
3. No coração de Maria, no olhar doce e 
terno, / sempre tiveste na vida um apoio 
materno. / Desde Belém, Nazaré, só viveu 
para te servir; / quando morrias na cruz 
tua Mãe estava ali. / Mãe amorosa da 
Igreja, quer ser nosso auxílio, / reproduzir 
nos cristãos as feições de seu Filho. / Como 
ela fez em Caná, nos convida a te obedecer: 
/ Eis aqui os teus servos, Senhor! 
4. De outra Mãe, a Igreja, um dia nascemos 
/ pelo Batismo, tua vida imortal recebe-
mos. / Sendo fiel, conservou tuas palavras 
e transmitiu / a nós, seus filhos amados, e 
a ti conduziu. / Vendo que os homens têm 
fome de amor e verdade, / tantos são pobres 
e fracos, sem paz e amizade, / deste à Igre ja 
a missão de gerar-te nos corações: Eis aqui 
os teus servos, Senhor. 

Momento de silêncio para oração pessoal.

Antífona da Comunhão  (Pr 31,28.15)

Seus filhos se erguem, para proclamá-la 
bem-aventurada. Ela se levanta antes da 
aurora para dar o alimento a cada um.

20. Canto de Ação de Graças
RefRão: Viva a Mãe de Deus e nossa, 
/ sem pecado concebida! / Salve, Virgem 
Imaculada, / ó Senhora Aparecida! 
1. Aqui estão vossos devotos / cheios de fé 
incendida, / de conforto e de esperança, / 
ó Senhora Aparecida. 
2. Virgem santa, Virgem bela, / Mãe amá-
vel, Mãe querida, / amparai-nos, socorrei-
-nos, / ó Senhora Aparecida. 
3. Protegei a Santa Igreja, / Mãe terna e 
compadecida! / Protegei a nossa Pátria, / 
ó Senhora Aparecida! 
4. Oh! Velai por nossos lares, / pela infância 
desvalida, / pelo povo brasileiro, / ó Senhora 
Aparecida!

21. Depois da Comunhão (De pé)

P. OREMOS: Alimentados com o Corpo 
e o Sangue de vosso Filho, nós vos suplica-
mos, ó Deus: dai 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, 
nosso Senhor.
T. Amém.

Ritos Finais

22. Vivência
 L.  Para perceber que faltara vinho, Nossa 
Senhora não deveria estar sentada, aguar-
dando que lhe servissem. Certamente, estava 
ajudando no serviço para o alegre conví-
vio festivo. Esta atitude se torna, portanto, 
modelo para todo cristão. Imitemos Nossa 
Senhora e saibamos servir a todo momento.   

23. Bênção Final e Despedida
P. O Senhor esteja convosco.

T. ele está no meio de nós.

P. O Deus de bondade, que pelo Filho 
da Virgem Maria quis salvar a todos, vos 
enriqueça com sua bênção.

T. Amém.

P. Seja-vos dado sentir sempre e por toda 
parte a proteção da Virgem, por quem rece-
bestes o autor da vida.

T. Amém.

P. E vós, que vos reunistes hoje para cele-
brar a solenidade da padroeira do Brasil, 
possais colher a alegria espiritual e o prê-
mio eterno.

T. Amém.

P. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai 
e Filho = e Espírito Santo.

T. Amém.

P. Glorificai o Senhor com vossa vida; ide 
em paz e o Senhor vos acompanhe.

T.  Graças a Deus. 
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oRAÇão Do DIZIMISTA
“Recebei, Senhor, a minha oferta. / Não é uma 
esmola, porque não sois mendigo! / Não é um 
auxílio, porque não precisais dele! / Também não 
é o que me sobra, que vos ofereço. / Esta oferta 
representa minha gratidão! / Pois o que tenho eu 
o recebi de vós. / Amém!”

