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I - RITOS INICIAIS 
 
ABERTURA   
 
CANTO:  
(Sugestão no rodapé da p. 2 ou consulte o 
Livro Cantando a Beleza da Vida)  
 

1 - ACOLHIDA  
 

PR: Em nome do Pai e do Filho e do Espí-
rito Santo. 
AS:  Amém! 
 

PR:  O Deus da esperança, que nos cumu-
la de toda a alegria e paz em nossa fé, pe-
la ação do Espírito Santo, esteja convosco. 
AS:  Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo! 
 
2 - ATO PENITENCIAL   
(CD Nossa Sra. da Conceição Aparecida e 
Cantar a Liturgia, Faixa 10 – Paulus) 
 
 

PR:  No início desta celebração eucarísti-
ca, peçamos a conversão do coração, fon-
te de reconciliação e comunhão com Deus 
e com os irmãos e irmãs (pausa). 
 

Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison! (bis) 
 

1 – Senhor, que sois a plenitude da verda-
de e da graça, tende piedade de nós! 
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison! (bis) 
 

2 - Cristo, que vos tornastes pobre para 
nos enriquecer, tende piedade de nós! 
Christe, Christe, Christe eleison! (bis) 
 

3 - Senhor, que viestes para fazer de nós 
vosso povo santo, tende piedade de nós! 
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison! (bis) 
 

PR:  Deus todo-poderoso tenha compaixão 
de nós, perdoe os nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna.  
AS:  Amem! 
 

3 – GLÓRIA    (Se cantado, consulte o Livro 
“Cantando a Beleza da Vida” ou CD Partes 
Fixas - Ordinário da Missa, Faixas 09 a 14) 
 

4 - ORAÇÃO DO DIA 
 

PR:  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 Se-

nhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade 
do Espírito Santo. Por nosso Senhor... 
AS:  Amem! 
 
II - LITURGIA DA PALAVRA 
 
COMENTÁRIO - (Facultativo) 
 

1ª LEITURA – Est 5,1b-2; 7,2b-3 
 

Leitura do Livro de Ester. – 1bEster reves-
tiu-se com vestes de rainha e foi colocar-se 
no vestíbulo interno do palácio real, frente 
à residência do rei. O rei estava sentado no 
trono real, na sala do trono, frente à entra-
da. 2Ao ver a rainha Ester parada no vestí-
bulo, olhou para ela com agrado e esten-
deu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão, 
e Ester aproximou-se para tocar a ponta do 
cetro. 7,2bEntão, o rei lhe disse: "O que me 
pedes, Ester; o que queres que eu faça? 
Ainda que me pedisses a metade do meu 
reino, ela te seria concedida". 3Ester res-
pondeu-lhe: "Se ganhei as tuas boas gra-
ças, ó rei, e se for de teu agrado, concede-
me a vida - eis o meu pedido! - e a vida do 
meu povo - eis o meu desejo!” 
Palavra do Senhor.  
AS:   Graças a Deus!  
 
SALMO  RESPONSORIAL  44 (45) 
 

R. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto: 
que o Rei se encante com vossa beleza! 
 

1. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto: 
"Esquecei vosso povo e a casa paterna! 
Que o Rei se encante com vossa beleza! 
Prestai-lhe homenagem: é vosso Senhor! R. 
 

2. O povo de Tiro vos traz seus presentes, 
os grandes do povo vos pedem favores. 
Majestosa, a princesa real vem chegando, 
vestida de ricos brocados de ouro. R. 
 

3. Em vestes vistosas ao Rei se dirige, 
e as virgens amigas lhe formam cortejo, 
entre cantos de festa e com grande alegria, 
ingressam, então, no palácio real". R. 
 

2ª LEITURA – Ap 12,1.5.13a.15-16a 
 

Leitura do Livro do Apocalipse de São Jo-
ão. – 1Apareceu no céu um grande sinal: 
uma mulher vestida do sol, tendo a lua de-
baixo dos pés e, sobre a cabeça, uma co-
roa de doze estrelas. 5E ela deu à luz um 

filho homem, que veio para governar todas 
as nações com cetro de ferro. Mas o filho 
foi levado para junto de Deus e do seu tro-
no. 13aQuando viu que tinha sido expulso 
para a terra, o dragão começou a perseguir 
a mulher que tinha dado à luz o menino. 
15A serpente, então, vomitou como um rio 
de água atrás da mulher, a fim de a sub-
mergir. 16aA terra, porém, veio em socorro 
da mulher. – Palavra do Senhor. 
AS:   Graças a Deus! 
 
