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Maria, Mãe de Jesus,
o Cristo da Paz !

Objetivos deste Círculo Bíblico:
- Ajudar ao povo de nossas comunidades a participar da
Festa da Penha 2012 mesmo estando à distância, refletindo
os conteúdos da Festa e da Fé Cristã.
- Esclarecer na Oitava da Páscoa a relação entre Páscoa e
devoção popular.
- Incentivar a devoção à Maria, sob o título de N.S. das
Alegrias, N.S. da Penha.
- Ajudar na reflexão dos textos bíblicos da Festa da Penha.
“Esta semana é a oitava da Páscoa, durante uma semana
se vive o dia de Páscoa, uma semana em um dia, um dia
vivido em uma semana. Quando a Festa é grande não pode
acabar logo, é preciso vivê-la intensamente, imensamente,
eternamente! Toda esta semana é o DOMINGO DA PÁSCOA!
ENTRE A VIDA E A MORTE A VIDA É MAIS FORTE!
A vida do nascituro, / a vida dos idosos, / dos doentes.
Dos que têm doenças incuráveis, / dos doentes terminais, /
dos moradores de rua.
A vida dos excluídos, / dos desempregados, / dos evitados
e difíceis.
A vida dos inimigos / e dos que nos odeiam, / a vida dos
que incomodam.
Enfim toda a VIDA é mais forte que a MORTE!
Morte gerada pelo egoísmo e por tantos outros interesses.
A PÁSCOA exige mudança de valores e atitudes!
A OITAVA da PÁSCOA é tempo de nascer o NOVO que gera e
protege a VIDA ameaçada!
FELIZ PÁSCOA !
Todos os dias desta semana a liturgia é solene e própria, é
tempo de FESTA e de ESPERANÇA vivida com a ALEGRIA do
VIVENTE, O CRISTO NOSSO SENHOR!
Toda esta semana se pode e se deve dizer FELIZ PÁSCOA!
A Missa termina com o ALELUIA! ALELUIA!”

APRESENTAÇÃO
“Uma Santa e Feliz Páscoa a todos vocês irmãos e irmãs de
nossas Comunidades Eclesiais de Base!”
“A Paz esteja convosco!”
Em cada encontro do Ressuscitado com os seus discípulos
e discípulas essa era a saudação inicial.
Nesta Semana da Oitava da Páscoa, oito dias de Festa
fazendo memória da Ressurreição de Jesus, saudamos a todos
vocês através desta nossa primeira experiência de participar
do Oitavário de Nossa Senhora da Penha através deste Círculo
Bíblico. Nosso desejo é ajudar a rezar, conhecer um pouco
mais da história da Festa e crescermos juntos na fé e no
seguimento de Jesus Cristo, como Maria fez.
Assim com o tema geral “MARIA, MÃE DE JESUS, O CRISTO
DA PAZ!” imploramos a proteção dela sobre nosso estado do
ES e sobre o nosso povo, que tanto almeja pela paz verdadeira
e duradoura que vem do próprio Cristo.
Bom trabalho e boa Festa da Penha 2012!
Vitória, 1º de abril de 2012
Pe. Manoel David Neto

Equipe de Redação e Elaboração dos Círculos Bíblicos do CEBI-ES
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1º DIA DO OITAVÁRIO
Domingo 08 de abril de 2012
Tema: Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre!
1 - ORAÇÃO INICIAL (para todos os dias)
Animador/a: Vinde ó Deus em nosso auxílio (todos fazem o
sinal da cruz)
Todos: Socorrei-nos sem demora!
Animador/a: Vós sois a mais abençoada entre todas as
mulheres. Alegrai-vos, ó Virgem Maria, pela Ressurreição
do vosso Filho. Vencestes todo mal pela vossa obediência à
Palavra de Deus e pelo vosso serviço à humanidade.
Animador/a: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo!
Todos: Como era no princípio, agora e sempre, Amém!
1º CANTO: Cristo, nossa Páscoa
2 - MOTIVAÇÃO INICIAL
Animador/a: É PÁSCOA! O Ressuscitado está vivo entre
nós. Com Maria queremos participar da sua alegria com a
certeza da Ressurreição. Com a nossa oração vamos estar
em comunhão com o Convento da Penha, em Vila Velha
e com todos os romeiros e romeiras que lá vão celebrar a
Festa da Penha. O tema central da festa desse ano é: Maria,
mãe de Jesus, o Cristo da Paz!
TODOS: MARIA, MÃE DE JESUS, O CRISTO DA PAZ!
Leitor/a 1: Neste Domingo da Ressurreição celebramos
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o Cristo, o Príncipe da Paz. Durante o Oitavário da Penha
estaremos também rezando e refletindo sobre essa grande
alegria de Maria, aquela que trouxe ao mundo o Salvador.
TODOS: MARIA, MÃE DE JESUS, O CRISTO DA PAZ!
Animador/a: A palavra Oitavário está relacionada com os
oito dias em que se celebra a Festa da Penha. Como não
poderia deixar de ser o Oitavário está relacionado com a
Oitava da Páscoa. A Oitava da Páscoa acontece desde
o “Primeiro dia” – dia da Ressurreição do Senhor, até o
“Oitavo dia”. Para os cristãos o “Oitavo dia” aponta para
uma realidade nova, anuncia a felicidade eterna e procura
despertar os cristãos para o encontro definitivo com o
Senhor.
2º CANTO: Banhados em Cristo
3 - MEMÓRIA DA FESTA DA PENHA
Leitor/a 1: A Festa de N.S. da Penha começa a acontecer
em nosso estado com a chegada do fervoroso missionário
Frei Pedro Palácios, que era natural da Espanha. Ele veio de
Portugal para o Brasil em 1558 e aportou na então Capitania
do Espírito Santo, em Vila Velha.
Leitor/a 2: Frei Pedro Palácios trouxe um painel a óleo
da Santíssima Virgem. Em seguida, auxiliado por colonos
e indígenas, o frade franciscano construiu e inaugurou a
Capela. A celebração aconteceu numa segunda feira, após o
segundo domingo da Páscoa, isto é, em 30 de abril de 1570,
dois dias antes de sua morte. Este dia era consagrado a Nossa
Senhora das Alegrias, por isso ele celebrou a primeira Festa
de Nossa Senhora da Penha já com a imagem de madeira
que ele mandou vir de Portugal.
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3º CANTO: Antes da morte e ressureição
4 - TEXTO BÍBLICO - Jo 20,1-9
Fazer uma partilha sobre o texto bíblico ligando a
Festa de hoje e a Festa da Penha
- Assim como na Cruz ficaram só as mulheres,
também no dia da Ressurreição quem foi primeiro
ao encontro do morto/ressuscitado foi uma mulher:
Maria Madalena.
- Acreditar na Missão de Jesus é Testemunhar o
Ressuscitado – ontem, hoje e sempre.
- Maria, mulher, mãe, discípula... Junto com as
outras mulheres ela foi testemunha da ressurreição.
Ela acreditou no projeto libertador e caminhou com
Jesus.
5 - UM ASPECTO DA DEVOÇÃO DE NOSSA SENHORA
Animador/a: A passagem cruz-ressurreição acontece
como um novo parto, marcado especialmente pela dor e
pela alegria. Com os discípulos e discípulas, Maria perde a
presença física de Jesus, mas toda a humanidade ganha o
Paráclito, isto é, o Espírito do Ressuscitado.
Leitor/a 1: Com a cruz morreu também o exercício da
maternidade humana de Maria. Com o nascimento das
comunidades que crêem no Ressuscitado Maria assume
uma nova forma de participação: fraterna e materna. Maria
passa a ser a irmã da comunidade e ao mesmo tempo a mãe
da comunidade.
Leitor/a 2: Sem perder o seu lugar e sem querer prender
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o Filho, Maria é agora presença materna e constante em
nossas comunidades como fez com Ele em toda a sua vida.
6 - REZANDO COM MARIA
Rezar uma dezena do terço e apresentar as intenções.
7 - PAI NOSSO
8 - ORAÇÃO FINAL
Animador/a: Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo
com a ressurreição do vosso Filho, concedei-nos por sua
Mãe, a Virgem Maria o júbilo da vida eterna. Por Nosso
Senhor Jesus Cristo na unidade do Espírito Santo. Amém!
9 - BÊNÇÃO FINAL
Animador/a: Deus que pela ressurreição do seu Filho único
nos deu a graça da redenção e nos adotou como filhos e filhas,
nos conceda a alegria de sua bênção!
Todos: Amém!
Animador/a: Aquele que por sua morte, nos deu a eterna
liberdade, nos conceda, por sua graça a herança eterna.
Todos: Amém!
Animador/a: E, vivendo agora retamente possamos
no céu unir-nos a Deus, para o qual já ressuscitamos no
batismo.
Todos: Amém!
Animador/a: Abençoe-nos o Deus todo poderoso, o Pai,
o Filho e o Espírito Santo!
Todos: Amém!
4º CANTO: Virgem da Penha
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2º DIA DO OITAVÁRIO
Segunda Feira 09 de abril de 2012
“O Senhor Ressuscitado é vida para todos!”