Mãe Aparecida
Há 110 anos a imagem de Nossa Senho-
ra Aparecida era coroada solenemente, 
em nome do Papa São Pio X, por decre-
to da Santa Sé. Coroava-se assim uma 
história de amor e devoção que teve seu 
início em 1717, quando pobres pescado-
res, João Alves, Domingos Garcia e Felipe 
Pedroso, buscavam peixes para o Conde de 
Assumar, governador da Província de São 
Paulo e Minas Gerais, em visita à Vila de 
Guaratinguetá. Desde então, a pequenina 
imagem de Nossa Senhora da Conceição foi 
recolhida e acolhida com amor por todo o 
povo brasileiro.
Pela providência de Deus a imagem da 
padroeira de nosso país foi encontrada de 
modo surpreendente. Como os apóstolos 
que, em meio ao mar revolto, recorreram 
ao Senhor, em plena tempestade, também 
aqueles pescadores encontraram na ima-
gem da Mãe de Jesus, o Senhor da Vida, 
um sinal da bondade de Deus e de sua 
infinita misericórdia que lhes socorreu 
num momento de profunda necessida-
de. Desde então recolhida com veneração 
pelo povo, a imagem de Nossa Senhora 
da Conceição, aparecida nas águas do 
Rio Paraíba, tornou-se um sinal da fé do 
povo brasileiro.
Há um ano, durante a Jornada Mundial da 
Juventude no Rio de Janeiro, o Santo Padre, 
o Papa Francisco ia, como peregrino, ao 
Santuário de nossa padroeira, prometen-
do voltar em 2017, quando celebraremos 
os 300 anos. Ainda ressoam em nossos 
ouvidos suas palavras: “A Igreja, quando 
busca Cristo, bate sempre à casa da Mãe e 
pede: “Mostrai-nos Jesus”. É de Maria que 
se aprende o verdadeiro discipulado. Como 
dizia Bento XVI: “O discípulo sabe que sem 
Cristo não há luz, não há esperança, não 
há amor, não há futuro.”
Queridos amigos, viemos bater à porta 
da casa de Maria. Ela abriu-nos, fez-nos 
entrar e nos aponta o seu Filho. Agora Ela 
nos pede: “Fazei o que Ele vos disser” (Jo 
2,5). Sim, Mãe nossa, nos comprometemos 
a fazer o que Jesus nos disser! E o faremos 
com esperança, confiantes nas surpresas 
de Deus e cheios de alegria.
Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós!



  Ritos Iniciais

1. Canto de Entrada (De pé)

1. Santa Mãe Maria, nessa travessia, / 
cubra-nos teu manto cor de anil! / Guar-
da nossa vida, Mãe Aparecida, / Santa 
Padroeira do Brasil! 
RefRão: Ave, Maria! Ave, Maria! 
2. Com amor divino, guarda os peregrinos, 
/ nesta caminhada para o além! / Dá-lhes 
companhia, pois também, um dia, / foste 
peregrina de Belém! 
3. Mulher peregrina, força feminina, / a 
mais importante que existiu. / Com jus-
tiça queres que nossas mulheres / sejam 
construtoras do Brasil! 
4. Com seus passos lentos, enfrentando os 
ventos / quando sopram noutra direção; 
/ toda a Mãe Igreja pede que tu sejas / 
companheira de libertação! 

2. Saudação
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo.
T. Amém.
P. O Deus da esperança, que nos cumula 
de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação 
do Espírito Santo, esteja convosco.

T. Bendito seja Deus que nos reuniu no 
amor de Cristo.
P. Com alegria, celebramos a padroeira 
do Brasil.
T. Maria é Mãe, Modelo e Intercessora! 
Sua presença marca as vidas de todos os 
brasileiros.

Antífona da Entrada  
Com grande alegria rejubilo-me no Senhor, 
e minha alma exultará no meu Deus, pois 
me revestiu de justiça e salvação, como a 
noiva ornada de suas joias.

3. Ato Penitencial
P. A Virgem Maria é, para todos os bra-
sileiros, modelo de vida cristã. Inspirados 
em seu exemplo, examinemos nossa cons-
ciência e imploremos o perdão de Deus.  
    (Pausa)

P.  Senhor, pelas vezes em que não tivemos 
a coragem de testemunhar o Evangelho, 
tende piedade de nós.
T.  Piedade! Piedade! Piedade de nós.
P.  Cristo, pelas vezes em que não transmi-
timos esperança aos que estão sofrendo, 
tende piedade de nós.
T.  Piedade! Piedade! Piedade de nós.
P.  Senhor, pelas vezes em que não assumi-
mos atitudes de serviço, pensando somente 
em nossos problemas, tende piedade de nós.
T.  Piedade! Piedade! Piedade de nós.

