do Oitavário da Festa da Penha 2013

Com

Maria
dizer:
SIM
eu

Creio

de 31 de Março à

8 de Abril

Objetivos deste Círculo Bíblico:
- Ajudar ao povo de nossas comunidades a participar da Festa
da Penha 2013 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!

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

"O Espírito do
Senhor está
sobre mim,porque me conferiu
a unção para
anunciar a boa
nova aos pobres.
Enviou-me
para proclamar

aos cativos a
libertação e aos
cegos a recuperação da vista,
para despedir os
oprimidos em liberdade, para proclamar um ano que
agrada ao Senhor."

(Lc. 4,21b)

cebi-es

centro de estudos bíblicos do es

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

APRESENTAÇÃO
É Ano da Fé! É Solenidade da Páscoa! É encontro do Ressuscitado
com os seus discípulos e discípulas. A Semana da Oitava da
Páscoa celebra a memória da Ressurreição de Jesus.
Além disso, celebramos Nossa Senhora da Penha. A Festa da
Padroeira do Espírito Santo une todas as 04 dioceses de nosso
estado – São Mateus, Colatina, Cachoeiro de Itapemirim e
Arquidiocese de Vitória.
Essa bonita festa acontece dentro do período da Oitava
da Páscoa. E nestas terras capixabas reúne cada uma de
suas Comunidades Eclesiais de Base. Movidas pela força
do Ressuscitado as CEBs irão celebrar o seu 10º Encontro
Estadual de Cebs, de 24 a 26 de maio de 2013, em Cachoeiro
de Itapemirim. Esse é mais um sinal de confiança na proteção
materna de Deus, sob o título de Nossa Senhora da Penha. Sob
a proteção de Nossa Senhora, desejamos que esse tempo de
graça que Deus nos oferece reforme a nossa fé e nos faça cada
vez mais discípulos missionários de Jesus, o Filho de Maria.
Uma Santa e Feliz Páscoa a todos vocês irmãos e irmãs
de nossas Comunidades Eclesiais de Base!
“A Paz esteja convosco!”
Bom trabalho e boa Festa da Penha 2013!
Vitória, 19 de março de 2013
Solenidade do Glorioso São José

Pe. Manoel David Neto
Equipe de Redação e Elaboração dos Círculos Bíblicos do CEBI-ES
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1º DIA DO OITAVÁRIO
Domingo 31 de março de 2013
Tema: A Vida Venceu a Morte
01 – PREPARANDO O AMBIENTE
Preparar o local com Bíblia, flores, vela e uma imagem ou
quadro de Nossa Senhora e elementos que lembrem alegria.
02 – ORAÇÃO INICIAL
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:COMOERANOPRINCÍPIO,AGORAESEMPRE.AMÉM!
CANTO: Jesus Cristo, nossa Páscoa
03 - MOTIVAÇÃO INICIAL
Animador/a: É PÁSCOA! Cristo Ressuscitou! Aleluia!
O Ressuscitado está vivo entre nós. Com Maria queremos
manifestar nossa Fé na certeza da Ressurreição. Com a
nossa oração vamos subir ao Convento da Penha, em Vila
Velha com todos os romeiros e romeiras que lá vão celebrar
a Festa da Penha.
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TODOS: COM MARIA DIZER: SIM, EU CREIO!
Leitor/a 1: Estamos no Domingo da Ressurreição.
Celebramos hoje o Cristo Vivo, o Príncipe da Paz. Dentro
dos próximos oito dias, vamos celebrar a Oitava da Páscoa e
junto, o Oitavário da Penha. Queremos rezar e refletir sobre
essa grande alegria de Maria, aquela que trouxe ao mundo
o Salvador.
TODOS: COM MARIA, DIZER: SIM, EU CREIO!
Animador/a: A palavra Oitavário está relacionada com os
oito dias em que se celebra a Festa da Penha. A Oitava da
Páscoa acontece desde o “Primeiro dia” – dia da Ressurreição
do Senhor, o dia da Nova Criação - até o “Oitavo dia”. Para
os cristãos o “Oitavo dia” aponta para uma realidade nova,
anuncia a felicidade eterna e procura despertar cristãos e
cristãs para o encontro definitivo com o Ressuscitado.
TODOS: COM MARIA, DIZER: SIM, EU CREIO!
CANTO: Ó vem cantar comigo, irmão
04 – RECORDAÇÃO DA VIDA
Animador/a: Na alegria de celebrar a Ressurreição de
Jesus, queremos trazer presente os sinais de vida que
estão em nossa caminhada de seguidores e seguidoras do
ressuscitado.
Leitor/ 2: As CEBs – Comunidades Eclesiais de Base – em
seu compromisso com a vida......
TODOS: SÃO SINAIS DE RESSURREIÇÃO.
Leitor/a 1: As organizações populares, nos bairros, vilas e
povoados, que lutam em defesa da vida....
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TODOS: SÃO SINAIS DE RESSURREIÇÃO.
Leitor/a 2: As entidades que se articulam na defesa dos
direitos humanos....
TODOS: SÃO SINAIS DE RESSURREIÇÃO.
(acrescentar outros.....)
CANTO: Que alegria, Cristo ressurgiu
05 - TEXTO BÍBLICO: Jo 20,1-9
(Se for preparado com antecedência o texto bíblico poderia ser
dramatizado)
PISTAS PARA A PARTILHA DA PALAVRA E DA VIDA
Partilhar o texto bíblico, ligando com a vida de hoje e com a
Festa que estamos celebrando. Seguem alguns aspectos que
podem ser considerados na partilha.
-A importância de Maria Madalena no anúncio da ressurreição.
-Ela vai ao sepulcro bem cedo, vê que a pedra tinha sido
retirada e corre para avisar os outros discípulos.
-Nem sempre conseguimos reconhecer claramente os sinais
da Ressurreição.
-É preciso estar atentos aos acontecimentos do dia-a-dia.
CANTO: Em romaria o povo canta
06 - UM ASPECTO DA DEVOÇÃO DE NOSSA SENHORA
Animador/a: Na caminhada da Igreja foi muito ressaltado
o aspecto das dores de Maria. Ela viveu e enfrentou mesmo
muitas dificuldades, mas também teve muitas alegrias.
Leitor/a 2: Não sabemos quantas, por isso falamos de 7
alegrias. Na Bíblia o número sete indica totalidade, é um número
completo. Vamos lembrar, então das 7 alegrias de Nossa Senhora.
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Leitor/a 1: A primeira alegria de Maria é quando ela é
convidada a se alegrar em Deus pois vai ser mãe do Salvador.
TODOS: O SENHOR
SANTO É SEU NOME!