1 - ORAÇÃO INICIAL (para todos os dias)
Animador/a: Vinde ó Deus em nosso auxílio (todos fazem
o sinal da cruz)
Todos: Socorrei-nos sem demora!
Animador/a: Vós sois a mais abençoada entre todas as
mulheres. Alegrai-vos, ó Virgem Maria, pela Ressurreição
do vosso Filho. Vencestes todo mal pela vossa obediência à
Palavra de Deus e pelo vosso serviço à humanidade.
Animador/a: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo!
Todos: Como era no princípio, agora e sempre, Amém!
CANTO: IMACULADA
2 - MOTIVAÇÃO INICIAL
Animador/a: “Eu vos saúdo, vos louvo, vos amo, vos
bendigo e vos venero porque creio que o Senhor vos fez
tão poderosa, para que vós estivésseis sempre pronta para
nos fazer o bem e nos mostrar a Vossa Misericórdia”
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Leitor: Irmãos e irmãs, Cristo ressuscitou. Aqui nos
reunimos neste segundo dia do oitavário em honra a mãe
de Deus e nossa, Nossa Senhora da Penha.
Todos/as: Aleluia, Aleluia, Aleluia.
CANTO: MARIA DE NAZARÉ
3 - MEMÓRIA DA FESTA DA PENHA
Animador/a: Após a morte de Frei Pedro Palácios, a
ermida ficou a cargo de alguns devotos e amigos, que a
conservaram. Esta situação perdurou até 1591, quando as
autoridades de Vila Velha e de Vitória decidiram entregar a
Capela da Penha aos Frades Franciscanos.
Leitor/a 1: Desde então, os filhos de São Francisco
aumentaram a capela, e a transformaram no célebre
Santuário. Em fins de 1651 teria sido lançada a pedra
fundamental do Convento de Nossa Senhora da Penha.
O Conventinho teve sua construção rematada em 1660
necessitando, a partir de então, de constantes melhorias e
reparos.
CANTO: A escolhida
Animador/a: Como em nossa vida cotidiana, em cada
celebração “a palavra de Deus é lâmpada para nossos pés
e luz para nosso caminho”. Vamos aclamar e em seguida
ouvir o evangelho do dia.
Canto de Aclamação (a escolher)
4 - TEXTO BÍBLICO: Mt 28,8-15
(ler devagar, se precisar pode-se repetir)
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Pequena partilha do texto
As mulheres recebem o anúncio da ressurreição
e ficam com medo... Mas com alegria saem
a proclamar. Elas fazem a experiência da
ressurreição e no envio que recebem está o
convite para manterem a alegria e a coragem...
Os poderosos logo iriam tramar contra o projeto
da vida... Eles não suportam a ressurreição.
Maria é exemplo dessa vivência da alegria e da
coragem. No chamado a ser a mãe do salvador ela
teve que enfrentar muitos desafios, com coragem
e determinação. Mas neste chamado já estava
presente a dimensão da alegria: “Ave – alegrate”.
5 - UM ASPECTO DA DEVOÇÃO DE NOSSA SENHORA
Animador/a: Maria foi a escolhida de Deus para ser a mãe
do Salvador. Ouviu seu chamado através do anjo e disse
sim. Concebeu, criou, educou e acompanhou seu filho
Jesus. Sempre via, ouvia e guardava tudo em seu coração,
estava aos seus pés na hora da crucificação. Recolheu seu
corpo em seus braços antes do sepultamento. Esteve junto
aos apóstolos e com eles recebeu a visita do ressuscitado;
.
Leitor/a 1: Por isso a igreja sempre venerou (= admirou)
a mãe de Jesus e lhe atribuiu vários nomes, conforme
a realidade e a necessidade que cada povo, cultura ou
experiência religiosa.
6 - REZANDO COM MARIA – CONSAGRAÇÃO A NOSSA
SENHORA (pode ser cantada)
Ó, Minha Senhora e também minha mãe / Eu me ofereço,
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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.
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!
7 - PAI NOSSO E AVE MARIA
Animador/a: Elevemos a Deus nossas necessidades e
nossas preces confiando na maternidade de Maria sob o
título de Nossa Senhora da Penha.
8 - ORAÇÃO FINAL
Animador/a: Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo
com a ressurreição do vosso Filho, concedei-nos por sua
Mãe, a Virgem Maria, o júbilo da vida eterna. Por Nosso
Senhor Jesus Cristo na unidade do Espírito Santo. Amém!
9 - BÊNÇÃO FINAL
Animador/a: Em paz nós partimos, em paz voltaremos.
Quem nos acompanha é o Senhor da Paz!
Todos/as: Amém! Aleluia! Amém! Aleluia!
CANTO: Hino a Nossa Senhora da Penha
Oitavário da Festa da Penha 2012
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3º DIA DO OITAVÁRIO
Terça Feira 10 de abril de 2012
Tema: Páscoa: A Vida é mais forte que a Morte!
1 - ORAÇÃO INICIAL (para todos os dias)
Animador/a: Vinde ó Deus em nosso auxílio (todos fazem
o sinal da cruz)
Todos: Socorrei-nos sem demora!
Animador/a: Vós sois a mais abençoada entre todas as
mulheres. Alegrai-vos, ó Virgem Maria, pela Ressurreição
do vosso Filho. Vencestes todo mal pela vossa obediência à
Palavra de Deus e pelo vosso serviço à humanidade.
Animador/a: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo!
Todos: Como era no princípio, agora e sempre, Amém!
CANTO: Pelas estradas da Vida
2 - MOTIVAÇÃO INICIAL
Animador/a: Estamos no terceiro dia do nosso Oitavário e
unidos aos romeiros e romeiras de nosso estado. Com a
coragem da Virgem da Penha vamos superando os desafios.
Estamos felizes porque é Páscoa! É Festa ! É Alegria!
TODOS: É PÁSCOA! É FESTA! É ALEGRIA!
Animador/a: O tema de hoje é: Páscoa: A vida é mais forte
que a morte! Maria Madalena nunca esteve muito afastada
de Jesus, sempre caminhava ao seu lado, e pronta para
servi-lo. Atenta, foi a primeira a chegar no túmulo de Jesus
e encontrá-lo vazio.
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TODOS: A VIDA É MAIS FORTE DO QUE A MORTE!
CANTO: Como é bonito o seu nome ó Maria!
3 - MEMÓRIA DA FESTA DA PENHA
Animador/a: Durante um longo período de 99 anos, a
contar do lançamento da pedra fundamental, em 1651,
prosseguiram as obras de edificação com várias e longas
interrupções, até que, em 1750, sobre o rochoso cume da
colina, o Convento assume a forma que hoje tem.
Leitor/a 1: Por três vezes o Santuário da Penha foi objeto
de assalto por parte dos holandeses. Tanto na primeira
tentativa, em 1625, como na segunda, em 1643, foram mal
sucedidos. Acabaram vencidos e fugiram depois de algumas
baixas, sem nada saquear.
Leitor/a 2: Na terceira tentativa, em 1653, os holandeses
conseguiram seu intento. Informados por um português
das preciosidades em ouro e prata que existiam no alto da
Penha, certa madrugada os holandeses que navegavam em
direção ao sul saltaram em Vila Velha e, subindo a ladeira,
de surpresa invadiram o Santuário. Não fizeram vítimas. No
entanto, recolheram todos os objetos de valor encontrados
na sacristia e no altar e tudo levaram inclusive os escravos
da Penha.
CANTO: Ave cheia de graça, Ave cheia de amor!
4 - TEXTO BÍBLICO - Jo 20, 11-18
Oitavário da Festa da Penha 2012

Página 13

PARTILHANDO O TEXTO BIBLICO.
Maria Madalena está presente na missão, na morte e
Ressurreição de Jesus. Ela é missionária da vida, numa
sociedade marcada pela morte, pela dominação, pelo
desânimo e pelo preconceito contra a mulher.
Sua palavra não tinha valor de testemunho na
sociedade, mas ela afirma: “Eu vi o Senhor!” Os
discípulos teriam que acreditar na palavra de uma
mulher...
Conversando no Grupo: Porque Jesus pediu justamente
a Maria Madalena (uma mulher) para dar a noticia
aos discípulos?
Quais os desafios da época de Jesus e os desafios de
hoje referentes a mulher?
5 - UM ASPECTO DA DEVOÇÃO DE NOSSA SENHORA
Animador/a: Maria! Serva fiel a Deus, que traz ao mundo
através do seu gesto de obediência O Filho, que é a esperança
de Salvação. Em sua caminhada Maria foi missionária no seu
ventre, na vida e na prática de Jesus e tem sua culminância
na cruz e Ressurreição de Cristo.
Leitor/a 1: Essa é a filha de Sião valente e corajosa. Ela
proclamou que Deus derruba os poderosos e exalta os
humildes. Com a mesma paixão com que disse SIM a Deus,
disse NÃO, ao que se opunha ao plano de Deus. Maria se
torna assim, também para as mulheres de hoje, companheira
de luta, solidária, que caminha com elas como irmã mais
velha, mãe e guia
Leitor/a 2: Maria! Ela é Mãe do Príncipe da Paz, Jesus
Cristo! Com sua vivência Maria mostrou que a Vida é mais
forte que a Morte.
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6 - REZANDO COM MARIA
Providenciar uma flor. Pedir às pessoas que
façam um círculo e cada um reze uma Ave Maria,
enquanto se reza, a flor vai passando de mão em
mão até que todos rezem.
7 - PAI NOSSO
8 - ORAÇÃO FINAL
Animador/a: Ó Deus que te dignaste alegrar o mundo
com a Ressurreição do teu filho Jesus Cristo, concede-nos a
graça de gozar um dia das alegrias eternas com sua mãe a
Virgem Maria, pelo mesmo Cristo Nosso Senhor. Amém.
9 - BÊNÇÃO FINAL
O Deus que olhou para Maria volte os seus olhos para nós e
nos faça caminhar na esperança da libertação, agora e para
sempre. Amém.
Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo
Para sempre seja louvado.
CANTO: Eu era pequeno nem me lembro.
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4º DIA DO OITAVÁRIO
Quarta Feira 11 de abril de 2012
Tema: Fica conosco, Senhor!
1 - ORAÇÃO INICIAL (para todos os dias)
Animador/a: Vinde ó Deus em nosso auxílio (todos fazem
o sinal da cruz)
Todos: Socorrei-nos sem demora!
Animador/a: Vós sois a mais abençoada entre todas as
mulheres. Alegrai-vos, ó Virgem Maria, pela Ressurreição
do vosso Filho. Vencestes todo mal pela vossa obediência à
Palavra de Deus e pelo vosso serviço à humanidade.
Animador/a: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo!
Todos: Como era no princípio, agora e sempre, Amém!o
CANTO: Novo sol brilhou
2 - MOTIVAÇÃO INICIAL
Animador/a: É PÁSCOA! O Ressuscitado está vivo e
caminha conosco. Com Maria queremos participar da sua
alegria com a certeza da Ressurreição. Com a nossa oração
vamos estar em comunhão com todos os romeiros e romeiras
que caminham cada dia em direção ao Convento da Penha,
em Vila Velha. Eles são do campo e da cidade, de perto e de
longe, alegres e felizes lá vão celebrar e participar da Festa
de Nossa Senhora da Penha. O tema central da festa desse
ano é: Maria, mãe de Jesus, o Cristo da Paz!
TODOS: MARIA, MÃE DE JESUS, O CRISTO DA PAZ!
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Leitor/a 1: Nesta quarta-feira, 4º dia do Oitavário
celebramos Jesus Ressuscitado que caminha conosco.
Durante o Oitavário da Penha estaremos também rezando
e refletindo sobre essa grande alegria de Maria, aquela que
trouxe ao mundo o Salvador que caminha conosco.
TODOS: FICA CONOSCO, SENHOR!
Leitor/a 2: Fazemos memória também da caminhada de
homens e mulheres de nossas comunidades. Eles levam
aos pés de Nossa Senhora da Penha suas alegrias, suas
dores e suas lutas. Maria, por sua vez é a mulher-mãe que
sabe discernir a urgência do povo. Sua sensibilidade é
fundamental para que a vida, a festa, a partilha e a alegria
não se acabem.
TODOS: FICA CONOSCO, SENHOR!
Animador/a: E nós que participamos do Oitavário
em nossas casas e comunidades, quais os pedidos e
agradecimentos queremos apresentar neste dia?
(Fazer os pedidos e agradecimentos).
CANTO: Oh! Vem cantar comigo
3 - MEMÓRIA DA FESTA DA PENHA
Animador/a: A “ladeira da penitência”, de pedras
irregulares, foi construída em 1643. Era a única via de acesso
ao alto da Penha até que em 1928 foi aberta a estrada de
rodagem. O esforço para subir a ladeira, sombreada por
árvores seculares, é compensado pela exuberante beleza
das lianas pendentes de ramos verdejantes, ou pelo perfume
silvestre de virentes folhagens. No período de julho de 1774
a dezembro de 1777, a ladeira foi novamente calçada e, na
ocasião, levantados seus muros laterais.
Oitavário da Festa da Penha 2012

