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DIOCESE DE SANTOS - 2017

Tríduo preparatório para a
13ª Romaria Diocesana
ao Santuário Nacional de Aparecida

 Leia com atenção:
Caro coordenador,
prepare com carinho o ambiente onde será celebrado o Tríduo. O
espaço pode ser pequeno, mas precisa estar bem organizado.

Tenha uma mesa de destaque ao centro
A cada dia devem ser apresentados objetos que nos ajudarão a
entender o tema da celebração. VOCE VAI PRECISAR:
No primeiro dia - Imagem de Nossa Senhora Aparecida
No segundo dia - Recortes de jornais com imagens ou notícias,
que apontem para as realidades de pecado e morte em nosso
cotidiano. Lembrar também os eventos que violentam e matam
o Meio Ambiente, nossa Casa Comum.
No terceiro dia - Livro do Plano Diocesano de Evangelização
Há a indicação de alguns cantos para cada dia e leituras bíblicas.
Prepare todo este material antes de iniciar a celebração, de modo que
todos tenham acesso a eles. Dessa forma evita-se aquela correria
durante a oração.
Que Maria ilumine nosso caminho e o Tríduo nos prepare para nossa visita ao Santuário de Aparecida em 2 de agosto de 2017.
O tríduo não precisa ser feito unicamente em nossas Igrejas. Pode
ser nas casas, na praça, na rua... Sejamos criativios para rezar em
tempos de “Igreja: Comunidade de Comunidades” e assumamos o
perfil do cristão “discípulo missionário”. Todos estão convidados a se
unir em oração neste momento.

Expediente:
Texto: Padre Lucas Alves - Coordenador Diocesano de Pastoral
Diagramação: Assessoria de Comunicação da Diocese de Santos
www.diocesedesantos.com.br /// www.facebook.com/diocesedesantos /// diocesedesantos@gmail.com
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13ª Romaria Diocesana
ao Santuário Nacional de Aparecida
(2 de agosto de 2017)
 Apresentação
Neste Ano Mariano estamos aprofundando os laços que nos unem
à nossa Mãe Maria, para que cresça em nosso coração o amor e a
devoção para com ela. Mas estamos também aprofundando a espiritualidade Mariana, buscando crescer na fé e imitá-la na vivência do
Evangelho.
Todos os anos fazemos a Romaria Diocesana a Aparecida, mas este
ano nos convida a enriquecermos a experiência desse momento com
uma preparação melhor, na qual participem também os irmãos e irmãs
de nossas comunidades que, por algum motivo, não poderão ir ao Santuário da Mãe Aparecida no próximo dia 2 de agosto.
Por isso, conclamamos a todos para que participem deste Tríduo
que foi feito com muito carinho, como grande momento de espiritualidade mariana em nossas Paróquias.
Assim, vamos caminhar com Maria e invocar a sua intercessão para
que NOS AJUDE A ESCUTAR SEU FILHO (1º. Dia), a TRANSFORMAR O NOSSO COTIDIANO (2º. Dia), A SER IGREJA: COMUNIDADE DE AMOR (3º. Dia).
Dai-nos a bênção, ó Mãe querida!
Santos, 16 de junho de 2017
Dom Tarcísio Scaramussa,SDB
Bispo Diocesano de Santos
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1º DIA:
Maria, ajudai-nos a escutar vosso Filho!
Comentário: Querido irmão,
querida irmã, sejam todos bem-vindos! Com muita alegria, damos início ao Tríduo Celebrativo
em preparação para a 13ª Romaria Diocesana ao Santuário
Nacional de Aparecida. Neste
ano, na celebração do Jubileu dos 300 anos do encontro
da imagem de Nossa Senhora
Aparecida, junto às águas do
Rio Paraíba, queremos preparar nosso coração para que essa Romaria seja
um encontro com Nossa Senhora, que nos leva a viver o amor de Deus em
nossas vidas, como comunidade de discípulos missionários de seu amado
Filho Jesus, sob a força e graça do Espírito Santo. Acolhamos com alegria a
imagem da Padroeira do Brasil.