FEZ

EM

MIM

MARAVILHAS,

Leitor/a 2: A segunda alegria de Maria é quando ela se
encontra com Isabel. É a alegria de ser missionária.
Leitor/a 1: A terceira alegria de Maria é quando ela canta
a ação de Deus em sua vida e na história do seu povo. Maria
nos ensina a exercitar a ação de graças, a reconhecer e a
proclamar com alegria os sinais de Deus na história.
TODOS: O SENHOR FEZ EM MIM MARAVILHAS....
Leitor/a 2: A quarta alegria de Maria é no nascimento de
Jesus. Maria participa desta alegria de maneira única, como
protagonista. Ela é a mãe do Filho de Deus encarnado.
Leitor/a 1: A quinta alegria de Maria é a sua participação na
missão de Jesus: Quanta alegria Maria viveu, ao acompanhar
a missão de seu filho, como a perfeita discípula!
TODOS: O SENHOR FEZ EM MIM MARAVILHAS....
Leitor/a 2: A sexta alegria de Maria é a certeza da ressurreição.
Maria participa da ressurreição de Jesus de forma completa.
Ela está presente como mãe da comunidade.
Leitor/a 1: A sétima alegria de Maria é a celebração de
Pentecostes. Maria é parte da comunidade de discípulos e
discípulas.
TODOS: O SENHOR FEZ EM MIM MARAVILHAS....
07 - REZANDO COM MARIA
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Animador/a: Rezemos com Maria, agradecendo a presença
do ressuscitado em nossa caminhada e pedindo forças para
prosseguir lutando na defesa da vida. (Rezar 3 Ave Maria)
08 - PAI NOSSO (motivar)
09 - 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, 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!
Animador/a: Abençoe-nos o Deus todo poderoso, o Pai,
o Filho e o Espírito Santo!
Todos: Amém!
CANTO: Pelas estradas da vida
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2º DIA DO OITAVÁRIO
Segunda Feira 01 de abril de 2013
“Alegrem-se! Não tenham medo”
01 – PREPARANDO O AMBIENTE
Colocar a Bíblia no centro, uma imagem de Nossa
Senhora, um terço e objetos que lembrem uma Romaria.
02 - ORAÇÃO INICIAL
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 serviço à humanidade.
Animador/a: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo!
Todos: Como era no princípio, agora e sempre, Amém!
CANTO: Novo Sol Brilhou
03 - MOTIVAÇÃO INICIAL
Animador/a: É PÁSCOA! Cristo Ressuscitou! Aleluia!
Com Maria queremos continuar nossa caminhada como
Povo de Deus até a Páscoa definitiva. Apesar dos medos
que nos invadem e parecem querer tomar conta de nós, a
Oitava da Páscoa é um momento de renovarmos nossa Fé e
nossa Esperança. Por isso dizemos juntos:
TODOS: COM MARIA DIZER: SIM, EU CREIO!
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Leitor 1: Ontem os fiéis da Área Pastoral de Vila Velha abriram
o Oitavário. Hoje peregrinam até o Convento da Penha os
fiéis da Área Pastoral Serra-Fundão e ali manifestam a sua Fé
na certeza da Ressurreição. Eles celebram com Nossa Senhora
das Alegrias e escutam o tema da celebração de hoje:
TODOS: ALEGREM-SE! NÃO TENHAM MEDO!
CANTO: Virgem da Penha
04 - RECORDAÇÃO DA VIDA
Animador/a: As Romarias trazem presente e atualizam
as diversas peregrinações do Povo de Deus na Bíblia,
especialmente quando saíram da escravidão da terra do
Egito e caminharam quarenta anos no deserto.
Leitor/a 2: As Romarias recordam a nós que também
somos um povo peregrino e caminhante neste tempo de
hoje e queremos juntos chegar à terra prometida.
TODOS: TAMBÉM SOU TEU POVO SENHOR, ESTOU NESSA
ESTRADA, SOMENTE TUA GRAÇA ME BASTA E MAIS NADA!
Leitor/a 1: As Romarias recordam também que as
dificuldades da vida não devem nos derrubar ou nos
afastar de Deus e nem das pessoas. As dificuldades devem
ser superadas e assim, nos tornamos mais fortes na FÉ, na
ESPERANÇA e no AMOR entre nós.
TODOS: TAMBÉM SOU TEU POVO SENHOR, ESTOU NESSA
ESTRADA, SOMENTE TUA GRAÇA ME BASTA E MAIS NADA!
CANTO: Maria Mãe dos Caminhantes