Página 17

Leitor/a 1: Arrojadamente plantado na crista de escarpada
rocha, a 154 metros de altitude, o Convento de Nossa
Senhora da Penha durante séculos foi batido pela fúria dos
ventos e atingido pela inclemência das tempestades.
Leitor/a 2: Nos anos de 1769, 1867 e 1868 sofreu
consideráveis danos provocados por chuvas de granizo
e raios. Até o ano de 1900 nele não existia pára-raios,
circunstância que o deixava vulnerável a desastrosas
descargas elétricas da atmosfera. Por isso, sofreu desgastes
que ao longo dos tempos exigiram reparos imediatos. Os
pára-raios só foram instalados em 1901.
CANTO: Aleluia, alegria minha gente.
4 - TEXTO BÍBLICO - Lc 24,13-35
Para quem esperava a libertação há séculos, passados
três dias da morte, também morria a esperança.
Por isso o casal de discípulos caminhava triste,
desanimado... Mas Jesus ressuscitado caminhava e
conversava com eles. A partir da conversa não é Jesus
quem os convida para continuar juntos.
- São os caminheiros que convidam o novo
companheiro de caminhada a ficar; entrar em sua
casa e sentar-se à mesa com eles. É uma atitude nova,
de alguém que aprendeu a conviver; a ser solidário,
hospitaleiro, companheiro (que come o pão junto)...
O ressuscitado se revela na partilha, na casa...
- Maria é a mulher-mãe que sabe discernir a urgência
do povo, a hora que exige uma ação libertadora. Sua
sensibilidade é fundamental para que a vida, a festa,
e a alegria não se acabem.
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5 - UM ASPECTO DA DEVOÇÃO DE NOSSA SENHORA
Animador/a: Com Maria somos um povo a caminho no
campo e na cidade revestido de sonho e de esperança na
busca de uma vida nova.
Leitor/a 1: Maria é a mãe que ouve o grito o gemido, o
lamento e as preces do povo excluído e marginalizado e
que aponta o caminho Jesus o Ressuscitado, que caminhou
com os discípulos de Emaús e continua a caminhar com o
povo hoje.
Leitor/a 2: Somos romeiros e romeiras do Reino e com
Maria queremos recomeçar a cada manhã o caminho! E
acreditar sempre que a paz, a justiça é possível naquele que
reconhecer o Ressuscitado na simplicidade, na acolhida,
na partilha, nas lutas, nas vitórias e na Eucaristia. FICA
CONOSCO, SENHOR!
6 - REZANDO COM MARIA
Animador/a: Rezemos a Ladainha de Nossa Senhora
pedindo juntos a sua proteção para nossas vidas e para o
nosso estado.
Senhor, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
Santa Maria,
Mãe de Jesus Cristo,
Esposa de José, o carpinteiro,
Virgem pequenina e pobre,
Filha de Abraão,
Serva fiel do Senhor,
Mãe de todos os que crêem,
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rogai por nós.
rogai por nós.
rogai por nós.
rogai por nós.
rogai por nós.
rogai por nós.
rogai por nós.
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Arca de Nova Aliança,
Bendita entre todas as mulheres,
Alegria do Povo de Deus,
Honra de nossa gente,
Auxílio dos cristãos,
Rainha da paz,
Mãe dos discípulos de Jesus,
Mãe dos pobres,
Mãe dos perseguidos,
Consoladora dos aflitos,
Nova Judite,
Cordeiro de Deus, que tirais
o pecado do mundo,
Cordeiro de Deus, que tirais
o pecado do mundo.
Cordeiro de Deus, que tirais
o pecado do mundo,

rogai por nós.
rogai por nós.
rogai por nós.
rogai por nós.
rogai por nós.
rogai por nós.
rogai por nós.
rogai por nós.
rogai por nós.
rogai por nós.
rogai por nós.
perdoai-nos Senhor.
ouvi-nos Senhor.
tende piedade de nós.

