
MOMENTO DE LOUVOR A NOSSA SENHORA APARECIDA
Praça da Catedral São João Batista

 CANTO INICIAL

 Com.: Prezados irmãos e irmãs no Senhor, Salve Maria!

Nesta tarde santa, o Vicariato I da Diocese de Barreiras, representando toda a nossa Igreja
Particular, se reúne festivamente para dar início às atividades do Ano Jubilar Mariano que
comemora com a Igreja Católica em todo Brasil e outras Igrejas no mundo inteiro, os 300
anos do encontro da Imagem de Nossa Senhora Aparecida nas águas do rio Parnaíba e os 100
anos das Aparições de Nossa Senhora de Fátima aos três Pastorinhos em Portugal.

Acolhemos a todos aqui na Praça São João Batista, diante da Catedral da Diocese de Barreiras,
que desde o tempo de seu construtor, Padre Vieira, guarda, com muito carinho numa capela
especial, a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Há um ano no dia de hoje, estávamos
abrindo a segunda Porta Diocesana da Misericórdia, a do Santuário Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro. Todos recordamos as peregrinações às Portas Santas da Catedral e do Santuário, as
novenas dos padroeiros e titulares sobre a misericórdia de Deus, a Concentração Diocesana
do Domingo da Misericórdia, a Escola da Misericórdia, a Feira da Misericórdia, a caminhada
da misericórdia ao Parque Santo Cristo e ao Cantinho do Senhor dos Aflitos, as vinte e
quatro Horas para Jesus, os nossos padroeiros celebrados como testemunhas da misericórdia
e tantos outros gestos daquele ano inesquecível.

Com Papa Francisco dizemos: concluído o Ano da Misericórdia, “[...] é tempo de olhar para
adiante e compreender como se pode continuar, com fidelidade, alegria e entusiasmo, a
experimentar a riqueza da misericórdia divina. As nossas comunidades serão capazes de
permanecer vivas e dinâmicas na obra da nova evangelização na medida em que a ‘conversão
pastoral’ que estamos sendo chamados a viver, for plasmada dia a após dia pela força
renovadora da misericórdia. Não limitemos a sua ação; não entristeçamos o Espírito Santo
que indica novos caminhos a percorrer para levar o evangelho da salvação a todos os povos”
(MM n. 5).

Irmãos e irmãs! Se evangelizar, razão de ser da Igreja, dedicando o Ano Pastoral 2017 a
Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, no Brasil, venerada como Mãe Aparecida, em Portugal,
como Nossa Senhora de Fátima e nas nossas comunidades com tantos outros nomes como veremos
este ano, não estamos abandonando as exigências ordinárias do trabalho pastoral, mas receberemos
de Maria uma iluminação e sustento muito forte. Maria é a estrela da evangelização!

V. O Anjo do Senhor anunciou a Maria.
R. E Ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria…

V. Eis a escrava do Senhor.
R. Faça-se em mim, segundo a Vossa Palavra. Ave Maria…

V. E o Verbo divino encarnou.
R. E habitou no meio de nós. Ave Maria…

V. Rogai por nós Santa Mãe de Deus.
R. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.

 OREMOS:

Infundi Senhor, como Vos pedimos, a Vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela
Anunciação do Anjo conhecemos a Encarnação de Cristo, Vosso Filho, pela sua Paixão e
Morte na Cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Por Nosso Senhor Jesus
Cristo, Vosso Filho que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém!

 REZEMOS TODOS JUNTOS:

Lembrai-vos, ó puríssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que
tenham recorrido à vossa proteção, implorado o vosso socorro, fosse por vós desamparado.
Animado eu, pois com igual confiança, a vós recorro como minha Mãe, ó Virgem entre
todas singular, e de vós me valho. Gemendo sob o peso dos meus pecados me prostro a
vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus Humanado, mas
dignai-vos de ouvi-las propícia e de alcançar-me o que vos rogo. Amém.

COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA
 CANTEMOS:
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Imaculada Maria de Deus.
Coração pobre acolhendo Jesus.
Imaculada Maria do povo.
Mãe dos aflitos que estão junto à cruz!

Um coração que era sim para a vida.
Um coração que era sim para o irmão.
Um coração que era sim para Deus.
Reino de Deus renovando este chão!

Olhos abertos pra sede do povo.
Passo bem firme que o medo desterra.
Mãos estendidas que os tronos renegam.
Reino de Deus que renova esta terra!

Faça-se ó Pai, vossa plena Vontade.
Que os nossos passos se tornem memória.
Do amor fiel que Maria gerou.
Reino de Deus atuando na história!



O Ano Mariano é o natural sucessor do Ano da Misericórdia e pode ser também perfeito
percursor dos anos futuros do quadriênio pastoral da Diocese de Barreiras. Como diz Papa
Francisco: “Confiemos na sua ajuda materna e sigamos a indicação perene que dá de olhar
para Jesus, rosto radiante da Misericórdia de Deus” (MM n. 22).

Se o ano da Misericórdia exigiu peregrinações às duas Igrejas onde estavam as Portas da
Misericórdia, o Ano Mariano amplia a nossa perspectiva, podemos peregrinar às igrejas
dedicadas a Nossa Senhora Aparecida – Santuário Nacional – SP, às matrizes e santuários
dedicados à Rainha e Padroeira do Brasil em nossa Diocese de Barreiras em LEM, São
Desidério e Formosa do Rio Preto, podemos peregrinar ao Santuário de Nossa Senhora de
Fátima em Portugal ou à Matriz de Cristópolis e à Capela de Fátima da Catedral de São João
Batista em Barreiras. Todas as capelas e igrejas, qualquer altar onde é venerada a Mãe de
Jesus, são chamados lugares de difusão de um conhecimento renovado sobre Maria no Mistério
de Cristo e da Igreja, de autêntico culto e devoção à Mãe Deus e Nossa e aprendizado de uma
vida cristã empenhada com as obras de misericórdia e progresso sustentável do mundo e da
criação.