Animador: Com coragem e fé vamos ouvir o relato da leitura de hoje.
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05 - TEXTO BÍBLICO: Mt 28,9-10
PISTAS PARA A PARTILHA DA PALAVRA E DA VIDA
-Destacar os sentimentos que as mulheres estavam experimentando;
- Retomar as palavras que o Ressuscitado disse para elas;
- Lembrar o recado e a ordem que elas escutam;
-Chamaraatençãoparaamaneiracomoelasrealizamorecadoeaordem.
- Ligar tudo isso com o sentido de romaria e com os desafios da
nossa vida hoje em dia.
- Recordar que Maria é nossa companheira nessa caminhada,
nessa romaria.
CANTO:Mãe de todos os homens
06 - UM ASPECTO DA DEVOÇÃO DE NOSSA SENHORA
Animador: “Nossa Senhora Mãe da Igreja” é um dos
títulos mais recentes conferido à Mãe de Deus. A Igreja é o
Povo de Deus que continua a caminhar. Por isso, no dia 21
de novembro de 1964, ao terminar a 3ª Sessão do Concílio
Vaticano II, o Papa Paulo VI, durante a missa, declarou:
Leitor 1: “Para a glória da Virgem e para nosso conforto,
proclamamos Maria Mãe da Igreja, isto é, de todo o Povo
de Deus, tanto dos fiéis, como dos pastores, que a chamam
‘Mãe Amantíssima’; e queremos que com esse título,
suavíssimo, seja a Virgem doravante honrada e invocada
por todo o povo cristão”.
Leitor 2: Maria permanece no presente como Mãe da
Igreja, contribuindo para tornar a Igreja Mãe dos Cristãos;
imprime nela a imagem de sua maternidade e se apresenta
aos olhos dos homens e das mulheres como a expressão
mais acessível e mais concreta de uma Igreja Materna”
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CANTO: Ave Maria, Mãe do Salvador
07 - REZANDO COM MARIA
Animador/a: Rezemos essa poesia, de Tarciana Acácio,
confiando na proteção de Maria, Mãe da Igreja, nossa Mãe.
Peçamos que ela interceda por nós a Jesus Cristo.
Leitor/a 1: Romaria, Sacrificio, Amor…
Romaria, o que és romaria?
É muito mais que isso: é amanhecer na estrada
com o coração alegre e a alma descansada.
Leitor/a 2: É ver o por-do-sol como testemunha
do imenso amor do criador por suas criaturas.
É na madrugada ver o céu estrelado
e nos extasiarmos com as maravilhas que Deus nos deixou.
Leitor/a 1: É derramar lágrimas, muitas lágrimas,
pura e simplesmente por amor,
É se lembrar de oferecer cada dor por cada um
que nos pediu intercessão e pelos que não
pediram também.
Leitor/a 2: É ter consciência de quão grande
graça é poder padecer algo por amor a Deus.
É peregrinar indo ao encontro da superação
do corpo, para revigorar a alma.
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Leitor/a 1: É sabermos que a cada passo dado,
não somos nós, mas é o próprio Deus,
revivendo em nós sua santa e dolorosa paixão.
Leitor/a 2: Quem somos nós, Jesus, para recebermos
tão extraordinária graça?
De sermos semelhantes a ti quando nos libertava do
nosso fardo nossos pecados?
O Senhor esteve desamparado,
mas o seu Grande, Imensurável Amor, não nos deixa.
Leitor/a 1: Olhamos ao redor e vemos nossos irmãos,
os anjos, os santos,
Nossa Senhora… não estamos sós.
Sabemos que a vitória não é nossa,
que não é por nossas forças que alcançamos,
mas a vitória é tua, Senhor, Nosso Deus, Nosso
Pai, Nosso Salvador.
TODOS: AMÉM!
Animador/a: Juntos, voltemos nosso olhar ao terço e
confiante saudemos a Maria: Ave Maria cheia de graça.....
Rezar uma dezena do terço pelas diversas intensões e
necessidades da Comunidade, Igreja, etc.
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CANTO: Maria de Nazaré
08 - PAI NOSSO (motivar)
09 - ORAÇÃO FINAL
Animador: Juntos neste segundo dia e confiantes de seguir
neste Oitavário, oremos: “Valha-nos, ó Deus, a intercessão da
sempre Virgem Maria, para que, livres de todos os perigos,
vivamos em vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso
Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.”