EVANGELHO - Jo 2,1-11 
(CD Nossa Senhora da Conceição Aparecida e 
Cantar a Liturgia – Faixa 3 - Paulus) 
 

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (bis)  
Disse a mãe de Jesus aos serventes: 
“Fazei tudo o que ele vos disser”. 
 

PR:  O Senhor esteja convosco. 
AS:  Ele está no meio de nós! 
 

PR:  † Proclamação do Evangelho de Je-
sus Cristo segundo Lucas. 
AS:  Glória a vós, Senhor! 
 

Naquele tempo: 1Houve um casamento em 
Caná da Galiléia. A mãe de Jesus estava 
presente. 2Também Jesus e seus discípu-
los tinham sido convidados para o casa-
mento. 3Como o vinho veio a faltar, a mãe 
de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vi-
nho". 4"Mulher, por que dizes isto a mim? 
Minha hora ainda não chegou." 5Sua mãe 
disse aos que estavam servindo: "Fazei o 
que ele vos disser". 6Estavam seis talhas 
de pedra colocadas aí para a purificação 
que os judeus costumam fazer. Em cada 
uma delas cabiam mais ou menos cem li-
tros. 7Jesus disse aos que estavam servin-
do: "Enchei as talhas de água". Encheram-
nas até a boca. 8Jesus disse: "Agora tirai e 
levai ao mestre-sala". E eles levaram. 9O 
mestre-sala experimentou a água, que se 
tinha transformado em vinho. Ele não sabia 
de onde vinha, mas os que estavam ser-
vindo sabiam, pois eram eles que tinham 
tirado a água. 10O mestre-sala chamou en-
tão o noivo e lhe disse: "Todo mundo serve 
primeiro o vinho melhor e, quando os con-
vidados já estão embriagados, serve o vi-
nho menos bom. Mas tu guardaste o vinho 
melhor até agora!" 11Este foi o início dos 
sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da 
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Galiléia e manifestou a sua glória, e seus 
discípulos creram nele.  
Palavra da Salvação. 
AS:  Glória a vós, Senhor! 
 

5 - PROFISSÃO DE FÉ  
 

6 - PRECES DA ASSEMBLEIA 
(Elaboradas pela Comunidade para a res-
posta:) 
 

AS: Pela intercessão de Nossa Senhora 
Aparecida, ouvi-nos, Senhor. 
  

PR: Concluamos juntos, cantando:  
AS: Dai-nos a bênção, ó mãe querida, / 
Nossa Senhora Aparecida. (bis) 
 
III - LITURGIA EUCARÍSTICA 
 

COMENTÁRIO - (Facultativo) 

 
7 - PREPARAÇÃO  DAS  OFERENDAS 
 

CANTO  –  (Sugestão no rodapé da p. 2 ou 
consulte o Livro Cantando a Beleza da Vida)  
 

PR: Orai, irmãos e irmãs... 
 

AS: Receba o Senhor... 
 

8 - ORAÇÃO EUCARÍSTICA III 
Prefácio: Maria e a Igreja  
(Missal, páginas 678-482) 
 

9 - PAI – NOSSO (como de costume) 
 

PR:  Livrai-nos de todos os males... 
AS: Vosso é o reino, o poder e a glória 
para sempre! 
 

PR: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos 
vossos Apóstolos... 
AS:   Amém! 
 

PR:  A paz do Senhor... 
AS:  O amor de Cristo nos uniu! 
 

PR. ou Diácono: Irmãos e Irmãs, saudai-
vos em Cristo Jesus. 
 

AS: Cordeiro de Deus... 
  

PR: Felizes os convidados ... 
AS: Senhor, eu não sou digno...  
 

CANTO DE COMUNHÃO  
(Sugestão no rodapé da página 2) 
 

10 - DEPOIS DA COMUNHÃO 
 

PR:  Alimentados com o Corpo e o Sangue 
de vosso Filho, nós vos suplicamos, ó 
Deus: daí ao vosso povo, sob o olhar de 
Nossa Senhora da Conceição Aparecida, 
irmanar-se nas tarefas de cada dia para a 

construção do vosso reino. Por Cristo, nos-
so Senhor. Por Cristo, nosso Senhor. 
AS:  Amem! 
 

IV - RITOS FINAIS 
 

COMPROMISSOS DA SEMANA 
E AVISOS COMUNITÁRIOS 
 

11 - BÊNÇÃO FINAL 
 

CANTO: (Sugestão: CD Padroeira do Bra-
sil 2016 O Rosto Misericordiosos de Maria 
– Faixa 4 – Paulus) 
 

12 - CELEBRAÇÕES  
E ATIVIDADES PASTORAIS 
 

Dia 20/10/2016 (Quinta-feira) às 19:30h no 
Salão Dom Ricardo – Escola da Misericór-
dia – tema: Os Salmos e a Misericórdia. 
 