Neste sentido, todas e todos nós das oito paróquias que compõem o Vicariato I, representando
toda a Diocese de Barreiras, somos convidados a conhecer o Mistério da Salvação através da
Mãe de Jesus, cultuá-lo com Maria e seguir os seus passos de discípula-missionária, imitar
suas virtudes de Serva do Senhor e mulher samaritana. Somos convidados a fazer crescer
muito mais o fervor da devoção Mariana e a aprender com Maria a “fazer tudo o que ele nos
disser”! (cf. Jo 2,5), fazendo assim circular a graça sempre nova que ela nos traz: Jesus,
o Cristo Senhor, em todos os ambientes onde atuamos.

Com alegria recebamos as Imagens de Nossa Senhora que estão chegando das várias Paróquias
de nossa Diocese, sinalizando a presença materna, mediadora, consoladora, de infinitas graças
e inúmeros milagres que Maria Santíssima realiza e irradia, sob os inúmeros títulos, que nada
mais são, que expressões carinhosas, amorosas que ela recebe de seus filhos e filhas nas
várias circunstâncias, em que ela é invocada.

1a. PARÓQUIA SANTA RAFAELA MARIA – Vila Rica
 Procissão com a Imagem de Nossa Senhora das Graças, saindo da Igreja da Vila dos

Funcionários.

2a. PARÓQUIA SANTA LUZIA – Bairro Santa Luzia e redondeza
 Procissão com a Imagem de Nossa Senhora Aparecida, saindo da Vila Nova.
 Procissão com a Imagem de Nossa Senhora da Paz, saindo da Igreja da Comunidade

de Buritis.

3a. PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO – Barreirinhas
 Procissão com a Imagem da Imaculada Conceição, saindo da matriz de Barreirinhas,

representando as várias invocações veneradas na paróquia.

4a. PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA – São Desidério
 Que para não multiplicar as imagens de Nossa Senhora Aparecida, sua padroeira,

gentilmente, se juntou à Procissão de Nossa Senhora Aparecida do Ribeirão, caminho
de São Desidério, trazendo em procissão a Imagem de Nossa Senhora das Graças,
da Comunidade do Tatú.

5a. PARÓQUIA SÃO JOÃO BATISTA – Catedral
 Procissão com a Imagem de Nossa Senhora Aparecida, vinda do Ribeirão.

6a. PARÓQUIA SÃO JOSÉ – Vila Brasil
 Procissão com a Imagem de Imaculada Conceição, saindo da Matriz de São José.

7a. PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO – Sandra Regina
 Procissão com a Imagem de Nossa Senhora de Fátima, saindo do Bairro Flamengo.

8a. PARÓQUIA SANTA CRUZ – Morada da Lua
 Procissão com a Imagem de Nossa Senhora da Penha – Arraial da Penha.

ATO DE LOUVOR A NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
APARECIDA NA SUA IMAGEM JUBILAR

DOS 300 ANOS

Nossa Senhora Aparecida, nesta tarde festiva de louvor, diante de vossa imagem, que para
todos os fiéis da Diocese de Barreiras e da região, retrata a sua figura de Serva do Senhor, na
condição de Bispo Diocesano, abrindo o ANO JUBILAR a vós dedicado, queremos agradecer
os imensos benefícios que recebemos de vossa materna intercessão. Normalmente somos
nós que vamos à vossa casa em São Paulo. “Uma visita de seus filhos: quanta alegria ao
coração da mãe”! Eles com ela! A presença, a convivência deles com ela, a busca deles por
ela revela que a querem por mãe. Garantem que a sua missão de gerar, gestar, modelar-lhes o
coração, apontar-lhes rumos ainda continua. Contam ainda com ela! Eis a alegria da Mãe
Aparecida com a peregrinação de seus filhos até sua Imagem e Santuário.

Como diz Pe. Domingos Sávio, CSs.R – Apresentação da novena dos 300 anos, Aparecida,
das redes ao coração dos humildes- Se ela, numa sua imagem, sai de seu santuário e vai até a
sua família, comunidade, paróquia ou diocese, não o faz por curiosidade, por sua casa;
ela vai unicamente por você! E vai como mãe sua e principalmente do Salvador! Vai na
esperança de colocar esse Salvador no centro e como centro de sua vida. Como fez ela
consigo mesma, em sua própria vida. Maria anseia que essa visita seja de seu Filho e nosso
Salvador! Visita “que Ela e Ele mesmo desejam transformar em residência definitiva na
casa de seu coração”.

Agradecemos a visita que nos faz desde o dia 1º de maio de 2016, quando iniciaram as
peregrinações pelas paróquias e comunidades da Diocese de Barreiras. A vossa passagem é
um derramamento de graças para todos os seus filhos. Na condição de Bispo Diocesano, em
nome de todos os padres, diáconos, religiosas e religiosos, seminaristas, ministros, leigos e
leigas; de todos os homens e mulheres de boa vontade desta diocese de Barreiras, me inclino
para lhe prestar uma homenagem, agradecendo pelos benefícios que de vosso Filho, também
através de vós, recebemos todos os dias. Pedimos chuvas para os nossos campos e para as
cidades saúde e muita paz. Tenha certeza que dos braços dos pescadores, vós passais a habitar
em nossos corações e isso para nosso bem e para nossa salvação. Que meditando os mistérios
de seu Filho e da humanidade cresçamos como discípulos-missionários. Seja este ANO
JUBILAR MARIANO de graças e progressos espirituais. Amém!