10 - BENÇÃO FINAL
Animador/a: O Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém!
Animador/a: Ele nos mostre a sua face e se compadeça
de nós. Amém!
Animador/a: Volte para nós o seu olhar e nos dê a sua
paz. Amém!

CANTO: Em romaria o povo canta
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3º DIA DO OITAVÁRIO
Terça Feira 02 de abril de 2013
Tema: Vai dizer aos meus Irmãos e Irmãs...(cf Jo 20,17)
01 – PREPARANDO O AMBIENTE
Colocar a Bíblia no centro, uma imagem de Nossa Senhora
e objetos que as/os romeiras/os levam para uma Romaria.
02 - ORAÇÃO INICIAL
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 serviço à humanidade.
Animador/a: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo!
Todos: Como era no princípio, agora e sempre, Amém!
Canto: Ó vem cantar comigo irmão
03 - MOTIVAÇÃO INICIAL
Animador/a: É Páscoa! Jesus ressuscitou e caminha
conosco. Estamos no terceiro dia do Oitavário. Estamos
rezando junto com todos os romeiros e romeiras do Reino,
que vem do campo e da cidade, das periferias e dos centros
urbanos do nosso estado. Aos pés da Virgem da Penha eles
e elas procuram alimentar as suas forças, as suas esperanças,
seus sonhos e sua fé.
TODOS: COM MARIA DIZER: SIM, EU CREIO!
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Leitor/a 1: O nosso tema de hoje é: “Vai dizer aos meus
irmãos e irmãs!”. Maria é discípula e missionária de Jesus.
Ela acompanhou as atividades de Jesus e o seguiu, junto
com outras mulheres.
TODOS: E PELO MUNDO EU VOU, CANTANDO SEU AMOR,
POIS DISPONÍVEL ESTOU, PARA SEGUIR-TE SENHOR!
Animador/a: Estamos caminhando com Maria. Somos
todos Romeiros e Romeiras: mulheres, homens, jovens,
crianças e idosos. Somos missionárias e missionários do Reino,
comprometidos com a proposta libertadora de Jesus de Nazaré.
CANTO: O Senhor ressurgiu
04 – RECORDAÇÃO DA VIDA
Animador/a: O cansaço do profeta/romeiro - O
romeiro é profeta e é caminhante, como Elias. Como este,
move-se e faz mover a história. O simples fato de marchar
contribui para abrir novas veredas e novos horizontes.
Leitor/a 1: O Romeiro tem a árvore como templo: Sorte
que pelo caminho, o peregrino encontra uma árvore
amiga, um juazeiro, por exemplo. Ali ele pode descansar na
sombra, contar com um pouco de água fresca.
Leitor/a 2: Os anjos e o alimento - À sombra amiga e à
água fresca, à palavra amiga e ao sorriso aberto, a árvore
pode ainda oferecer seu fruto. São pessoas que partilham o
alimento que sustenta os caminheiros famintos.
Leitor/a 1: É preciso retomar o Caminho - Os pés que
caminham revelam e escondem um mistério. Reabastecidos
de sombra, água e pão, os peregrinos encontram-se
fortalecidos para retomar a estrada. Retornam à casa
onde lhes espera os embates do cotidiano. No coração, a
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esperança de que Deus há de livrar as famílias das drogas,
do álcool e da violência.
Leitor/a 2: O horizonte da Fé é mais longe - Reabastecido, Elias
marcha em direção ao monte Horeb, a montanha de Deus. Os
romeiros, profetas do caminho, também retomam a direção de
sua meta: a família, a comunidade e o Reino de Deus.
CANTO: Bendita e louvada seja essa santa romaria
05 - TEXTO BÍBLICO: Jo 20,11-28
PISTAS PARA A PARTILHA DA PALAVRA E DA VIDA
- Destacar que o Evangelho de João testemunha o amor de
Jesus por sua mãe e ao mesmo tempo a consequência deste
amor. Aliás, é necessário reforçar que é um amor mútuo.
- Lembrar que Maria Madalena está presente na missão, na
morte e na ressurreição de Jesus. Ela é missionária da vida,
numa sociedade marcada pela morte e pela discriminação e
a violência contra a mulher.
-ConversarsobreamissãoqueMariaMadalenarecebedoRessuscitado;
-DestacaraimportânciadasMulheresaqui,Maria,Madalena,eoutras;
- Qual é o principal aspecto da vida de Maria que consideramos
importante para a nossa vida de comunidade hoje?
CANTO: Primeira Cristã
06 - UM ASPECTO DA DEVOÇÃO DE NOSSA SENHORA
Animador/a: É muito importante descobrir também
Maria como mãe que deu à luz em situações muito difíceis,
em pobreza, no estábulo. Ela teve que deitar o seu filho na
manjedoura, porque não havia lugar na hospedaria e viveu
outras situações de perigo.
TODOS/AS: MARIA MÃE DE JESUS E NOSSA MÃE.
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Leitor/a 1: Na estrada da vida ela foi Romeira, Retirante,
Peregrina, Caminhante. Com a Família de Nazaré foi ao
templo para apresentar o Filho, mas teve que fugir para
não matarem o menino. Caminhou com Ele nas festas,
no anúncio da Boa Notícia, mas foi com Ele também até o
Calvário.
TODOS/AS: MARIA MÃE DE JESUS E NOSSA MÃE.
Leitor/a 2: Como Romeiros e Romeiras que somos, nessa
estrada da vida é muito bom redescobrir este lado de Maria.
Ela é uma força para todos nós: mulheres, homens, mães,
filhos, jovens! Maria se faz presente na caminhada de tantas
mulheres – Marias pobres e lutadoras de nosso mundo, que
não desistem de seus filhos e filhas.
TODOS/AS: MARIA MÃE DE JESUS E NOSSA MÃE.
CANTO: Maria o Magnificat cantou
07 - REZANDO COM MARIA
Animador/a: Irmãos e irmãs, cremos no Deus da Páscoa de
Jesus, o Eterno Companheiro. Ele que nos acompanha por todos
os caminhos da História tem seus ouvidos atentos aos clamores
de todos os oprimidos e excluídos. Façamos nossas preces:
TODOS: JESUS RESSUSCITADO
E FORTALECE NOSSA CAMINHADA.