 Entrada da Imagem.
Canto: “Viva a mãe de Deus e nossa”
Dirigente: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém!
Dirigente: A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso
Senhor, estejam convosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Dirigente: Maria, mãe de Deus e nossa, vos acolhemos em nossas famílias e comunidades, como o Apóstolo a quem Jesus amava vos acolheu em
casa (cf. Jo. 19,25-27). Ficai conosco, ó Mãe Aparecida e, pela vossa intercessão, ajudai-nos a ser homens e mulheres que sabem ouvir a Palavra de
vosso Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo!
Todos: Ó Senhora Aparecida, junto a vossa imagem, nos comprometemos
a ser cristãos que meditam, sem cessar, a Palavra de Deus. Ajudai-nos a ser
homens e mulheres da escuta do Evangelho.
Dirigente: Maria, nossa mãe, como discípulo missionário que busca escutar mais a Palavra de vosso Filho, queremos com alegria aclamar esta
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Palavra, que é Luz para nossa vida.

♪♪ Canto de Aclamação:
“Eu vim para escutar...”
Evangelho: Lc. 1,26-38
(Pode haver breve reflexão).
Leitor: Como mulher aberta à Palavra, Maria descobre nos gestos simples
do dia-a-dia como Deus se faz presente na nossa vida. Sua primeira experiência é a da proximidade de Deus na sua vida diária, como mãe, esposa e
mulher na aldeia simples de Nazaré. Maria sabe que Deus se revela na história, nos acontecimentos conturbados e cheios de dificuldades, mas repleto
dos sinais de Deus que fala aos homens.
Todos: Ó Senhora de Aparecida, ajudai-nos a viver a experiência desse
Deus de amor em nossa vida, junto à nossa família, na escola, no bairro, em
nosso trabalho e em nossa comunidade de fé.
Leitor: Vivenciar o amor de Deus e acolher a sua Palavra (cf. Lc. 2,38):
duas experiências que a Virgem viveu em sua vida simples de Nazaré. Também somos chamados a viver essas mesmas experiências. Mas o que me
impede de sentir o amor de Deus em minha vida e de acolher cada vez mais
sua Palavra?

( Momento de silêncio.
Se achar oportuno, pode haver uma partilha).
Todos: Maria, nossa mãe, nesta 13ª Romaria de nossa Diocese a Aparecida, nos comprometemos a ser cristãos atentos à Palavra de Deus, capazes
de escutá-la e vivenciá-la no cotidiano de nossas vidas. Pela vossa intercessão, ajudai-nos a cumprir o que hoje nos propusemos.

ÂÂ

Ave-Maria...

 CONSAGRAÇÃO A NOSSA SENHORA
Ó, Minha Senhora e também minha Mãe
Eu me ofereço, inteiramente todo a vós.
E em prova da minha devoção
Eu hoje vos dou meu coração.
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Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca.
Tudo o que sou, desejo que a vós pertença.
Incomparável mãe, guardai-me e defendei-me,
Como filho e propriedade vossa, Amém.
Como filho e propriedade vossa, Amém.

Dirigente: Ó Deus, pela intercessão de Nossa Senhora de Aparecida, abri
a nossa mente e nosso coração, a fim de que, acolhendo vossa Palavra,
sejamos vossos verdadeiros adoradores em Espírito e Verdade. Por Nosso
Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
Todos: Amém!
Dirigente: Bendigamos ao Senhor!
Todos: Demos graças a Deus!

♪♪ Canto Final:
À escolha.

2º DIA:
Maria, ajudai-nos a transformar o nosso cotidiano!
Comentário: Queridos irmãos e irmãs, sejam todos
bem-vindos! No primeiro dia
de nosso Tríduo, em preparação a 13ª Romaria Diocesana ao Santuário Nacional de
Aparecida, compreendemos
a necessidade da experiência
do amor de Deus e da escuta
de sua Palavra em nossas vidas. Hoje, necessitamos compreender que o amor de Deus
e a escuta de sua Palavra nos convidam a assumir atitudes corajosas, proféticas, que transformem a nossa realidade. Peçamos a intercessão de Maria,
que foi capaz de mudar sua vida para o projeto do Reino de Deus.

♪♪ Canto inicial:
“Maria de Nazaré”
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Dirigente: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém!
Dirigente: A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso
Senhor, estejam convosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Dirigente: “A alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus” (cf. EG. 1). Essa alegria, como afirma
o papa Francisco, não nos deixa indiferentes diante de tantas realidades de
pecado e morte que encontramos ao nosso redor.
Todos: Que a intercessão de Maria nos ajude a ser cristãos conscientes
de que necessitamos transformar a realidade segundo o desígnio de Deus.
Dirigente: Maria, nossa mãe, como cristãos conscientes da necessidade
de transformação da nossa realidade, para que se torne, de fato, lugar da
vida nova sonhada por teu Filho Jesus, queremos, com alegria, aclamar esta
Palavra que é Luz para nossa vida.