7 - PAI NOSSO E AVE MARIA
(motivar e rezar)
8 - ORAÇÃO FINAL
Animador/a: Ó Deus, que escolheste Maria para ser a
Mãe de Jesus teu Filho, faze que, pela força de sua oração
junto a ti, nossas comunidades sejam sinais da tua presença
neste mundo. Por Cristo, nosso Senhor. Amém!
9 - BÊNÇÃO FINAL
Animador/a: Deus que pela ressurreição do seu Filho
único nos deu a graça da redenção e nos adotou como
filhos e filhas, nos conceda a alegria de sua bênção!
Todos: Amém!
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Animador/a: Aquele que por sua morte, nos deu a eterna
liberdade, nos conceda, por sua graça a herança eterna.
Todos: Amém!
Animador/a: E, vivendo agora retamente possamos
no céu unir-nos a Deus, para o qual já ressuscitamos no
batismo.
Todos: Amém!
Animador/a: Abençoe-nos o Deus todo poderoso, o Pai,
o Filho e o Espírito Santo!
Todos: Amém!
CANTO: Hino a Nossa Senhora da Penha.
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5º DIA DO OITAVÁRIO
Quinta Feira 12 de abril de 2012
Tema: A Paz, compromisso de todos!
1 - ORAÇÃO INICIAL (para todos os dias)
Animador/a: Vinde ó Deus em nosso auxílio (todos fazem
o sinal da cruz)
Todos: Socorrei-nos sem demora!
Animador/a: Vós sois a mais abençoada entre todas as
mulheres. Alegrai-vos, ó Virgem Maria, pela Ressurreição
do vosso Filho. Vencestes todo mal pela vossa obediência à
Palavra de Deus e pelo vosso serviço à humanidade.
Animador/a: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo!
Todos: Como era no princípio, agora e sempre, Amém!
CANTO: Dentro de mim existe uma luz
2 - MOTIVAÇÃO INICIAL
Animador/a: É festa, Jesus Ressuscitado está vivo entre
nós, esse é o testemunho nos deixado pelas primeiras
comunidades. Ele nos fortalece, nos anima na caminhada
de povo de Deus.
TODOS: Jesus Cristo está vivo entre nós, Ele é a nossa paz!
Leitor/a 2: A alegria de viver em comunidade de participar
do mistério da vida, morte e ressurreição de Jesus nos une a
todos os romeiros e romeiras de Nossa Senhora da Penha.
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TODOS: Jesus Cristo está vivo entre nós, Ele é a nossa paz!
Animador/a: Maria das alegrias, presente em todas as
etapas da vida de Jesus, como mãe, companheira, animadora
da fé. Vem em nosso encontro e ensina-nos a amar teu filho
Jesus.
TODOS: Jesus Cristo está vivo entre nós, Ele é a nossa paz!
CANTO: Virgem da Penha
3 - MEMÓRIA DA FESTA DA PENHA
Animador/a: A partir de 1774, quando foi feita a reforma
da ladeira de acesso ao Convento, os romeiros passaram a ter
acesso mais fácil ao topo da colina. Nas semanas anteriores
ao dia da padroeira, membros da sociedade local reuniamse com a presença e a orientação do capelão do Convento.
Leitor/a 1: Geralmente as mesmas senhoras dos anos
anteriores formavam a comissão organizadora dos festejos.
O importante era demonstrar a hospitalidade do povo local,
possibilitando aos visitantes, de acordo com os recursos
disponíveis da época, uma estada confortável.
Leitor/a 2: A comissão mantinha contatos com famílias
dispostas a fornecer refeições aos visitantes que não haviam
trazido de casa o seu alimento e em algumas situações
poderiam até oferecer abrigo aos que fossem forçados
a pernoitar na cidade. Competia também à comissão a
limpeza da imagem de Nossa Senhora e de suas vestes,
a troca ou lavagem das toalhas do altar e todo o trabalho
necessário ao embelezamento do Santuário.
Animador/a: Na antevéspera da festa, voluntários se
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apresentavam para a limpeza da “ladeira da penitência”,
varrendo as folhas secas que caíam da mata. As donas de
casa procuravam ornamentar a cidade e para isso colocavam
toalhas bordadas ou de rendas nos peitorais das janelas para
a admiração dos visitantes.
Leitor/a 1: Durante meses, moças e rapazes economizavam
para vestir uma roupa nova na comemoração da padroeira.
Era uma antiga tradição da qual os moradores da cidade
não abriam mão.
CANTO: Banhados em Cristo
4 - TEXTO BÍBLICO – Lc 24,35-48
Fazer uma partilha sobre o texto bíblico ligando-o
com a Festa da Penha
- Jesus se mostra ressuscitado na comunidade de
discípulos e discípulas. Eles ainda não estavam
convictos de que a vida venceu a morte, estavam com
dúvidas, confusos.
- A presença de Jesus, vivo, provocou na comunidade
uma tomada de decisão: como ser testemunha de
Jesus, sem acreditar na vida?
- A saudação que Jesus faz para a comunidade é de
Paz. Para as comunidades Judaicas, paz – shalon –
significa vida plena. É isso que a comunidade dos
discípulos e discípulas precisam testemunhar ontem
e hoje.
5 - UM ASPECTO DA DEVOÇÃO DE NOSSA SENHORA
Animador/a: Maria é uma das mulheres presentes no
Cenáculo quando Jesus ressuscitado faz sua saudação de
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Paz. Ela nos ensina que é preciso dialogar com Deus e ouvir
com fidelidade a voz do Espírito que nos fala no coração e
na consciência.
TODOS: MARIA MÃE DA IGREJA, RAINHA UNIVERSAL
MODELO DE VIRTUDE LIBERTA-NOS DO MAL. ENSINA
SER FIEL O POVO DO SENHOR, QUE O MUNDO SE
TRANSFORME NO REINO DE AMOR. (cantar)
Leitor/a 1: Maria animadora da vida em comunidade é
mensageira da paz anunciada por Jesus. Ela vive esta paz e
nos ensina que é preciso confiar na Palavra de Deus e não
ter medo de dizer sim.
TODOS: MARIA MÃE DA IGREJA, RAINHA
UNIVERSAL.....
Leitor/a 2: Mãe da igreja, Maria não abandona jamais seus
filhos e filhas, pelo contrário, está sempre ao nosso lado,
intercedendo por nós junto a Jesus. Por isso pedimos vem,
Espírito Santo, ensina-nos a ouvir e a obedecer a Palavra
com confiança e sem medo.
6 – REZANDO COM MARIA
Animador/a: Como Igreja e devotos de Nossa Senhora
vamos colocar agora as nossas intenções e rezar a OraçãoPoema de Dom Helder Câmara, Pastor, poeta e profeta, da
Missa dos Quilombos:
Leitor/a 1: Mariama, Nossa Senhora, Mãe de Cristo e
Mãe dos homens!
Mariama, Mãe dos homens de todas as raças, / De todas as
cores, de todos os cantos da Terra.
Pede ao teu Filho que esta festa não termine aqui.
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A marcha final vai ser linda de viver.
Mas é importante, Mariama, que a Igreja de teu Filho não
fique em palavra, não fique em aplauso.
O importante é que a CNBB, a Conferência dos Bispos,
embarque de cheio na causa dos negros como entrou de
cheio na Pastoral da Terra e na Pastoral dos Índios.
Leitor/a 2: Não basta pedir perdão pelos erros de ontem.
É preciso acertar o passo hoje, sem ligar ao que disserem.
Claro que dirão; Mariama, que é política, que é subversão,
que é comunismo. É Evangelho de Cristo, Mariama.
Leitor/a 1: Mariama, Mãe querida! Problema de negro
acaba se ligando com todos os grandes problemas humanos,
com todos os absurdos contra a humanidade,
com
todas
as
injustiças
e
opressões.
Mariama, que se acabe, mas se acabe mesmo a maldita
fabricação de armas: o mundo precisa fabricar é Paz.
Basta de injustiça: de uns sem saber o que fazer com
tanta terra e milhões sem um palmo de terra onde morar.
Basta de uns tendo de vomitar pra poder comer
mais e 50 milhões morrendo de fome num ano só.
Basta de uns com empresas se derramando pelo mundo
todo e milhões sem um canto onde ganhar o pão de cada dia.
Leitor/a 2: Mariama, Nossa Senhora, Mãe querida,
nem precisa ir tão longe, como no teu hino:
nem precisa que os ricos saiam de mãos vazias e
os pobres de mãos cheias. Nem pobre nem rico!
Nada de escravo de hoje ser senhor de escravos amanhã:
basta de escravos! Um mundo sem senhor e sem escravos,
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Um mundo de irmãos! De irmãos não só de nome e de
mentira. De irmãos de verdade, Mariama.
7 – PAI NOSSO, AVE MARIA:
Animador/a: De mãos dadas rezemos a oração que nos
compromete a sermos pessoas de paz. Rezemos também
à Maria Nossa Senhora, que nos “acode” e nos socorre em
nossas necessidades.
8 – ABRAÇO DE PAZ
CANTO: É bonita demais. (Enquanto se canta uma criança
ou jovem entra dançando com uma bandeira branca.)
9 - ORAÇÃO FINAL
Animador/a: Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo
com a ressurreição do vosso Filho, concedei-nos por sua
Mãe, a Virgem Maria, o júbilo da vida eterna. Por Nosso
Senhor Jesus Cristo na unidade do Espírito Santo. Amém!
10 – BÊNÇÃO FINAL:
Animador/a: Deus que pela ressurreição do seu Filho
único nos deu a graça da redenção e nos adotou como
filhos e filhas, nos conceda a alegria de sua bênção!
Todos: Amém!
Animador/a: Aquele que por sua morte, nos deu a eterna
liberdade, nos conceda, por sua graça a herança eterna.
Todos: Amém!
Animador/a: E, vivendo agora retamente possamos
no céu unir-nos a Deus, para o qual já ressuscitamos no
batismo.
Todos: Amém!
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Animador/a: Abençoe-nos o Deus todo poderoso, o Pai,
o Filho e o Espírito Santo!
Todos: Amém!
CANTO: Antes da morte e ressurreição
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6º DIA DO OITAVÁRIO
Sexta Feira 13 de abril de 2012
Tema: Não desanimeis: lançai as redes!
1 - ORAÇÃO INICIAL (para todos os dias)
Animador/a: Vinde ó Deus em nosso auxílio (todos fazem
o sinal da cruz)
Todos: Socorrei-nos sem demora!
Animador/a: Vós sois a mais abençoada entre todas as
mulheres. Alegrai-vos, ó Virgem Maria, pela Ressurreição
do vosso Filho. Vencestes todo mal pela vossa obediência à
Palavra de Deus e pelo vosso serviço à humanidade.
Animador/a: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo!
Todos: Como era no princípio, agora e sempre, Amém!
Canto
2 - MOTIVAÇÃO INICIAL
Animador/a: É PÁSCOA! O Ressuscitado está em nosso
meio! Fiquemos felizes, irmãos e irmãs, alegremo-nos e não
desanimemo-nos, pois Jesus, o Cristo da Paz, está conosco
em nossas atividades e temos também Maria como Mãe da
nossa alegria, fiel discípula e testemunha da Ressurreição.
Leitor/a 1: Rezemos em comunhão com o Convento da
Penha, em Vila Velha, e com todos os romeiros e romeiras
que lá vão celebrar a Festa da Penha. Nesse ano temos como
tema central da festa: Maria, mãe de Jesus, o Cristo da Paz!
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TODOS: MARIA, MÃE DE JESUS, O CRISTO DA PAZ!
Animador/a 2: Estamos celebrando o Cristo, o Príncipe
da Paz. Durante esse Oitavário da festa da Penha, rezamos e
refletimos sobre a pessoa de Maria, que deu Sim ao projeto
de Deus. Sendo presença em toda a vida de Jesus, do
nascimento aos pés da cruz, ela é modelo de perseverança.
É A MÃE QUE NOS GUIA.
TODOS: MARIA, MÃE DE JESUS, O CRISTO DA PAZ!
3 - MEMÓRIA DA FESTA DA PENHA
Animador/a: Em meados do século XIX, sob o teto
da casa dos romeiros, a pretexto de comemorar o dia da
