras e inocente coração, quem não dirige sua mente para o crime.
- Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador.” “É assim a
geração dos que o procuram, e do Deus de Israel buscam a face.”
09. CANTO DE ACLAMAÇÃO
ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA.
1. Vinde após mim, disse o Senhor, e eu ensinarei a pescar gente.
10. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO LUCAS (5,1-11)
11. HOMILIA
12. PRECES DA COMUNIDADE
Padre -Irmãos e Irmãs, ao Deus de bondade, que revela sua compaixão para conosco, confiantes,
elevemos nossos pedidos. Após cada prece, rezamos: SENHOR, ESCUTAI A NOSSA PRECE!
- Senhor, abençoai nosso Santo Padre, o Papa, e toda a Santa Igreja, para que continuem sempre
fiéis aos Vossos ensinamentos colocando-os em prática a serviço da vida, do amor e da
esperança. Nós vos pedimos.
- Senhor, iluminai as famílias e as nossas comunidades, a fim de que a escuta atenta da Vossa
Palavra e a sua vivência gerem a comunhão entre os seus membros e todos possam crescer no
amor. Nós vos pedimos.
- Senhor, acompanhai a cada um de nós romeiros, que, juntamente com o nosso Bispo Dom
Wladimir e nosso pároco Padre Antonio Luiz, que estarão participando da romaria ao Santuário
Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida em São Paulo, para que esse momento de
peregrinação seja de unidade e crescimento na fé da vossa Igreja que está em Colatina. Nós vos
pedimos.
Padre – Senhor, que fizestes da Virgem Maria, a mulher forte, sempre ao lado do seu Filho,
concedei-nos também a nós a graça de colaborarmos generosamente na obra da redenção da
humanidade. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. AMÉM.

16. APRESENTAÇÃO DOS DONS
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Animador– “Eis aqui a serva do Senhor; faça-se em mim segundo a tua palavra!”. Apresentemos
ao altar do Senhor, com o Pão e o Vinho, nossa romaria e nossa disposição de seguir o exemplo
de Maria, a Senhora Aparecida, colocando-nos a serviço do Reino.

17. CANTO DAS OFERENDAS (Letra - D. Carlos Alberto Navarro / Música - Waldeci Farias)

1. Sobe a Jerusalém, Virgem oferente sem igual. Vai, apresenta ao Pai teu Menino, luz que chegou
no Natal. E, junto a sua cruz, quando Ele morrer, fica de pé. Sim, Ele te salvou, mas O ofereceste
por nós com toda fé.
2. Nós vamos renovar este sacrifício de Jesus: Morte e Ressurreição, vida que brotou de sua
oferta na cruz. Mãe, vem nos ensinar a fazer da vida uma oblação. Culto agradável a Deus é fazer
a oferta do próprio coração.
Padre - Orai irmãos e irmãs para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai todo-poderoso.
Todos - RECEBA O SENHOR POR TUAS MÃOS ESTE SACRIFÍCIO, PARA GLÓRIA DO SEU NOME,
PARA NOSSO BEM E DE TODA SANTA IGREJA.
18. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS (Missal Romano – p. 366)
Padre – Ó Deus, o sacrifício que vamos oferecer nos traga sempre a graça da salvação, e vosso
poder leve a plenitude o que realizamos nesta liturgia. Por Cristo, nosso Senhor. AMÉM.
19. PREFÁCIO E ORAÇÃO EUCARÍSTICA II – (Missal Romano – p. 477)
Padre - O Senhor esteja convosco.
Todos - ELE ESTÁ NO MEIO DE NÓS.
Padre - Corações ao alto.
Todos - O NOSSO CORAÇÃO ESTÁ EM DEUS.
Padre - Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
Todos - É NOSSO DEVER E NOSSA SALVAÇÃO.
Padre - Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em
todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele é a
vossa palavra viva, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro
homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa
vontade e reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a
fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele, os anjos celebram vossa grandeza e
os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores,
rezando a uma só voz:
Padre - Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas
oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o Corpo e †
o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso.
Todos - SANTIFICAI NOSSA OFERENDA, Ó SENHOR!
Padre - Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu
graças, e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS E COMEI: ISTO É O MEU
CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
Padre - Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças
novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO
MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E
POR TODOS PARA A REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Padre - Eis o mistério da fé!
Todos - TODAS AS VEZES QUE COMEMOS DESTE PÃO, E BEBEMOS DESTE
CÁLICEANUNCIAMOS SENHOR A VOSSA MORTE, ENQUANTO ESPERAMOS VOSSA VINDA.
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Padre - Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos
oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação; e vos agradecemos porque nos tornastes
dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir.
Todos - RECEBEI, Ó SENHOR, A NOSSA OFERTA!
Padre - E nós vos suplicamos que, participando do Corpo e Sangue de Cristo, sejamos reunidos
pelo Espírito Santo num só corpo.
Todos - FAZEI DE NÓS UM SÓ CORPO E UM SÓ ESPÍRITO!
Padre - Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro: que ela
cresça na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Joaquim Wladimir, e todos os
ministros do vosso povo.
Todos - LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DA VOSSA IGREJA!
Padre - Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da
ressurreição e de todos os que partiram desta vida: acolhei-os junto a vós na luz da vossa face.
Todos - LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DOS VOSSOS FILHOS!
Padre - Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna,
com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José seu castíssimo esposo, comos santos Apóstolos, São
João Batista e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos,
por Jesus Cristo, vosso Filho.
Todos - CONCEDEI-NOS O CONVÍVIO DOS ELEITOS!
Padre - Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito
Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
Todos - AMÉM.

