
 

 

 
MARIA É SORRISO DE DEUS PARA NÓS 

 
Animador: Maria reconheceu que Deus fez maravilhas em sua vida e então 

disse: “Meu coração se alegra em Deus meu Salvador”. Maria permitiu que 

Deus morasse em seu coração. A Imagem da Mãezinha Aparecida nos toca 

com a alegria que vem de Deus.  

 

Entronização da Imagem: (Sem manto e coroa, a imagem de Nossa Senhora 

Aparecida é entronizada. As crianças podem preparar uma coreografia ou 

oferecer flores. Sugestão musical: Mãezinha do Céu.) 

 

Reunidos em Jesus com Maria  
 
Celebrante: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
Todos: Amém! 
Celebrante: Rogai por nós, Nossa Senhora Aparecida!  

Todos: E nos ajude a entender que nossa alegria é viver em Cristo. 

 

Celebrante: Mãezinha Aparecida, nem sempre estamos felizes. Mas, diante do 

altar, sentindo seu carinho e proteção de mãe, a alegria de Deus toca o nosso 

coraçãozinho e nos enche de esperança.  

Todos: Mãezinha Aparecida, se alguma coisa nos faz chorar, o amor de 

Deus é força para nos fazer sorrir. 

 

Celebrante: Maria é sinal do amor de Deus e nos faz descobrir que a força que 

temos vem do céu. A alegria verdadeira é amar o que é de Deus e sempre 

fazer a sua vontade. 

Todos: Mãezinha Aparecida, nos ensina a buscar com nosso 

coraçãozinho a vontade de Deus em todos os momentos da vida.  

 

Celebrante: Maria é o coração que ouviu, guardou e praticou a Palavra do 

Senhor. Maria se alegrou em saber que nada no mundo é maior que o amor de 

Deus por nós.  

Todos: Mãezinha Aparecida, com seu olhar de mãe sabemos que toda dor 

pode ser superada e vencida. Para isso é só deixarmos o amor de Deus 

guiar a nossa vida. 

 



 

 

Maria nos leva a Jesus 

 

Celebrante: Mãezinha Aparecida, olhamos para sua imagem com fé, buscando 

em seu colo de Mãe a força que vem de Deus. Assim sempre teremos 

esperança na nossa vida.  

 

Leitor 1: A Imagem da Mãezinha Aparecida mostra o carinho e a bondade de 

Deus com nós. Suas mãos unidas em oração nos ensinam a força da oração 

feita com fé. Seu olhar sobre nossa vida atrai nosso coraçãozinho para Cristo. 

O sorriso de seus lábios mostra a alegria que vem de Deus.  

Todos: Maria mostra a alegria de Deus. Ela nos deu seu filho Jesus 

Cristo, e Nele está a alegria que não se acaba. 

 

Leitor 2: Mãezinha Aparecida em seu manto encontramos abrigo e proteção. 

Rezar na frente da sua Imagem renova a fé em nosso coraçãozinho. Trocar 

olhares com a Senhora, fortalece em nosso coração a certeza de que nunca 

nos abandona. Sua presença em nossa vida nos traz alegria, pois até no 

silêncio nos fala de Jesus. 

Todos: Mãezinha Aparecida, faça de nós crianças que levam o sorriso de 

Deus para o coração das pessoas. 

 

 Palavra de Deus – João 15, 9-11 

 

— O Senhor esteja convosco.  

— Ele está no meio de nós. 

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo João. 

— Glória a vós, Senhor! 

 

Como meu Pai me ama, assim também eu vos amo. Permanecei no 

meu amor. Se observardes os meus mandamentos, permanecereis no meu 

amor, assim como eu observo os mandamentos do meu Pai e permaneço no 

seu amor. Eu vos disse isso, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa 

alegria seja completa. — Palavra da Salvação.  

Todos: Glória a vós, Senhor! 

 

(Neste ponto o celebrante pode fazer uma breve reflexão sobre a temática 

proposta)  

 

 
 
 



 

 
Te coroamos, ó Mãe! 

 
Animador: Em maio, mês em que celebramos a Mãe das mães, queremos 

coroar a Imagem da Mãezinha Aparecida. Maria é coroada Rainha, pois 

sempre foi sinal da alegria de Deus em nossa vida. Seu sorriso de Mãe nos 

revela a presença de Jesus. Maria é Rainha, pois e em seu coração nos 

oferece Cristo. 

 

Coroação: (Sugestão musical: Te coroamos, ó Mãe! – Para a coreografia, 

sugerimos que nela tenha muitos anjos e que manto e coroa sejam trazidos por 

eles. Na hora da coroação, crianças pequenas, vestidas de anjos podem 

receber o manto e depois a coroa para o momento de coroar Nossa Senhora 

Aparecida.)  

 

Celebrante: Mãezinha Aparecida, te oferecemos uma coroa. Cubra com o seu 

manto todo o nosso Brasil, principalmente as nossas crianças, para que 
cresçam na fé e fazendo sempre a vontade de Deus. 
Todos: Amém!  
 
Todos: Dai-nos a Bênção, ó Mãe querida! Nossa Senhora Aparecida. Dai-
nos a Bênção, ó Mãe querida! Nossa Senhora Aparecida.  
 

Bênção Final  
 
Celebrante: O Senhor esteja convosco! 

Todos: Ele está no meio de nós! 

Celebrante: Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, aquela que 

olha sempre por todas as crianças, e que é a Rainha e Padroeira do 

Brasil, abençoe-vos Deus todo-poderoso: Pai + Filho e Espírito Santo. 

Todos: Amém! 

Celebrante: Com a bênção de Deus e a proteção da Mãezinha Aparecida, 

ide em paz, e que o Senhor sempre vos acompanhe. 

Todos: Graças a Deus!  

 

Canto: sugestão A minha fé - Devotos Mirins 

 

Gostou? Tem muito mais no site www.devotosmirins.com 