padroeira, pessoas usavam o local para festejos profanos.
Empanturravam-se de comidas e bebidas e em seguida
passavam a noite em torno da roleta ou debruçados sobre
as mesas de carteado. A casa dos romeiros foi parcialmente
destruída por um vendaval em outubro de 1864, o que
provocou o fim da heresia no local.
Leitor/a 1: Esse acontecimento deu origem a uma lenda.
Segundo ela, aquele que reconstruísse a casa dos romeiros,
estigmatizada por servir durante tantos anos a atividades
profanas, logo morreria. Também os operários que
trabalhassem nas obras de reconstrução seriam vítimas de
acidentes.
Leitor/a 2: O padre José Ludwin, que a partir de 1916 foi
o capelão do Convento, resolveu desafiar a lenda e em 1920
autorizou a reconstrução da casa dos romeiros, cuja ruína
parcial prejudicava a aparência do Convento.
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4 - TEXTO BÍBLICO - Jo 21,1-14
Fazer uma partilha sobre o texto, enfocando a
situação dos discípulos que estão cansados em
uma pescaria que não está bem.
- Assim como Jesus esteve presente na vida dos
discípulos antes de sua morte, agora, após sua
ressurreição ele permanece presente na atividade de
seus discípulos.
- Testemunhar que Jesus, o Ressuscitado, está vivo é
fazer memória de sua vida vivendo seus ensinamentos.
Ele nos salvou, doando sua vida a cada dia, para que
o seu testemunho fosse vivificante.
- Maria é a garantia da humanidade de Jesus.
Assumindo a missão de ser a mãe de Jesus, ela o gera
primeiro no coração. O Evangelho na vida de Maria é
como a semente que caiu em terra boa e frutificou...
- Maria sempre traz seu filho nos braços ou no coração,
também como nossa mãe ela cuida de nós e nos traz
alegria; ao apresentar-nos seu Filho, ela nos convida
a olhar para Ele.
5 - UM ASPECTO DA DEVOÇÃO DE NOSSA SENHORA
Animador/a: Como falta o peixe na pesca mal sucedida,
os discípulos lançam as redes a pedido de Jesus, mesmo sem
reconhecer quem ele era. Em seguida, Jesus é reconhecido
por causa da grande pesca. Maria, além de ser mãe do
Filho de Deus feito homem, destaca-se pela qualidade de
discípula. Nas bodas de Caná ela apresenta seu Filho, ela
o conhece e nos ajuda a também conhecê-lo fazendo sua
vontade.
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Leitor/a 1: Maria Mulher de Oração, Mulher de Comunhão
- Atenta ao que é necessário, aproxima-se de Jesus e
constata: “Eles não têm mais vinho!” A Mãe de Jesus é
uma pessoa atenta aos problemas dos outros, ela está em
comunhão, a ponto de intuir que a falta de vinho estragaria
a festa.
Leitor/a 2: Além de constatar o problema, toma também
as iniciativas eficazes para resolvê-lo. A frase “Eles não têm
mais vinho”, desperta em Jesus a ação que dará vida ao
“Fazei o que ele vos disser!” É fazendo o que Jesus ensina
que nós o reconhecemos na ressurreição. Jesus Ressuscitado
é o Vinho novo presente em Caná, é o Pão, é o Peixe é o
alimento que sustenta a vida do discípulo (a).
6 - REZANDO COM MARIA
Apresentar as diversas intenções e rezar uma
dezena do terço.
7 - PAI NOSSO
8 - ORAÇÃO FINAL
Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a
ressurreição do vosso Filho, concedei-nos por sua Mãe, a
Virgem Maria, o júbilo da vida eterna. Por Nosso Senhor
Jesus Cristo na unidade do Espírito Santo. Amém!
9 - BÊNÇÃO FINAL
Animador/a: Deus que pela ressurreição do seu Filho
único nos deu a graça da redenção e nos adotou como
filhos e filhas, nos conceda a alegria de sua bênção!
Todos: Amém!
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Animador/a: Aquele que por sua morte, nos deu a eterna
liberdade, nos conceda, por sua graça a herança eterna.
Todos: Amém!
Animador/a: E, vivendo agora retamente possamos
no céu unir-nos a Deus, para o qual já ressuscitamos no
batismo.
Todos: Amém!
Animador/a: Abençoe-nos o Deus todo poderoso, o Pai,
o Filho e o Espírito Santo!
Todos: Amém!
CANTO:
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7º DIA DO OITAVÁRIO
Sábado 14 de abril de 2012
Tema: Não sejais duros de coração, com fé escutai a
Palavra do Senhor!
1. ORAÇÃO INICIAL (para todos os dias)
Animador/a: Vinde ó Deus em nosso auxílio (todos fazem
o sinal da cruz)
Todos: Socorrei-nos sem demora!
Animador/a: Vós sois a mais abençoada entre todas as
mulheres. Alegrai-vos, ó Virgem Maria, pela Ressurreição
do vosso Filho. Vencestes todo mal pela vossa obediência à
Palavra de Deus e pelo vosso serviço à humanidade.
Animador/a: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo!
Todos: Como era no princípio, agora e sempre, Amém!
Canto: Maria de Nazaré
2. MOTIVAÇÃO INICIAL
Animador/a: A ressurreição de Jesus é o dogma central
da fé cristã. Paulo resume bem tal centralidade, ao dizernos: “Se Cristo não ressuscitou, vã é nossa fé, e ainda estais
em pecados” (1Cor 15, 17). Ao crer na ressurreição de Jesus
estamos afirmando um compromisso de vida com a pessoa
de Jesus.
Todos: Jesus ressuscitado aumente nossa fé!
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Leitor/a 1: Crer na ressurreição é professar que Jesus está
vivo, que Ele é o Filho de Deus, que Ele venceu a morte, que
sua vida de entrega a Deus e aos irmãos é modelo definitivo
para toda a humanidade.
Todos: Jesus ressuscitado aumente nossa fé!
CANTO: Mãe de todos os homens, / ensina-nos a dizer
amém!
3 - MEMÓRIA DA FESTA DA PENHA
Animador/a: Até 1910, por não existir luz elétrica na cidade,
os moradores colaboravam com lampiões pendurados nas
fachadas das casas. O objetivo era orientar os romeiros
para que não perdessem a direção da Prainha, onde eram
aguardados pelas embarcações que os levariam de volta à
capital.
Leitor/a 1: Já nas primeiras horas da manhã, a enseada
da Prainha ficava lotada de embarcações, como canoas,
lanchas, escunas e pequenos barcos. Os devotos vinham
do interior da cidade. Algumas pessoas traziam alimentos
de casa e faziam suas refeições no Campinho do Convento.
Outros se alimentavam nas pensões improvisadas pelos
moradores da cidade.
CANTO DE ACLAMAÇÃO
ALELUIA! ALELUIA! ALELUIA! ALELUIA!(bis)
1. “Acreditaste, Tomé, porque me viste. Felizes os que
creram sem ter visto!”
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4 - TEXTO BÍBLICO – Mc 16, 9 – 15
Fazer uma partilha sobre o texto bíblico ligando a
ressurreição de Jesus e a Festa da Penha
• Salientar que crer não é saber, não é ver
claro, mas sim, confiar em Deus mesmo na
escuridão da vida.
• Crer é caminhar em meio à situação
obscura, mas com plena confiança no Jesus
Ressuscitado que caminha conosco.
Só o amor dá sentido à vida. Assim foi a vida de
Maria; pode-se intuir que desde a concepção até
a ressurreição de Jesus ela viveu um imenso amor
a Deus e à humanidade.
5 - UM ASPECTO DA DEVOÇÃO DE NOSSA SENHORA
Animador/a: MARIA MÃE DE JESUS: Ser mãe é um
processo, uma caminhada. Não é só dar a luz, é também
educar e acompanhar os filhos vida à fora. Assim também,
Maria foi-se fazendo Mãe educadora de Jesus.
Leitor/a 1: Maria cresceu como mãe, não só no ponto de
vista de qualquer mãe, mas especialmente do ponto de vista
da fé. Ela vai descobrindo e vivendo as várias dimensões de
sua maternidade.
Leitor/a 2: Maria, mulher simples e humilde, escolhida
para a Mãe do Redentor, simboliza a dignidade de todas
as mulheres, no plano Redentor de Deus. Teve uma missão
única na história da Salvação, pois, concebeu, educou e
participou da missão de seu Filho até o sacrifício definitivo
na cruz.
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Leitor/a 3: Maria é modelo de vida para todas as mães de
nosso tempo. Pois, toda criança educada com dignidade e
responsabilidade tem condição de viver de acordo com o
projeto de Deus.
6 - REZANDO COM MARIA
Colocar as necessidades e intenções e rezar essa
oração. O/a Animador/a reza a oração abaixo e o
grupo repete.
Animador/a: No dia 27 de abril de 1984 faleceu Dom
João Batista da Mota e Albuquerque, o primeiro arcebispo
da Arquidiocese de Vitória do Espírito Santo. Dom João
Batista era grande devoto de Nossa Senhora e destacouse por participar de maneira intensa da Festa de Nossa
Senhora da Penha, a padroeira do Estado, como pastor
desta Arquidiocese.
Leitor/a 1: Queremos rezar em sua memória essa oração
que ele mesmo escreveu:
Virgem da Penha, / intercedei, com vosso Filho Jesus, /
diante do Pai, / pelos Sacerdotes, / que, nesta Igreja de
Vitória, / consomem suas vidas, / tornando visível o mistério
da Igreja, / escondida, desde sempre, / no Coração do Pai.
/ São poucos, Senhora, / os que ouvem o chamado / e
aceitam o Ministério / de gerar os fiéis da Igreja Santa / e
dispensar os Mistérios de Deus. /
Pedi ao Pai / pelo Cordeiro Imolado e Redivivo, / que chame
com insistência, / operários para sua Messe; / e desperte
entre os jovens / o desejo do Ministério Sacerdotal./
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Ó Mãe, / uni-vos a esta Igreja / que suplica esperançosa /
Santos Pastores e Dignos Ministros. / Amém!
Canto: Virgem da Penha
7 - PAI NOSSO E AVE MARIA
(Motivar e rezar)
8. ORAÇÃO FINAL
Animador/a: Ó Deus, que nossa confiança em vós nunca
seja abalada por nossas incertezas. Por vosso amor, fazeinos fortes na fé e sempre dados à oração. Isso vos pedimos,
por Nosso Senhor Jesus Cristo na unidade do Espírito Santo.
Amém!
9 - BÊNÇÃO FINAL
Animador/a: Deus nos abençoe e nos dê Fé firme!
Todos: Amém!
Animador/a: Deus nos mostre seu rosto e tenha compaixão
de nós!
Todos: Amém!
Animador/a: Deus nos abençoe e nos conceda a PAZ!
Todos: Amém!
Todos: O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém!
Canto Final:
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8º DIA DO OITAVÁRIO
Domingo 15 de abril de 2012
Tema: Jesus aparece e traz a Paz!
1 - ORAÇÃO INICIAL (para todos os dias)
Animador/a: Vinde ó Deus em nosso auxílio (todos fazem
o sinal da cruz)
Todos: Socorrei-nos sem demora!
Animador/a: Vós sois a mais abençoada entre todas as
mulheres. Alegrai-vos, ó Virgem Maria, pela Ressurreição
do vosso Filho. Vencestes todo mal pela vossa obediência à
Palavra de Deus e pelo vosso serviço à humanidade.
Animador/a: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo!
Todos: Como era no princípio, agora e sempre, Amém!
CANTO: Pelas estradas da vida
2 - MOTIVAÇÃO INICIAL
Animador/a: Estamos vivendo um tempo muito especial,
tempo de renovar nossa esperança. É Páscoa! A vida venceu!
Cristo Ressuscitou! Essa certeza nos motiva a caminhar, com
coragem, transformando as realidades que não estão de
acordo com a Vida e a Paz.
Animador/a: Neste 8º dia de nossa caminhada, em
preparação à festa de Nossa Senhora das Alegrias, queremos
Oitavário da Festa da Penha 2012