P.  Deus todo-poderoso tenha compaixão 
de nós, perdoe os nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna. 
T.  Amém.

4. Hino de Louvor
P. Glória a Deus nas alturas,
T. e paz na terra aos homens por ele ama-
dos. / Senhor Deus, rei dos céus, / Deus Pai 
todo-poderoso: / nós vos louvamos, / nós vos 
bendizemos, / nós vos adoramos, / nós vos 
glorificamos, / nós vos damos graças por 
vossa imensa glória. / Senhor Jesus Cristo, 
filho Unigênito, / Senhor Deus, / Cordeiro 
de Deus, / filho de Deus Pai. / Vós que tirais 
o pecado do mundo, / tende piedade de 
nós. / Vós que tirais o pecado do mundo, / 
acolhei a nossa súplica. / Vós que estais à 
direita do Pai, / tende piedade de nós. / Só 
vós sois o Santo, / só vós, o Senhor, / só vós, 
o Altíssimo, / Jesus Cristo, / com o espírito 
Santo, na glória de Deus Pai. / Amém.

5. Oração
P. OREMOS: 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 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade 
do Espírito Santo.
T. Amém.
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Nossa Senhora da 
Conceição Aparecida, 

Padroeira do Brasil  
Solenidade

A Virgem Maria é modelo de todos aqueles que, em meio às dificuldades, mantêm sua 
confiança no Senhor, pois nem os grandes sofrimentos são capazes de destruir o amor 
de Deus. O importante é que não nos deixemos abater pelos problemas, mas façamos 
sempre aquilo que está ao nosso alcance. Unidos, rezemos pelo Brasil, pelas crianças, 
neste dia também a elas dedicado, e por tudo mais que vai em nossos corações.

Entrada: José Acácio Santana; Aclamação, Ofertas e Comunhão: D. Carlos Alberto Navarro e Waldeci Farias;  
Ação de Graças: J. Vieira de Azevedo.



Encontro Arquidiocesano de Animação Missionária
18 de Outubro – 08h às 11h
Catedral Metropolitana

Venha participar 
conosco!

OUTUBRO – MÊS DAS MISSÕES

Liturgia da Palavra
L. Maria nos ensina que, em Deus, toda 
fragilidade se torna força para o anúncio e 
o testemunho do Reino de amor, paz, serviço 
e reconciliação.

6. Primeira Leitura
(Sentados) (Est 5,1b-2;7,2b-3)

Leitura do Livro de Ester
1bEster revestiu-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, fren-
te à entrada. 2Ao ver a rainha Ester parada 
no vestíbulo, olhou para ela com agrado 
e estendeu-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 
respondeu-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.
T. Graças a Deus.

7. Salmo Responsorial [Sl 44(45)]

RefRão: 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! 
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. 
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.” 

8. Segunda Leitura (Ap 12,1.5.13a.15-16a)

Leitura do Livro do Apocalipse de São João
1Apareceu no céu um grande sinal: uma 
mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo 
dos pés e sobre a cabeça uma coroa 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 trono. 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 
submergir. 16aA terra, porém, veio em socorro 
da mulher. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. Aclamação ao Evangelho (De pé) 

RefRão: Aleluia! Aleluia! Aleluia! 
Aleluia!  
1. 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!” 
2. Nem todo o que me diz: “Senhor, Senhor!” 
chega ao céu, / mas só quem obedece ao Pai. 
/ Jesus, se a Igreja louva tua Mãe, louva é a 
Ti, / e espera que a conduzas pela estrada 
onde vai.

10. Evangelho (Jo 2,1-11)

P. O Senhor esteja convosco.
T. ele está no meio de nós.
P. = Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João.
T. Glória a vós, Senhor.
P. NAQUELE TEMPO, 1houve um casa-
mento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus 
estava presente. 2Também Jesus e seus 
discípulos tinham sido convidados para o 
casamento. 3Como o vinho veio a faltar, a 
mãe de Jesus lhe disse: “Eles não têm mais 
vinho.” 4Jesus respondeu-lhe: “Mulher, por 
que dizes isto a mim? Minha hora ainda 
não chegou.” 5Sua mãe disse aos que esta-
vam 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 litros. 7Jesus disse aos que esta-
vam servindo: “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 servindo 
sabiam, pois eram eles que tinham tirado a 
água. 10O mestre-sala chamou então o noivo 
e lhe disse: “Todo mundo serve primeiro o 
vinho melhor e, quando os convidados já 
estão embriagados, serve o vinho menos bom. 
Mas tu guardaste o vinho melhor até agora!” 

11Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o 
realizou em Caná da Galileia e manifestou 
a sua glória, e seus discípulos creram nele. 
Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

11. Homilia (Sentados)

Momento de silêncio para meditação pessoal.

12. Profissão de Fé (De pé)

P. Creio em Deus Pai todo-poderoso, 
T. criador do céu e da terra. / e em Jesus 
Cristo, seu único filho, nosso Senhor, / 
que foi concebido pelo poder do espírito 
Santo; / nasceu da Virgem Maria; / pade-
ceu sob Pôncio Pilatos, / foi crucificado, 
morto e sepultado. / Desceu à mansão 
dos mortos; / ressuscitou ao terceiro dia; 
/ subiu aos céus; / está sentado à direita 
de Deus Pai todo-poderoso, / donde há 
de vir a julgar os vivos e os mortos. / 
Creio no espírito Santo; / na Santa Igreja 
Católica; / na comunhão dos santos; / na 
remissão dos pecados; / na ressurreição 
da carne; / na vida eterna. / Amém. 

13. Preces da Comunidade
P. No dia em que carinhosamente cele-
bramos a padroeira do Brasil, elevemos a 
Deus as nossas preces.
1. Pela Igreja, para que, à imitação de 
Maria, seja cada vez mais solícita às dores 
da humanidade, rezemos ao Senhor.
T. Ó Senhor, escuta a nossa prece!
2. Pelo Papa, pelos bispos e por todos 
os que anunciam o Evangelho, para que 
sempre mais ofereçam o vinho novo da 
Palavra de Deus a todos os povos, rezemos 
ao Senhor. 
3. Pelo povo brasileiro, para que, mesmo 
diante das dificuldades que atingem nossa 
pátria, não desanime nem se torne descrente 
da possibilidade de um Brasil mais justo, mais 
fraterno e mais solidário, rezemos ao Senhor.
4. Pelas crianças, cujo dia hoje celebramos, 
para que, através da ação responsável e 
solidária dos adultos, encontrem um Brasil 
e um mundo mais próximos da vontade de 
Deus, rezemos ao Senhor.
    (Outros pedidos)

P. Pai Santo, ouvi as preces que vosso povo 
humildemente vos apresenta sob a inter-
cessão da bem-aventurada Virgem Maria:



No próximo domingo daremos nossa contribuição pessoal para a Evangelização. Sejamos generosos!

OUTUBRO – MÊS DAS MISSÕES

Precisamos partilhar os bens e a fé que recebemos. 
Obrigado, Senhor, pelos missionários!

T. À vossa proteção recorremos, Santa 
Mãe de Deus. / Não desprezeis as nossas 
súplicas em nossas necessidades, / mas 
livrai-nos sempre de todos os perigos, / 
ó Virgem gloriosa e bendita.

 Liturgia Eucarística

14. Canto das Ofertas (Sentados)

1. Ó Maria Imaculada, doce Mãe da Provi-
dência, / governai a nossa vida com mater-
na assistência. / Consolai-nos na aflição, 
na dor; / alcançai-nos o perdão de Deus 
/ e, nas trevas, sede a luz / conduzindo a 
Jesus. 
2. Acolhei, ó Mãe bondosa, nossas preces, 
nossos cantos. / Ofendemos vosso Filho, 
nos defenda o vosso manto. / Se é tão doce 
confiar em vós, / que alegria não será vos 
ver! / Concedei-nos, Mãe de Deus, / vos 
saudar lá no céu.

15. Convite à Oração (De pé)

P. Orai, irmãos e irmãs, para que esta 
nossa família, reunida em nome de Cristo, 
possa oferecer um sacrifício que seja aceito 
por Deus Pai todo-poderoso.
T.  Receba o Senhor por tuas mãos este 
sacrifício, para glória do seu nome, para 
nosso bem e de toda a santa Igreja.