ALIMENTA

NOSSA

FÉ

Leitor/a 1: Ó Cristo, fazei que a nossa fome e sede de
justiça encontrem uma fonte de água viva em teu Santuário!
Leitor/a 2: Ó Cristo, ajudai para que os nossos ouvidos
estejam mais atentos à tua Palavra e aos clamores dos nossos
irmãos e irmãs mais sofridos!
Leitor/a 1: Ó Cristo, concedei que a nossa Romaria avive
em nós o sonho da Terra Prometida, onde corre o leite da
justiça e o mel da paz, Senhor!
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Leitor/a 2: Ó Cristo, fazei que a nossa romaria nos faça mais
comprometidos e criativos na luta por um mundo diferente,
que seja realização de teu Reino de justiça e amor, Senhor!
Leitor/a 1: Ó Cristo, amparai as nossas famílias, vizinhos
e amigos, mesmo que longe de nós se encontram, estejam,
com saúde e sossego, Senhor!
(Preces espontâneas... e fechar com uma dezena do Terço)
08 - PAI NOSSO:
Animador/a: Com amor e confiança, dirijamos ao Eterno,
nosso Pai, a prece das preces, que Jesus, seu Filho, nos
ensinou: PAI NOSSO...
09 - ORAÇÃO FINAL
Animador/a: Ó Deus, que alegrastes o mundo com a
ressurreição de vosso Filho, Jesus Cristo, Salvador nosso,
concedei-nos, que por sua Mãe, a Virgem Maria, alcancemos
as alegrias da vida eterna. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor.
Amém.
10 – BENÇÃO FINAL:
Animador/a: O Deus de Maria, que cumpre suas
promessas em favor do seu povo - romeiros e romeiras nos conceda a sua benção, agora e sempre. Abençoe-nos o
Deus rico em misericórdia, o Pai, o filho e o Espírito Santo.
TODOS: AMÉM!
CANTO FINAL: Virgem da Penha
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4º DIA DO OITAVÁRIO
Quarta Feira 03 de abril de 2013
Tema: Realmente o Senhor Ressucitou!(Lc 24,34)
1 - PREPARANDO O AMBIENTE
Colocar a Bíblia no centro, uma imagem de Nossa
Senhora e objetos que lembrem as diversas fases
das juventudes.
02. ORAÇÃO INICIAL
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 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
03 - MOTIVAÇÃO INICIAL
Animador/a: É Páscoa! A Ressurreição de Jesus é o ponto
central da fé cristã. Crer na Ressurreição é crer na vida.
Estamos assim afirmando um compromisso de vida com a
pessoa de Jesus.
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TODOS: JESUS RESSUSCITADO AUMENTAI A NOSSA FÉ!
Leitor 1: Maria foi quem primeiro professou tal fé. Quando
ela via seu Filho na cruz a morrer ludibriado e abandonado,
já acreditava com todas as forças que aquela cena não era a
última palavra sobre seu Filho.
TODOS: JESUS RESSUSCITADO AUMENTAI A NOSSA FÉ!
Leitor/a 2: Ela acreditou que o amor de Jesus para com Deus
Pai e para com a humanidade era mais forte que a morte.
Assim foi a manhã de Páscoa. Deus Pai, vencido pelo duplo
amor de Jesus e de Maria, arrancou Jesus das garras da morte,
ressuscitando-o. Páscoa e Maria se unem pela força do amor.
TODOS: JESUS RESSUSCITADO AUMENTAI A NOSSA FÉ!
Leitor 1: Jesus Ressuscitou e caminha conosco! Com Maria,
nesse tempo pascal, dentro do Ano da Fé e do Ano da JMJ
(Jornada Mundial da Juventude), queremos reavivar nossa
fé no Deus Trindade. Nesse sentido imploramos a proteção
da Virgem da Penha para que ela nos ajude a viver com
fidelidade o projeto de Deus para conosco.
CANTO: Ensina teu povo a rezar
04 – RECORDAÇÃO DA VIDA
Animador/a: Vamos buscar inspiração nos muitos
exemplos de Maria e das muitas mães e pais que ainda hoje
continuam a acreditar na recuperação de seus filhos e filhas.
Leitor/a 1: Seus filhos e filhas são vítimas da falta de
oportunidade para viver, estudar sonhar, trabalhar. Elas afirmam:
TODOS: ELES VÃO VENCER!
Leitor/a 2: Seus filhos e filhas ainda morrem vítimas da
violência e do trânsito. Elas rezam afirmando:
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TODOS ELES VÃO RESSUSCITAR!
Leitor/a 1: Seus filhos e filhas são dependentes do álcool
e de outras drogas e vícios. Elas confiam e rezam dizendo:
TODOS: ELES VÃO SE RECUPERAR!
Leitor/a 2: Seus filhos e filhas são presidiários/as. Elas
sofrem com a falta deles e delas, mas continuam acreditando
no amor delas por eles/as. Elas afirmam:
TODOS: ELES SÃO BONS FILHOS E VÃO SE REGENERAR!
CANTO: Pela Palavra de Deus
05 - TEXTO BÍBLICO: Lc 24,13-35
(se for preparado o texto poderia ser darmatizado por crianças
ou adolescentes)
PISTAS PARA A PARTILHA DA PALAVRA E DA VIDA
- Destacar que o Evangelho da Comunidade de Lucas é o único
evangelho que narra a volta dos dois discípulos de Jesus para a cidade
de Emaús, após vivenciarem o martírio de seu mestre, em Jerusalém.