♪♪ Canto de Aclamação:
À escolha
Evangelho: Lc. 1,46-55
(Pode haver breve reflexão).
Leitor: Na pequenina imagem de Aparecida, podemos relembrar que Maria aparece aos menores e sofredores de nossa história. Ela segue fielmente
o projeto de Deus: “Minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito exulta
em Deus meu Salvador, porque olhou para a humilhação de sua serva” (Lc.
1,46-47). Pelo SIM de Maria, a salvação de Deus entra na vida da humanidade.
Todos: Queremos também, como Maria, dizer SIM ao projeto de Deus,
para que sejamos transformadores da realidade de morte, de pecado, em
realidade de vida, de salvação.
Leitor: Ir ao santuário de Aparecida é também um convite para irmos às
“periferias existenciais” e geográficas de nossa Diocese, para lá anunciar o
Evangelho e, com nosso testemunho de vida, transformá-las em nome do
Deus de ternura e compaixão. Quantas famílias destruídas; quantos jovens
nas drogas e no álcool; quantos perambulam pelas ruas, devido à falta de
emprego; quanta miséria encontramos ao nosso redor; quantas realidades
que necessitam ser transformadas!
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 Neste momento
Você pode:
(Neste momento, podem-se introduzir recortes de jornais com imagens ou notícias, que apontem para as realidades de pecado e morte em nosso cotidiano. Lembrar também os
eventos que violentam e matam o Meio Ambiente, nossa
Casa Comum. Colocar em um lugar de destaque. Enquanto as imagens entram, pode-se entoar algum canto).
Todos: Somente um cristão comprometido com a Palavra, e cheio do amor
de Deus como Maria, é capaz de transformar essa realidade de pecado e
morte. Ó Senhora Aparecida, nesta Romaria, dai-nos um coração mais atento a essas realidades, a fim de que sejamos instrumentos da salvação de
Deus em nossas cidades da Baixada Santista.
Dirigente: “A partir do coração do Evangelho, reconhecemos a conexão
íntima que existe entre evangelização e promoção humana, que se deve
necessariamente exprimir e desenvolver toda a ação evangelizadora” (EG.
178). Que atitudes preciso ter para ser um evangelizador que é capaz de
transformar a realidade à minha volta, segundo o “coração do Evangelho”?

ÂÂ

Ave-Maria...

 CONSAGRAÇÃO A NOSSA SENHORA
Ó, Minha Senhora e também minha mãe
Eu me ofereço, inteiramente todo a vós.
E em prova da minha devoção
Eu hoje vos dou meu coração.
Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca.
Tudo o que sou, desejo que a vós pertença.
Incomparável mãe, guardai-me e defendei-me,
Como filho e propriedade vossa, Amém.
Como filho e propriedade vossa, Amém.
Dirigente: “Estrela da nova evangelização, ajudai-nos a refulgir com o testemunho da comunhão, do serviço da fé ardente e generosa, da justiça e do
amor aos pobres, para que a alegria do Evangelho chegue até os confins da

TRIDUO - ROMARIA A APARECIDA - 2 / AGOSTO / 2017

9

terra e nenhuma periferia fique privada da sua luz”. (EG. 288).
Todos: Amém!
Dirigente: Bendigamos ao Senhor!
Todos: Demos graças a Deus!

♪♪ Canto Final:
“Imaculada, Maria de Deus, coração pobre...”

3º DIA:

Maria, ajudai-nos a ser Igreja: comunidade de amor!
Comentário: Queridos irmãos
e irmãs, sejam todos bem-vindos!
No terceiro dia de nosso Tríduo
em preparação a 13ª Romaria
Diocesana ao Santuário de
Aparecida, contemplamos a dimensão eclesial da Virgem Maria. Como Diocese, queremos ir
ao encontro da Mãe, unidos na
comunhão eclesial e no amor de
Deus para que sejamos uma Igreja missionária, acolhedora, misericordiosa, que encanta e promove o encontro com o Ressuscitado.

