Encontro Solenidade de Nossa Senhora Aparecida – Ano A
Dia 12 de outubro de 2014
Tema: Fazei o que Ele vos disser

Acolhida:
(De forma espontânea), ou: Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro, onde vamos
conversar sobre a opção de Nossa Senhora em favor de todos nós. Estamos reunidos
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos: Amém.
Motivando o encontro:
Escolhida entre todas as mulheres, modelo de santidade, advogada nossa, ela intervém
constantemente em favor do povo. Ouçamos.

Leitura do Evangelho: Jo 2, 1 - 11

Reflexão:
Dizer que a mãe de Jesus estava presente nas bodas e Caná indica que ela pertence à
antiga Aliança e que o seu papel será o da intervenção. O vinho, sinal da alegria e do
amor conjugal, vem a faltar na festa. Com isso, a alegria e o amor devem ser recriados
pelo Messias Jesus, o novo esposo da Igreja. Além desta indicação, a mãe dá uma
ordem aos serventes: “façam tudo o que Ele mandar”, estimulando-nos a buscar o novo
que vem da obediência a Jesus. Com essa história, João também nos quer mostrar que
com Jesus há uma mudança na prática religiosa, que tinha como base o medo e o
pecado, uma prática que excluía muita gente; com Jesus uma nova relação se
estabelece, baseada pura e simplesmente no amor.

Questionamentos:
- Estou sempre atento a realizar tudo aquilo que o Senhor quer de mim?
- A minha confiança em Deus é semelhante à de Maria, quando pediu a intervenção de
seu Filho? Ela sabia que Ele a atenderia.

Contemplação: (colocar uma música suave de fundo).
Em silêncio, contemplemos a Bem-Aventurada Maria, mãe de Deus e tentemos captar
os sentimentos presentes em seu coração.

Preces:
1-

Para que a Igreja imite o exemplo de Maria Santíssima e, através de seus
pastores e ministros, defenda e promova a vida de seu povo, rezemos.

Todos: Senhor, por intercessão de Maria, ouvi-nos!
2-

Por nossas crianças, para que tenham direito à vida em abundância, sendo
concebidas com responsabilidade, cuidadas com carinho e atenção em seu
desenvolvimento e educadas para o bem e para a verdade, rezemos.

3-

Para que a festa de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do nosso povo, renove
em nós a alegria de sermos católicos, fiéis ao nosso batismo e participantes das
missões em nossas comunidades, rezemos.

4-

Para que nossos governantes se convertam à Palavra de Deus e saibam exercer
a justiça e o direito. Que eles tenham a coragem de criar políticas sociais a favor
dos pequenos e abandonados, rezemos.
(Agora podemos apresentar nossos pedidos e agradecimentos).
Oração:
Pai, que o testemunho de Maria penetre em nossos corações, transformando-nos em
perfeitos discípulos de Jesus. E que possamos conduzir muitas outras pessoas a crerem
em Teu Filho. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Filho, na unidade do Espírito Santo.
Amém

Compromisso da semana:
Rezar o Santo Rosário todos os dias pela Paz no mundo.

Encerramento:
Vamos rezar uma dezena do Rosário, pedindo a intercessão de Maria, para que,
fortalecidos na fé, testemunhemos Jesus Cristo.