- Lembrar ainda que Jesus havia morrido e uma sensação depressiva
tomava conta de seus discípulos e apóstolos.
- Destacar que também hoje, a violência, a tristeza, a injustiça, podem
querer nos tirar a esperança, podem nos cobrir os olhos quanto à
presença da graça de Jesus em nosso meio.
- Mostrar como a Palavra de Deus que foi lida nos ajuda a olhar com os
olhos da fé os acontecimentos e sinais dos tempos hoje.
-RecordarqueéJesusRessuscitadomesmoquevaireunindooseupovo.
- Chamar a atenção para o gesto da partilha que leva os discípulos a
reconhecer a presença de Jesus.
- Somos chamados a fazer essa mesma experiência em nossas vidas.
CANTO: Fica conosco Senhor
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06 – UM ASPECTO DA DEVOÇÃO À MARIA
Animador/a: Maria tem uma grande importância na vida dos
cristãos, fazendo parte de nossa identidade. Ela aparece de
várias formas. No meio do povo católico ela é vista como a mãe
de Deus e “nossa mãe”. Ela também é chamada de “Nossa
Senhora” por causa de Jesus “Nosso Senhor”. E com esse título
de Nossa Senhora tem vários nomes conhecidos pelo povo.
Leitor/ 2: As diferentes “Nossas Senhoras” são como
fotografias retocadas da mesma Maria de Nazaré, que já
está glorificada por Deus. Fotografias que têm, ao mesmo
tempo, a sua marca, a marca de Deus e as nossas marcas
humanas. Cada “Nossa Senhora” é uma maneira de Maria
se inculturar, assumir o jeito de diferentes povos, culturas e
momentos históricos.
07 - REZANDO COM MARIA
Animador/a: Ó Cristo Ressuscitado, nossos olhos se erguem
até vós, através das mãos de Maria, a Virgem da Penha e vos
contemplam. Levai a Deus as preces de vosso povo que vos
deseja sempre e cada vez mais, cantemos,
TODOS: PELAS MÃOS DE MARIA, JESUS, AJUDA-NOS
/ A FAZERMOS NO MUNDO A VONTADE DO PAI. (BIS)
Leitor/a 1: Olhai, ó Deus pela Igreja, todos os batizados e
batizadas, o Papa Francisco, Cardeais, Bispos, Clero e os fiéis,
leigos e leigas. Fortalecei-os para que deem testemunho da
misericórdia divina em palavras e ações, cantemos,
TODOS: PELAS MÃOS DE MARIA, JESUS, AJUDA-NOS ...
Leitor/a 2: Ajudai as nossas Comunidades, para que façam
a grande experiência de Jesus Ressuscitado, seja na partilha
da vida, seja na ajuda aos necessitados, cantemos,
TODOS: PELAS MÃOS DE MARIA, JESUS, AJUDA-NOS...
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Leitor/a 1: Fortalecei todos Para que sejamos cristãos fiéis
ao Evangelho, discípulos-missionários/as de vossa copiosa
redenção, cantemos,
TODOS: PELAS MÃOS DE MARIA, JESUS, AJUDA-NOS ...
Leitor/a 2: Senhor, para que este Oitavário da Festa da
Penha nos façam mais parecidos convosco, com Maria de
Nazaré no convívio com o próximo.
TODOS: PELAS MÃOS DE MARIA, JESUS, AJUDA-NOS....
(concluir com uma dezena do terço)
08 - PAI NOSSO
09 – 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!
Animador/a: Abençoe-nos o Deus todo poderoso, o Pai,
o Filho e o Espírito Santo!
Todos: Amém!
CANTO: Mãe de Deus, clamamos a vós
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5º DIA DO OITAVÁRIO
Quinta Feira 04 de abril de 2013
Tema: A Paz, esteja com Vocês!
1 - PREPARANDO O AMBIENTE
Colocar a Bíblia no centro e uma imagem de Nossa
Senhora e elementos que lembrem alegria.
02 – 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:COMOERANOPRINCÍPIO,AGORAESEMPRE.AMÉM!
CANTO: O Senhor ressurgiu, Aleluia, Aleluia!
É o Cordeiro Pascal, Aleluia, Aleluia!
Imolado por nós, Aleluia, Aleluia!
É o Cristo, Senhor, Ele vive e venceu, Aleluia!
03 - MOTIVAÇÃO INICIAL
Animador/a: É Páscoa! É festa! É Alegria! Jesus ressuscitou e
continua vivo entre nós. Estamos aqui para celebrar o Cristo
ressuscitado e continuar firmes na obra iniciada por ele.
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TODOS: É Páscoa! É festa! É Alegria!
Leitor/a 1: É o tempo das comunidades continuarem
a mesma ação misericordiosa de Jesus. Agora a tarefa é
nossa. Temos a certeza que o Espirito Santo de Deus nos
acompanha por todo O sempre.
TODOS: É Páscoa! É festa! É alegria!
Animador/a: Como discípulos e discípulas, romeiros e
romeiras, somos convidados a viver o tempo das alegrias
em busca da Paz e com Maria dizer: Sim, eu creio!
TODOS: É Páscoa! É festa! É alegria!
CANTO: Virgem da Penha
04- RECORDAÇÃO DA VIDA
Animador/a: Estamos vivendo um ano muito especial. É
um ano dedicado a pensarmos com e sobre as juventudes.
Fomos motivados pela Campanha da Fraternidade e
seguimos neste caminho, nos preparando para a Jornada
Mundial da Juventude.
REFRÃO: ESTOU
SOU TEU POVO....