20. PAI NOSSO E ORAÇÃO DA PAZ
Catequese: Na Missa, não se diz Amém. A conclusão da oração do Senhor, se dá junto a oração da Paz!

Padre - Livrai-nos de todos os males, ó Pai e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa
misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto,
vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador.
Todos -VOSSO É O REINO O PODER E A GLÓRIA PARA SEMPRE!
Padre - Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, Eu vos dou a
minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima vossa Igreja; dai-lhe, segundo o
vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo.
Todos - AMÉM.
Padre - A Paz do Senhor esteja sempre convosco.
Todos - O AMOR DE CRISTO NOS UNIU.
21. CORDEIRO (rezado)
22. CANTOS DE COMUNHÃO (L - José Thomaz Filho / M - Frei Fabreti)
1. Povo de Deus foi assim: Deus cumpriu a palavra que diz: “Uma virgem irá conceber”, e a visita
de Deus me fez mãe! Mãe do Senhor, nossa mãe, nós queremos contigo aprender a humildade, a
confiança total, e escutar o teu Filho que diz:
SENTA COMIGO À MESA, NUTRE A ESPERANÇA, REÚNE OS IRMÃOS! PLANTA MEU REINO,
TRANSFORMA A TERRA, MAIS QUE CORAGEM, TENS MINHA MÃO!
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2. Povo de Deus, foi assim: nem montanha ou distância qualquer mas impediu de servir e sorrir.
Visitei com meu Deus. Fui irmã! Mãe do Senhor, nossa mãe, nós queremos contigo aprender
desapego, bondade, teu “sim”, e acolher o teu Filho que diz:
3. Povo de Deus, foi assim: meu menino cresceu e entendeu, que a vontade do Pai conta mais, e a
visita foi Deus quem nos fez. Mãe do Senhor, nossa mãe, nós queremos contigo aprender a
justiça, a vontade do Pai, e entender o teu Filho que diz:
4. Povo de Deus, foi assim: da verdade jamais se afastou. Veio a morte e ficou nosso pão. Visitounos e espera por nós Mãe do Senhor, nossa mãe, nós queremos contigo aprender a verdade, a
firmeza, o perdão, e seguir o teu Filho que diz:
Orientações: “Não deve deixar de observar-se, a seu tempo, um silêncio sagrado”. (SC 30).

23. PÓS-COMUNHÃO (D.R.)
1. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como o amanhã que se
levanta. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Jesus está aqui, aleluia. Tão certo... O
Espírito está aqui, aleluia. Tão certo...
24. ORAÇÃO PÓS-COMUNHÃO (Missal Romano, p. 366)

25. COMUNICADOS IMPORTANTES
O padre dá as orientações para o embarque das malas e viagem. Após a missa, faremos a foto oficial do grupo, que será utilizada para
divulgação nas redes sociais e arquivo da paróquia.

26. BÊNÇÃO FINAL (Missal Romano, p. 527 – nº 16)
27. CANTO FINAL (Padre Zezinho)
EM PROCISSÃO EM ROMARIA ROMEIRO, RUMA PARA A CASA DE MARIA. EM PROCISSÃO FELIZ
DA VIDA ROMEIRO, VAI BUSCAR A PAZ DE APARECIDA.
1. E cada qual tem uma história pra contar, e o coração de cada qual tem um motivo pra rezar.
Vem pra pedir agradecer ou celebrar, ai quem tem fé no infinito sabe aonde quer chegar.
2. Vim ver a imagem que no rio foi achada e sei também sei muito bem que ela não é nossa
senhora. Não vim falar com a imagem não senhor, eu vim falar e com maria, que é a mãe do
salvador!