Página 39

nos unir a todos os romeiros e romeiras espalhados por todo
o Espírito Santo. Em especial, queremos rezar com toda a
juventude que anseia pela Paz.
CANTO: Salve Rainha, Mãe de Deus
3 - MEMÓRIA DA FESTA DA PENHA
Animador/a: Em 31 de janeiro de 1942, com as bênçãos
de D. Luiz Scortegangna, os frades franciscanos retornam e
assumem o Convento da Penha, após 50 anos de ausência.
D. Luiz queria assim dar maior incremento religioso ao
Santuário e à devoção a Nossa Senhora da Penha.
Leitor/a 1: A Consagração do Santuário, depois de quatro
séculos, aconteceu numa cerimônia presidida por D. José
Joaquim Gonçalves no dia 01 de maio de 1954. Porém, o
Convento da Penha foi restabelecido com pleno direito e
sob a jurisdição da Santa Sé, em Roma, com a autorização
datada de 25 de maio de 1955. Assim os religiosos que
moravam no Convento passaram a gozar dos benefícios da
vida religiosa regular e comunitária.
Leitor/a 2: Em 1955 D. José Joaquim Gonçalves também foi
o responsável pela introdução de uma Romaria dos Homens
que acontecia durante o dia do sábado que antecedia a
Festa da Penha.
CANTO: Virgem da Penha
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4 -TEXTO BÍBLICO: Jo 20,19-31








Fazer uma reflexão do texto bíblico, trazendo
presente a vida do nosso povo e sua devoção à
Maria.
No texto de hoje Jesus Ressuscitado aparece e
saúda a comunidade dos discípulos e discípulas
desejando-lhes a Paz. O grupo está de portas
fechadas, pois ainda teme as conseqüências
do seguimento de Jesus. A alegria de ver Jesus
logo terá de se transformar em compromisso
com a sua causa.
A comunidade é enviada e recebe o Espírito
Santo que a acompanhará na missão. Mas
na comunidade nem todos acreditaram no
testemunho da Palavra. Então foi necessário
estar junto para novamente ver Jesus. Ele se
revela para a comunidade.
Maria é parte dessa Comunidade. Ela é enviada
como anunciadora da Paz trazida por Jesus.

5 - UM ASPECTO DA DEVOÇÃO DE NOSSA SENHORA
Animador/a: Maria recebe um título de Rainha da Paz por
ter sido uma mulher que assumiu os desafios do seu tempo
e lutou para defender a vida dos oprimidos. As comunidades
cristãs a reconheceram como aquela que foi assumida por
Deus, glorificada. Por isso, celebramos a cada ano a Festa da
Assunção de Maria.
Leitor/a 1: Maria participa da vitória gloriosa de Jesus.
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Crer na Assunção é proclamar que aquela mulher do povo,
que se sentiu atravessada pela dor, foi exaltada. A assunção
nos revela a predileção de Deus pelos pobres, pequenos
e humilhados e, por isso, é sinal de esperança para todos
os pobres e para aqueles que se solidarizam com eles. A
assunção é a vitória da vida e do humano, é afirmação de
que vale à pena acreditar na vida, vida plena, vida de paz.
6 - REZANDO COM MARIA
Animador/a: Vamos nos unir a todos os romeiros e
romeiras, devotos de Nossa Senhora da Penha, para
rezarmos, pedindo Paz e Esperança.
“Maria, tu és o sinal de esperança certa e de consolo para
nós, que ainda peregrinamos na terra.
Dá-nos um coração simples e pobre como o teu, para poder
esperar verdadeiramente.
Dá-nos um coração orante e contemplativo para descobrir
constantemente as pegadas do Senhor em nossa história,
até que nos abramos ao encontro definitivo, na visão.
Dá-nos um coração cheio de caridade, que viva em
disponibilidade total à vontade do Pai e em serviço generoso
aos irmãos.
Dá-nos um coração sereno e forte para que degustemos
a cruz pascal e contagiemos os homens e as mulheres, à
esperança...” (Eduardo Pironio)
7 - PAI NOSSO E AVE MARIA
(Motivar e rezar)
8 - ORAÇÃO FINAL
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Animador/a: Ó Deus, que vos dignastes alegrar o
mundo com a ressurreição do vosso Filho, concedei-nos
por sua Mãe, a Virgem Maria, o júbilo da vida eterna. Por
Nosso Senhor Jesus Cristo na unidade do Espírito Santo.
Amém!
9 - BÊNÇÃO FINAL
Animador/a: Que Deus em sua sabedoria ilumine a cada
um de nós, nos abençoe e nos dê a sua paz. Amém
CANTO: Imaculada
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Festa de Nossa Senhora da Penha
Segunda Feira 16 de abril de 2012
Tema: Maria, mãe de Jesus, o Cristo da Paz!
1 - ORAÇÃO INICIAL (para todos os dias)
Animador/a: Vinde ó Deus em nosso auxílio (todos fazem
o sinal da cruz)
Todos: Socorrei-nos sem demora!
Animador/a: Vós sois a mais abençoada entre todas as
mulheres. Alegrai-vos, ó Virgem Maria, pela Ressurreição
do vosso Filho. Vencestes todo mal pela vossa obediência à
Palavra de Deus e pelo vosso serviço à humanidade.
Animador/a: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo!
Todos: Como era no princípio, agora e sempre, Amém!
CANTO: Maria de Nazaré
2 - MOTIVAÇÃO INICIAL
Animador/a: Hoje é dia de Festa no estado do Espírito
Santo! Celebramos a nossa Padroeira. Viemos aqui e nos
unimos a todos os irmãos e irmãs que nesses dias estiveram
durante o Oitavário, no Convento da Penha. Estamos unidos
a todos os filhos e filhas de Maria, irmãos de Jesus Cristo que
aqui vivem e celebram a sua fé.
TODOS: MARIA, MÃE DE JESUS, O CRISTO DA PAZ!
Leitor/a 1: Sabemos por catequese e por experiência a
maior alegria de N.Senhora é a Ressurreição de seu Filho.
N’Ele a vida vence a morte e aconteceu a vitória do amor
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sobre o pecada. E Maria, por acreditar nessa verdade quer
também a ressurreição de todos os outros filhos e filhas, a
ela confiados, para a vida eterna.
TODOS: MARIA, MÃE DE JESUS, O CRISTO DA PAZ!
Leitor/a 2: Imploremos as bênçãos de N. S. Senhora da
Penha, especialmente nesse dia de hoje, sobre o nosso
estado, o nosso povo, os nossos doentes e todas as demais
necessidades de nossa gente que luta, trabalha e confia,
tem fé na Mãe de Jesus Cristo, o Filho de Deus, da igreja e
nossa.
CANTO: Virgem da Penha
3 - MEMÓRIA DA FESTA DA PENHA
Animador/a: Em 1957 assume o governo da Diocese do
Espírito Santo, D. João Batista da Motta e Albuquerque. Ele
se tornou um grande animador, incentivador e inovador da
Festa da Penha. D. João transformou a Festa num instrumento
de evangelização e conscientização, dentro daquilo Deus
estava preparando com o Concílio Vaticano II.
Leitor/a 1: D. João Batista da Motta e Albuquerque,
homem culto que amava a música e a liturgia, na semana
do Oitavário da Penha fazia questão de permanecer no
Convento da Penha junto aos frades franciscanos e junto ao
povo peregrino e devoto.
Leitor/a 2: Atendia confissões, celebrava missas,
ensaiava cantos com o povo, conversava com os romeiros,
confortava as multidões e se misturava com as pessoas. Ele
foi o responsável pela Romaria dos Homens Noturna, em
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1958, saindo sempre da Catedral, caminhando pelas ruas
de Vitória e Vila Velha até o Convento da Penha.
Leitor/a 1: No ano de 1970 D. João promoveu as
comemorações do quarto centenário da primeira Festa da
Penha. Nessa ocasião ele iniciou a Romaria das Mulheres, no
sábado que antecede ao dia das Mães.
Animador/a: A história continua e nós somos parte dessa
expressão de fé do povo capixaba, devotos, romeiros e
romeiras e visitantes. A alegria da Ressurreição não pode
morrer mais. A alegria de nossa Senhora também deve ser
nossa. Vamos em frente......
CANTO
4 - TEXTO BÍBLICO: Lc 1,46-56
Maria assume a voz dos sem voz! Ela canta a libertação
desejada desde muito tempo pelo seu povo. Ela que aceitou
ser a mãe do salvador, grita profeticamente que o seu Deus
não aceita a opressão, a dominação, a exclusão. Maria
assume a história do seu povo e renova o compromisso
de trabalhar para que o Reino de Deus, Reino de Paz
aconteça.
5 - UM ASPECTO DA DEVOÇÃO DE NOSSA SENHORA
Animador/a: D. Luciano Mendes de Almeida nos ensina
que “Maria é modelo de fé em meio às provações. Sua
oração nunca duvidou do amor de Deus e soube sempre
nele confiar. Meditava à luz da Palavra, nos acontecimentos
de seu povo, para ali descobrir a presença e a ação providente
Página 46 |