16. Oração Sobre as Oferendas
P. Acolhei, ó Deus, as preces e oferendas 
apresentadas em honra de Maria, Mãe de 
Jesus Cristo, vosso Filho; concedei que elas 
vos sejam agradáveis e nos tragam a graça 
da vossa proteção. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

17. Oração Eucarística II
Prefácio: Maria e a Igreja 
P. O Senhor esteja convosco.
T. ele está no meio de nós.
P. Corações ao alto.
T. o nosso coração está em Deus.
P. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
P. Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo o lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno 
e todo-poderoso. A fim de preparar para o 

vosso Filho mãe que fosse digna dele, preser-
vastes a Virgem Maria da mancha do pecado 
original, enriquecendo-a com a plenitude da 
vossa graça. Nela, nos destes as primícias 
da Igreja, esposa de Cristo, sem ruga e sem 
mancha, resplandecente de beleza. Puríssima, 
na verdade, devia ser a Virgem que nos daria 
o Salvador, o Cordeiro sem mancha, que tira 
os nossos pecados. Escolhida, entre todas as 
mulheres, modelo de santidade e advogada 
nossa, ela intervém constantemente em favor 
de vosso povo. Unidos à multidão dos anjos 
e dos santos, proclamamos a vossa bondade, 
cantando (dizendo) a uma só voz: 
T. Santo, Santo, Santo... 
P. 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.  
T. Santificai nossa oferenda, ó Senhor! 
P. 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.  
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou 
o cálice em suas mãos, deu graças nova-
mente, e o deu a seus discípulos, dizendo:  
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLI-
CE DO MEU SANGUE, O SANGUE DA 
NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ 
DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS 
PARA REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI 
ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.  
Eis o mistério da fé! 
T. Todas as vezes que comemos deste 
pão e bebemos deste cálice, anuncia-
mos, Senhor, a vossa morte, enquanto 
esperamos a vossa vinda! 
P. Celebrando, pois, a memória da morte 
e ressurreição do vosso Filho, nós vos ofe-
recemos, 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. 
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta! 
P. E nós vos suplicamos que, participando 
do Corpo e Sangue de Cristo, sejamos reu-
nidos pelo Espírito Santo num só corpo. 
T. fazei de nós um só corpo e um só 
espírito! 

P. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que 
se faz presente pelo mundo inteiro: que ela 
cresça na caridade, com o Papa N., com 
o nosso Bispo N. e todos os ministros do 
vosso povo. 
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja! 
P. 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. 
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos! 
P. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade 
de todos nós e dai-nos participar da vida 
eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus,  
com São José, seu esposo, com os santos 
Apóstolos e todos os que neste mundo vos 
serviram, a fim de vos louvarmos e glorifi-
carmos por Jesus Cristo, vosso Filho. 
T. Concedei-nos o convívio dos eleitos! 
P. 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. 
T. Amém. 

18. Rito da Comunhão
P. Guiados pelo Espírito de Jesus e ilumi-
nados pela sabedoria do Evangelho, ousa-
mos dizer:
T. Pai nosso...  (O celebrante continua)

19. Canto de Comunhão
1. Quando teu Pai revelou o segredo a 
Maria, / que, pela força do Espírito, con-
ceberia / a ti, Jesus, ela não hesitou logo em 
responder: / Faça-se em mim, pobre serva, 
o que a Deus aprouver! / Hoje, imitando 
Maria que é imagem da Igreja, / nossa 
família outra vez te recebe e deseja, / cheia 
de fé, de esperança e de amor, dizer “sim” 
a Deus: / Eis aqui os teus servos, Senhor!  
RefRão: Que a graça de Deus cresça 
em nós sem cessar! / E de ti, nosso Pai, 
venha o Espírito Santo de amor / pra 
gerar e formar Cristo em nós. 
2. Por um decreto do Pai ela foi escolhida, 
/ para gerar-te, ó Senhor, que és origem da 
vida. / Cheia do Espírito Santo no corpo e 
no coração, / foi quem melhor cooperou com 
a tua missão. / Na comunhão recebemos o 
Espírito Santo / e vem contigo, Jesus, o teu 
Pai sacrossanto; / vamos agora ajudar-te 
no plano da salvação: / Eis aqui os teus 
servos, Senhor! 