♪♪ Canto inicial:
“Estaremos aqui reunidos...”
Dirigente: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém!
Dirigente: A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso
Senhor, estejam convosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Dirigente: “A Igreja é a comunhão de libertos para uma vida nova, para o
serviço, em harmonia e respeito”. “A verdadeira comunhão cristã gera autonomia, liberdade e corresponsabilidade; por sua vez, estas são necessárias
para a autêntica comunhão (Gl. 2,1-2.9.11). É na Igreja e como Igreja que o cristão leigo vivencia a liberdade, a autonomia e a relacionalidade”. (Doc. 105. 126).
Todos: Que a Romaria a Aparecida nos ajude a tomar consciência de

10

DIOCESE DE SANTOS - 2017

que somos chamados a ser Igreja que caminha unida, numa mesma fé. Não
somos paróquias isoladas, mas caminhamos como “comunidade de comunidades”, formando o corpo místico de Cristo nesta Diocese.
Dirigente: Maria, nossa Mãe, intercedei por nós, a fim de que sejamos
Igreja, comunidade de amor. Que sejamos capazes de viver a comunhão
eclesial em unidade com nosso papa, bispo, clero, religiosos e leigos. Que
nossas paróquias sejam verdadeiramente comunidades de discípulos amados de vosso Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo.
Todos: Amém!
Dirigente: Como sinal de nossa comunhão eclesial, acolhamos o nosso
Plano Diocesano de Evangelização.
Todos: Que Deus nos ajude a concretizar em nossas paróquias este nosso projeto de evangelização, que são respostas às urgências da evangelização em nossas cidades da Baixada Santista.

 Entrada do Plano Diocesano de Evangelização.
(Se possível, colocar em um local de destaque).
♪♪ Canto:
“Tua Igreja é um corpo”
Dirigente: Como Simão Pedro, em atenção à Palavra de Jesus, queremos
também lançar nossas redes (cf. Lc. 5,5). Para que o nosso Plano Diocesano de Evangelização seja eficaz, é fundamental a escuta atenta da Palavra
de Deus. Por isso, aclamemos a Palavra com alegria.

♪♪ Canto de aclamação:
À escolha
Leitura: At. 1,12-14.
(Pode haver breve reflexão).
Leitor: A Virgem também acompanhou a comunidade cristã que esperava
a vinda do Espírito Santo, o Paráclito. Nela, encontramos a dimensão eclesial. Com sua simplicidade, testemunha a vivência comunitária e orante da fé.
Todos: Ó Senhora de Aparecida, seguindo o vosso exemplo, queremos
ser testemunhas do amor de Deus, para que sejamos capazes de construir
uma Igreja comunidade de amor.
Leitor: Nossa Romaria, como Diocese, nos convida a sermos cristãos que vi-
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vem engajados na construção de uma Igreja mais viva e unida, comunidade de
discípulos missionários, na concretização do Reino de Deus na Baixada Santista.
Todos: “A noção da Igreja como povo de Deus lembra que a salvação,
embora pessoal, não considera as pessoas de maneira individualista, mas
como inter-relacionadas e interdependentes”. Amar a Senhora de Aparecida
é se comprometer na edificação da Igreja, Povo de Deus.
Dirigente: Ó Deus, pela intercessão da Virgem de Aparecida, ajuda-nos
na construção da tua Igreja, comunidade de discípulos do teu Filho amado.
Como sinal desse nosso compromisso, vos pedimos que gereis no coração
de nossas comunidades o desejo de realizar o nosso Plano Diocesano de
Evangelização. Por Cristo, Nosso Senhor.
Todos: Amém!

 Oração Jubilar: 300 Anos de Bênçãos
Senhora Aparecida, Mãe Padroeira, em vossa singela imagem, há 300 anos aparecestes nas redes dos três benditos pescadores no Rio Paraíba do Sul.
Como sinal vindo do céu, em vossa cor, vós nos dizeis que para o Pai não existem
escravos, apenas filhos muito amados.
Diante de vós, embaixadora de Deus, rompem-se as correntes da escravidão!
Assim, daquelas redes, passastes para o coração e a vida de milhões de outros
filhos e filhas vossos.
Para todos tendes sido bênção: peixes em abundância, famílias recuperadas, saúde alcançada, corações reconciliados, vida cristã reassumida.
Nós vos agradecemos tanto carinho, tanto cuidado!
Hoje, em vosso Santuário e em vossa visita peregrina, nós vos acolhemos como
mãe, e de vossas mãos recebemos o fruto de vossa missão entre nós: o vosso
Filho Jesus, nosso Salvador.
Recordai-nos o poder, a força das mãos postas em prece!
Ensinai-nos a viver vosso jubileu com gratidão e fidelidade!
Fazei de nós vossos filhos e filhas, irmãos e irmãs de nosso Irmão Primogênito,
Jesus Cristo, Amém!

ÂÂ

Ave-Maria...

Dirigente: Bendigamos ao Senhor!
Todos: Demos graças a Deus!

♪♪ Canto Final:
À escolha.
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