Oitavário da Festa da Penha 2012

do Pai. Ela nos ensina que Deus tem solicitude constante
pelos seus filhos e há de nos dar graça para superar o medo
e a desesperança e encontrar força para buscar caminhos de
justiça e de paz.
TODOS: ONDE REINA O AMOR, FRATERNO AMOR!
ONDE REINA O AMOR, DEUS AÍ ESTÁ!
Leitor/a 1: É para nós a Mãe que nos revela o rosto
amoroso de Deus. Ela nos comunica o amor que vence o
egoísmo, a ganância e a acumulação de bens. Precisamos
redescobrir, pela proteção de Maria, que somos irmãos e
temos de reaprender o respeito, o amor e a solidariedade
entre nós. Sem amor fraterno, não há superação do ódio.
Não há reconciliação e partilha fraterna. Como alcançar
a justa retribuição das terras e relações mais humanas no
trabalho se não houver a descoberta do direito que cada
irmão e cada irmã têm de serem amados e ajudados por
nós?
TODOS: ONDE REINA O AMOR, FRATERNO AMOR!
ONDE REINA O AMOR, DEUS AÍ ESTÁ!
Leitor/a 2: Maria, como o Evangelho nos ensina, viveu
vida simples, compreendeu e experimentou o sofrimento
da vida humana e o drama dos pobres. Invocando Maria,
vamos aprender a respeitar a dignidade de cada pessoa
humana como Jesus nos revelou.
TODOS: ONDE REINA O AMOR, FRATERNO AMOR!
ONDE REINA O AMOR, DEUS AÍ ESTÁ!
Animador/a: Os empobrecidos hão de assumir a própria
dignidade, somar esforços, desenvolver os valores profundos
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da solidariedade e da coragem diante das dificuldades.
Também os mais favorecidos hão de entender que se devem
empenhar para que os empobrecidos tenham condições
dignas de vida.
TODOS: ONDE REINA O AMOR, FRATERNO AMOR!
ONDE REINA O AMOR, DEUS AÍ ESTÁ!
Leitor/a 1: A solicitude materna de Maria nos levará
a encontrar, num clima de verdadeira concórdia social,
soluções adequadas para os problemas da terra, da
moradia, da saúde e da educação. Neste período de
eleições municipais, precisamos crescer na esperança de
dias melhores para nosso povo”.
TODOS: ONDE REINA O AMOR, FRATERNO AMOR!
ONDE REINA O AMOR, DEUS AÍ ESTÁ!
6 - REZANDO COM MARIA
Animador/a: Com essa “PRECE A NOSSA SENHORA
DO TERCEIRO MUNDO”, Dom Pedro Casaldáliga, bispo
emérito de São Félix do Araguaia nos ajuda a rezar e a tomar
consciência de nossa vocação para a vida e para o amor. Ele
também nos convida a olhar ao nosso redor e participar das
alegrias e dificuldades de nossos irmãos e irmãs.
Leitor/a 1: Irmã peregrina dos pobres de Javé. Profetisa
dos pobres livres, Mãe do Terceiro Mundo.
Leitor/a 2: Mãe de todos os homens deste mundo
peculiar, pois és a Mãe do Deus humanizado.
TODOS: Ó CHEIA DE GRAÇA, INTERCEDEI POR NÓS!
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Leitor/a 3: Junto àqueles que depositam sua fé em Cristo
e a quantos - por vias diferentes procuram teu reino, te
suplicamos, ó mãe, que o implores em nome de todos
nós.
Leitor/a 1: Roga-lhe - Ele que se fez pobre para nós
transmitir as riquezas do seu Amor que sua igreja se
despoje, sem artifícios, de sua riqueza integral.
TODOS: Ó CHEIA DE GRAÇA, INTERCEDEI POR NÓS!
Leitor/a 2: Roga-lhe - Ele que expirou na cruz para
a salvação do gênero humano inteiro que nós, seus
discípulos, saibamos viver e morrer pela completa
libertação de nossos Irmãos.
Leitor/a 3: Roga-lhe sejamos devorados pela fome e a
sede daquela Justiça que desapossa e salva.
TODOS: Ó CHEIA DE GRAÇA, INTERCEDEI POR NÓS!
Leitor/a 1: Roga-lhe - Ele que destruiu o muro da
separação - que todos os que trazemos o emblema de
seu nome busquemos a verdade, superando todo fator
de divisão, aquela unidade por ele próprio exarada em
testamento, a qual somente se realiza na liberdade dos
filhos de Deus.
Leitor/a 2: Roga-lhe - Ele que vive Ressuscitado junto ao
Pai nos comunique a fortaleza jubilosa do seu espírito, de
forma que saibamos triunfar do egoísmo, do automatismo
e da inquietude.
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TODOS: Ó CHEIA DE GRAÇA, INTERCEDEI POR NÓS!
Leitor/a 1: Mulher aldeã e proletária, nascida em meio à
pobreza e martirizada pelo legalismo e a hipocrisia.
Leitor/a 1: Ensina-nos a ler com sinceridade o Evangelho
de Jesus e a traduzi-lo na vida, com todas as suas
revolucionárias consequências, dentro do espírito radical
das bem-aventuranças e no risco absoluto daquele Amor
que sabe oferecer a vida pelos que ama. Por Jesus Cristo
teu Filho, o filho de Deus nosso irmão. Assim seja. AMÉM!
7 - PAI NOSSO E AVE MARIA
8 – COROAÇÃO À NOSSA SENHORA
Preparar de acordo com a realidade do grupo ou da
comunidade.
9 - ORAÇÃO FINAL
Animador/a: Ó Deus, que destes o Espírito Santo aos
Apóstolos quando perseveravam em oração com Maria, a
Mãe de Jesus, na Solenidade de Nossa Senhora da Penha,
concedei-nos por sua intercessão, fiéis ao vosso serviço,
irradiar a glória do vosso nome, em palavras e ações. Por
Nosso Senhor Jesus Cristo.....
10 - BÊNÇÃO FINAL
Animador/a: O Deus de Bondade, que pelo Filho da
Virgem Maria quis salvar a todos nos enriqueça com a sua
bênção!
TODOS: AMÉM!
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Animador/a: Fazei-nos sentir sempre e por toda parte a
proteção da Virgem, por quem recebemos o autor da Vida.
TODOS: AMÉM!
Animador/a: E nós que nos reunimos aqui hoje para
celebra a Solenidade de N.Senhora da Penha possamos
colher a alegria espiritual e o prêmio eterno.
TODOS: AMÉM!
Animador/a: Abençoe-nos o Deus Pai Todo-Poderoso........
11 – ABRAÇO DA PAZ E CONFRATERNIZAÇÃO
CANTO
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CANTOS
1. HINO A NOSSA SENHORA DA PENHA
(VIRGEM DA PENHA)
1. Virgem da Penha, minha alegria, Senhora nossa, Ave,
Maria!								
Ave, ave, ave, Maria! Ave, ave, ave, Maria!
2. Deste teu trono Tu irradias, Paz e esperança, Ave, Maria!
3. És meu refúgio, seguro guia nas tentações, Ave, Maria!
4. A dor que oprime tu alivias; dá-me saúde, Ave, Maria!
5. Amar-te quero todos os dias, minha doçura, Ave,
Maria!
6. Mais sacerdotes, o’ Mãe, envia! sábios e santos, Ave,
Maria!
7. Nossas famílias protege e guia; és seu amparo, Ave,
Maria!
8. Virgem da Penha, tão doce e pia, és padroeira, Ave,
Maria!
9. Contigo espero estar um dia, na eternidade, Ave,
Maria!
2. IMACULADA
Imaculada, Maria de Deus, coração pobre
acolhendo Jesus:
Imaculada, Maria do povo, Mãe dos aflitos que
estão junto à cruz.
1. Um coração que era “sim” para vida,
Um coração que era “sim” para o irmão,
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Um coração que era “sim” para Deus:
Reino de Deus renovando este chão!
2. 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!
3. 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!
3. MARIA DE NAZARÉ
1. Maria de Nazaré, Maria me cativou
Fez mais forte a minha fé
E por filho me adotou
Às vezes eu paro e fico a pensar
E sem perceber, me vejo a rezar
E meu coração se põe a cantar
Pra Vigem de Nazaré
Menina que Deus amou e escolheu
Pra mãe de Jesus, o Filho de Deus
Maria que o povo inteiro elegeu
Senhora e Mãe do Céu
Ave - Maria (3X), Mãe de Jesus!
2. Maria que eu quero bem,
Maria do puro amor
Igual a você, ninguém
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Mãe pura do meu Senhor
Em cada mulher que a terra criou
Um traço de Deus Maria deixou
Um sonho de Mãe Maria plantou
Pro mundo encontrar a paz
Maria que fez o Cristo falar
Maria que fez Jesus caminhar
Maria que só viveu pra seu Deus
Maria do povo meu
4. A ESCOLHIDA
1. Uma entre todas foi a escolhida: / Foste tu, Maria, serva
preferida,
Mãe do meu Senhor, mãe do meu Salvador.
Maria, cheia de graça e consolo, / Vem caminhar
com teu povo, Nossa mãe sempre será. (bis)
2. Roga pelos pecadores desta terra, / Roga pelo povo que
em Deus espera,
Mãe do meu Senhor, mãe do meu Salvador.
5. PELAS ESTRADAS DA VIDA
1. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás. Contigo
pelo caminho Santa Maria vai.
Ó vem conosco, vem caminhar, Santa Maria, vem.
(bis)
2. Se pelo mundo os homens sem conhecer-se vão. Não
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negues nunca a tua mão, a quem te encontrar.
3. Mesmo que digam os homens, “Tu nada podes
mudar”, luta por um mundo novo, de unidade e paz.
4. Se parecer tua vida inútil caminhar, lembra que abres
caminho, outros te seguirão.