Dia 23 de Outubro – Dia Mundial das Mis-
sões – Coleta Missionária 
 

Visite o site da Diocese de Barreiras: 
www.diocesedebarreiras.org.br 
 

13- SUGESTÕES PARA A CELEBRAÇÃO 
 

- Continuar incentivando a peregrinação 
das famílias e grupos à Catedral de São 
João Batista e/ou ao Santuário de N. S. do 
Perpétuo Socorro em Barreiras-BA (Missas 
todos os dias às 7h).  
 

14 - PISTAS PARA A REFLEXÃO 
 

As Bodas de Caná 
 

Na festa de Nossa Senhora Aparecida, le-
mos o evangelho das Bodas de Caná. 
“Houve um casamento em Caná da Gali-
léia. Maria estava presente. Jesus e os 
discípulos foram convidados”.  
No tempo de Jesus, o casamento era cele-
brado com muita solenidade. O casamento 
de Jacó durou uma semana (Gn 29,27). O 
casamento de Tobias, duas semanas (Tb 
8,20; 10,8).  
No meio da festa, eis a notícia trazida por 
Maria, Mãe de Jesus: “Eles não têm mais 
vinho!”. Não existe celebração das núpcias 
sem vinho e Mãe de Jesus, sabendo disso, 
intervém. 
Nas escrituras, o vinho é dom que Deus 
oferece ao seu povo. Alegra o coração do 
homem (Sl 103,15) e o de Deus (Jz 9,13). 
O vinho caracterizará o banquete escatoló-
gico que Deus oferecerá aos povos todos 
da terra, quando manifestará a sua liberta-
ção. (Is 25,6). Será oferecido no banquete 
da última ceira, como sinal do amor de Je-

sus, memória de sua doação na cruz. É o 
sinal do amor de Cristo pela humanidade.  
Mas a resposta do Filho contém palavras 
que criam uma distância: “Que existe entre 
mim e tu, mulher?”  Enquanto mãe física 
de Jesus, Maria não pode pretender nada. 
Existindo alguma coisa entre os dois, não 
deveria ser agora a relação de mãe-filho, 
mas Senhor-escrava, Mestre-discípula. 
E eis que Maria de mãe se faz discípula 
que escuta, que obedece ao filho, indican-
do a mesma coisa para as outras pessoas: 
“Fazei tudo o que ele vos disser!”. A mãe, 
transformada em discípula, pede que se-
jam reservadas a Jesus escuta e obediên-
cia. Nada mais!   
A este ponto Jesus oferece um sinal que 
antecipa a hora que se cumprirá sobre a 
cruz, quando se celebrarão as núpcias de 
sangue.   
Os servos se colocam imediatamente em 
atitude de obediência: trazem as seis jarras 
cheias de água, que serviam para purifica-
ção dos judeus. Eram 600 litros que se tor-
nam vinho de qualidade para as núpcias. 
Quantidade e qualidade excepcionais. É 
um vinho especial, indicando o amor de 
Jesus pelos participantes, significando que 
o amor não faltará mais nunca. Nós todos 
continuamos a beber o vinho de Caná. 
Maria não pede a Jesus de fazer o milagre. 
Apenas apresenta a situação. Não exige. 
Oferece a Jesus a ocasião de realizar o 
milagre. Depois, Jesus será impulsionado 
por ela. 
“Em Caná, Jesus transmite o princípio de-
cisivo da relação que une Deus e a huma-
nidade. Entre Deus e a pessoa humana 
existe uma relação de amor matrimonial, 
com as características de emoções fortes e 
boas: amor, festa, brincadeira, dom, ex-
cesso, alegria. É uma relação de amor es-
ponsal, não uma relação judiciária ou peni-
tencial.  Jesus participa do casamento com 
todos os seus discípulos, inclusive sua 
mãe e proclama assim o seu ato de fé no 
amor, confirma o casamento com o seu 
primeiro prodígio. Por que o amor humano 
é uma força onde estão guardadas paixão 
pela vida, onde o outro tem toda a atenção, 
onde a pessoa vale mais do que a lei, onde 
a esperança vale mais do que o medo. 
Onde nascem os sonhos” (Ermes Ronchi). 
 
 

Dom Josafá Menezes da Silva 
Bispo Diocesano de Barreiras 
 
 