AQUI,

MEU

SENHOR,

SOU

JOVEM

Leitor/a 1: Neste encontro vamos trazer presentes a
juventude que está engajada em suas comunidades, nas
lutas populares em defesa da vida, nas lutas de estudantes
pela melhoria da educação, enfim, em todas as formas de
organização pelo bem comum.
(lembrar outros lugares do protagonismo das juventudes)
CANTO: Banhados em Cristo
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05 - TEXTO BÍBLICO – Lc 24,35-48
(Este texto poderia ser dramatizado)
PISTAS PARA A PARTILHA DA PALAVRA E DA VIDA
Fazerumapartilhasobreotextobíblicoligando-ocomaFestadaPenha.
-A comunidade reunida em Jerusalém recebe o anúncio de
que Jesus está vivo;
-O próprio Jesus se mostra à comunidade, com o anúncio de
Paz e o envio à missão.
-Ser Discípulos e Discípulas de Jesus hoje é aprender a mesma
lição dos Discípulos e discípulas. É continuar a missão do
anúncio da Paz.
-Destacar os principais sinais do Ressuscitado entre nós hoje.
-Lembrar que, Maria, após o morte e ressurreição do Filho, volta
para o convívio da Comunidade, cuidando e sendo cuidada.
CANTO: Maria de Narazé
06 - UM ASPECTO DA DEVOÇÃO DE NOSSA SENHORA
Animador/a: Maria é uma das mulheres e discípulas
que está reunida, formando comunidade, quando Jesus
ressuscitado faz sua saudação de 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: AVE MARIA! AVE MARIA!
AVE MARIA! MÃE DE JESUS! (cantar)
Leitor/a 1: Maria é a mulher que, ainda bem jovem,
assumiu os desafios de uma gravidez fora dos padrões da
sociedade do seu tempo. É a Maria profetiza que levou Jesus
a assumir sua missão, nas bodas de caná e que lhe deu um
susto ao pedir que agisse.
TODOS: AVE MARIA! AVE MARIA!
AVE MARIA! MÃE DE JESUS! (cantar)
Leitor/a 2: É a Maria participante e também líder do
primeiro grupo de discípulos e discípulas que fundou a
comunidade de Jerusalém.
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TODOS: AVE MARIA! AVE MARIA!
AVE MARIA! MÃE DE JESUS! (cantar)
Leitor/a 1: “Minha Maria da fase adulta é uma mulher
modelo de fé, porque luta, decide, subverte e participa. É uma
Maria que se materializa nas tantas Marias latino-americanas
como cantou magistralmente Milton Nascimento: “Maria”
uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer
do planeta”. (Sônia G. Mota, 2013)
TODOS: AVE MARIA! AVE MARIA!
AVE MARIA! MÃE DE JESUS! (cantar)
07 – REZANDO COM MARIA
Animador/a: Como Igreja e devotos de Nossa Senhora
vamos colocar agora as nossas intenções e cantar a Ladainha
de Nossa Senhora.
CANTO: Ave cheia de graça, ave cheia de amor
08 – PAI NOSSO E 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.
09 – ABRAÇO DE PAZ
Animador/a: Seguindo o exemplo do Cristo que nos
trouxe e nos deixou a mensagem e o compromisso de sermos
presença de paz, cantemos, saudando-nos uns aos outros.
CANTO: Que viva a paz
10 - 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!
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11– 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!
CANTO: Imaculada, Maria de Deus!