6. COMO É BONITO O SEU NOME Ó MARIA
1. Como é bonito teu nome, ó Maria / Cantando a vida,
quanta alegria
No teu nome o nome de cada mulher / Que na vida busca
sempre o que Deus quer
2. Como é bonito teu rosto, ó Maria / Paz e ternura, luz
irradia
Nos teus olhos todo jovem pode ver / A certeza do futuro
renascer
3. Como são lindas tuas mãos, ó Maria / Porta-estandarte
da estrala guia
Uma mão pra consolar quem está chorando / E a outra
encorajar quem está lutando
4. Como são belos teus pés, ó Maria / Descendo os
montes, paz anuncias
Companheira mais fiel deste meu povo / Nos caminhos do
amanhã, do mundo novo
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5. Como é bendito teu ventre, ó Maria / Trazendo o fruto
da profecia
Quem na vida ao amor se faz fiel / É profeta do Divino
Emanuel
7. AVE CHEIA DE GRAÇA
Ave, cheia de graça / Ave, cheia de amor
Salve, ó mãe de Jesus/ A ti, nosso canto e nosso
louvor
Salve, ó mãe de Jesus / ti, nosso canto e nosso
louvor
1. Mãe do criador, rogai
Mãe do salvador, rogai
Do libertador, rogai por nós
Mãe dos oprimidos, rogai
Mãe dos perseguidos, rogai
Mãe dos desvalidos, rogai por nós.
2. Mãe do bóia-fria, rogai
Causa da alegria, rogai
Mãe das mães Maria, rogai por nós
Mãe dos humilhados, rogai
Dos martirizados, rogai
Marginalizados, rogai por nós
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Mãe dos despejados, rogai
Dos abandonados, rogai
Dos desempregados, rogai por nós
Mãe dos pecadores, rogai
Dos agricultores, rogai
Santos e doutores, rogai por nós
Mãe do céu clemente, rogai
Mãe dos doentes, rogai
Do menor carente, rogai por nós,
Mãe dos operários, rogai
Dos presidiários, rogai
Dos sem salários, rogai por nós
Mãe dos casados, rogai
Mãe dos consagrados, rogai
Deste povo amado, rogai por nós
Mãe dos viajantes, rogai
Mãe dos estudantes, rogai
Mãe dos confiantes, rogai por nós
Mãe da esperança, rogai
Mãe das crianças, rogai
Mãe da confiança, rogai por nós
Mãe do bom conselho, rogai
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Mãe dos caminheiros, rogai
Mãe do mundo inteiro, rogai por nós.
8. EU ERA PEQUENO (Maria da minha infância)
1. Eu era pequeno, nem me lembro
Só lembro que à noite, ao pé da cama
Juntava as mãozinhas e rezava apressado
Mas rezava como alguém que ama
Nas Ave - Marias que eu rezava
Eu sempre engolia umas palavras
E muito cansado acabava dormindo
Mas dormia como quem amava
Ave - Maria, Mãe de Jesus
O tempo passa, não volta mais
Tenho saudade daquele tempo
Que eu te chamava de minha mãe
Ave - Maria, Mãe de Jesus
Ave - Maria, Mãe de Jesus
2. Depois fui crescendo, eu me lembro
E fui esquecendo nossa amizade
Chegava lá em casa chateado e cansado
De rezar não tinha nem vontade
Andei duvidando, eu me lembro
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Das coisas mais puras que me ensinaram
Perdi o costume da criança inocente
Minhas mãos quase não se ajuntavam
3. O teu amor cresce com a gente
A mãe nunca esquece o filho ausente
Eu chego lá em casa chateado e cansado
Mas eu rezo como antigamente
Nas Ave - Marias que hoje eu rezo
Esqueço as palavras e adormeço
E embora cansado, sem rezar como eu devo
Eu de Ti Maria, não me esqueço
9. NOVO SOL BRILHOU
1. Novo sol brilhou, a vida superou sofrimento, dor e morte,
tudo enfim.
Nosso olhar se abriu, Deus mesmo se incumbiu de tomarnos pela mão assim.
O Deus de amor jamais se descuidou, em seu vigor,
Jesus ressuscitou,
2. Estender a mão, abrir o coração, acolher, compartilhar e
perdoar.
É fazer o céu cumprir o seu papel já na terra tem que
vigorar.
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10. Ó VEM CANTAR COMIGO IRMÃO
(Festa da Ressurreição)
Ó vem cantar comigo, irmão / Nesta festa da
Ressurreição!
1. Jesus está vivo / É Rei vencedor
O céu é a terra / Lhe cantam louvor / Aleluia! Aleluia!
2. A tua vitória / Ó morte onde está?
A sorte dos pobres / Jesus quis mudar! / Aleluia, Aleluia!
3. Da terra do pranto / Do mal e da dor
Jesus abre as portas / ro Reino do amor! / Aleluia! Aleluia!
4. É o dia da graça / A Páscoa da vida!
Venceu a aliança / Por Deus garantida! / Aleluia! Aleluia!
5. Bendito prá sempre / O Pai criador
Que mata a morte / É libertador! / Aleluia! Aleluia!
Feliz é o povo / Que Deus é Senhor
Quem luta unido / será vencedor / Aleluia! Aleluia!

11. ALELUIA, ALEGRIA, MINHA GENTE
Aleluia, alegria, minha gente, Aleluia, aleluia
1. Ele falou: sou eu mesmo, minha gente,
Olhem meus pés e minhas mãos, aleluia
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12. DENTRO DE MIM EXISTE UMA LUZ
1. Dentro de mim existe uma luz que me mostra por onde
eu deverei andar.
Dentro de mim também mora Jesus, que me ensina o seu
jeito de amar.
Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos
caminhos da paz.
2. Dentro de mim existe um farol que me mostra por onde
deverei remar.
Dentro de mim Jesus Cristo é o sol, que me ensina o seu
jeito de sonhar.
3. Dentro de mim existe um amor que me faz entender o
meu irmão.
Dentro de mim Jesus Cristo é o calor, que aqueceu pra
valer meu coração.
13. BANHADOS EM CRISTO
Banhados em Cristo, somos uma nova criatura.
As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo.
Aleluia, aleluia, aleluia!

14. ANTES DA MORTE E RESSURREIÇÃO
1. Antes da morte e ressurreição de Jesus, Ele, na Ceia, quis
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se entregar: deu-se em comida e bebida pra nos salvar.
E, quando amanhecer o dia eterno, a plena visão,
ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão.
(bis)
2. Para lembrarmos a morte, a cruz do Senhor, nós
repetimos, como Ele fez: gestos, palavras, até que volte
outra vez.
3. Este banquete alimenta o amor dos irmãos e nos
prepara a glória do céu; Ele é a força na caminhada pra
Deus.
4. Eis o pão vivo mandado a nós por Deus Pai! Quem o
recebe, não morrerá; no último dia vai ressurgir, viverá.
5. Cristo está vivo, ressuscitou para nós! Esta verdade vai
anunciar a toda a terra, com alegria, a cantar.
15. É BONITA DEMAIS
É bonita demais, é bonita demais a mão de quem
conduz a bandeira da paz. (bis)
1. É a paz verdadeira que vem da justiça, irmão. É a paz da
esperança que nasce de dentro do coração! (bis)
2. É a paz da verdade, da pura irmandade do amor. Paz da
comunidade que busca igualdade, ô, ô, ô! (bis)
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3. Paz é a graça e presente na vida da gente de fé. Paz do
onipotente Deus da nossa frente, Javé! (bis)
16. MÃE DE TODOS OS HOMENS,
Mãe de todos os homens, / ensina-nos a dizer amém!
1. Quando a noite está perto / e obscurecida a fé.
2. Quando a vontade do Pai / não é fácil de se fazer.
3. Quando temos de esquecer-nos / para pensar em
alguém.
4. Ao acordar cada dia, / antes de nada saber.
5. Se, pelo amor dos irmãos, / devemos algo sofrer.
6. Quando deitamos à noite, / fechando o dia na fé.
17. CRISTO, NOSSA PÁSCOA, FOI IMOLADO, ALELUIA!
GLÓRIA A CRISTO, REI RESSUSCITADO, ALELUIA!
1. Páscoa sagrada! Ó festa de luz!
Precisas despertar: Cristo vai te iluminar!
2. Páscoa sagrada! Ó festa universal!
No mundo renovado é Jesus glorificado!
3. Páscoa sagrada! Vitória sem igual!
A cruz foi exaltada, foi a morte derrotada!
4. Páscoa sagrada! Ó noite batismal!
De tuas águas puras nascem nov
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AVALIAÇÃO DO CÍRCULO BÍBLICO DO OITAVÁRIO
DA FESTA DA PENHA 2012
Comunidade:_________________________________________
Paróquia:_____________________________________________
Cidade:_______________________________________________
1 – Como foi celebrado o Oitavário da Festa da Penha na
Comunidade ou Paróquia? (partilhe a experiência de vocês).
2 – Destaque os pontos principais do trabalho que vocês
fizeram?
3 – De que maneira o Livro do Oitavário da Festa da Penha 2012 ajudou o grupo a participar da Festa da padroeira do
estado do Espírito Santo?
4 – Quais os principais desafios encontrados pelo grupo na
realização desse Oitavário?
5 – Fale sobre esse primeiro Livro do Oitavário da Festa da
Penha - 2012 (conteúdo, material, etc).
6 – Quem participou dessa Avaliação?
7 – Vocês têm alguma sugestão para o Oitavário do próximo?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
___________________, _____ de _________________ de 2012
Assinatura:
__________________________________________________
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Arquidiocese de Vitória
Departamento Pastoral
Rua Soldado Abílio dos Santos, 47
Cidade Alta - Caixa Postal 107
CEP 29015-620 - Vitória - ES
Telefone: (27) 3223-6711
e-mail: mitra.secretariapastoral@aves.org.br

CEBI - Centro de Estudos Bíblicos
Rua Duque de Caxias, 121, Ed. Juel, Sala 206
Centro - Vitória – Cep 29010-120
Telefone – (27) 3223-0823/ 9945-2068
Atendimento: 2ª a 6ª feiras 13h às 19h
Blog: http://portrasdapalavra.blogspot.com
Email:cebies@yahoo.com.br
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