Oitavário da Festa da Penha 2013

Página 29

6º DIA DO OITAVÁRIO
Sexta Feira 05 de abril de 2013
Tema: Vinde Comer!
1 - PREPARANDO O AMBIENTE
Preparar o local com Bíblia, flores, vela e uma imagem
ou quadro de Nossa Senhora e alguns alimentos que
deverão ser partilhados no final do encontro..
02 – ORAÇÃO INICIAL
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: Jesus Cristo, nossa Páscoa
03 - MOTIVAÇÃO INICIAL
Animador/a: Que alegria, Cristo está vivo e presente em nossa
história! Essa é a certeza que temos e que nos faz caminhar como
romeiros e romeiras do Ressuscitado. Com Maria celebramos
as alegrias de pertencer a essa comunidade de fé. Nos unimos
aos irmãos e irmãs que neste tempo Pascal renovam sua fé e se
comprometem com a vida nessas terras capixabas.
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Leitor/a 1: A Festa da Padroeira do Espírito Santo une todas
as 04 dioceses de nosso estado – São Mateus, Colatina,
Cachoeiro de Itapemirim e Arquidiocese de Vitória. E nestas
terras reúne cada uma de suas Comunidades Eclesiais de
Base. Elas irão celebrar o 10º Encontro Estadual de Cebs, de
24 a 26 de maio de 2013, em Cachoeiro de Itapemirim. Esse
é mais um sinal de confiança na proteção materna de Deus,
sob o título de Nossa Senhora da Penha.
CANTO: Cristo ressuscitou
04 – RECORDAÇÃO DA VIDA
Animador/a: Nesta festa da Páscoa, festa da partilha,
queremos trazer presentes os grupos de pequenos/as
agricultores/as, os projetos de economia solidária, as iniciativas
de produção em forma de cooperativas, as associações de
artesãos e artesãs, enfim, todas as pessoas que contribuem
para que não falte o pão na mesa de ninguém.
Acrescentar aqui outros grupos que ajudam
famílias a conquistarem o pão de cada dia
realidade próxima do grupo.

às
na

CANTO: Aleluia, alegria minha gente
05 - TEXTO BÍBLICO – Jo 21,1-14
(O texto bíblico poderá ser dramatizado)
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PISTAS PARA A PARTILHA DA PALAVRA E DA VIDA
Partilhar o texto bíblico, ligando com a vida de hoje e com
a Festa que estamos celebrando. Seguem alguns aspectos
que podem ser considerados na partilha.
-Os discípulos de Jesus retomam sua rotina, voltam a desenvolver
suas atividades como faziam antes do encontro com Jesus.
-Jesus se mostra ressuscitado no cotidiano, na vida concreta.
-O sinal da presença do ressuscitado é o pão e o peixe
partilhados numa refeição.
-Entre nós também há muita gente que luta para que o
pão seja partilhado e não falte a ninguém.
-Lembrar sinais de partilha do pão, da vida, da dignidade
humana presente na sociedade e na Igreja.
CANTO: Antes da Morte
06 - UM ASPECTO DA DEVOÇÃO DE NOSSA SENHORA
Animador/a: Maria da Libertação é um título atribuído a
Nossa Senhora, tendo presente sua ação libertadora no seu
tempo. Levando em conta a Palestina do primeiro século,
numa cultura romana e judaica que discriminava a mulher,
temos em Maria o exemplo de profetiza.
Leitor/1: Além de aceitar o desafio de ser mãe ainda
solteira, sofrendo as críticas da sociedade e da religião, ela
também saiu de sua aldeia para se juntar a outras mulheres
que precisavam de ajuda. Hoje, nossas Comunidades
Eclesiais de Base tem em Maria a companheira no caminho
da libertação de todas as injustiças.
07 - REZANDO COM MARIA
Animador/a: Rezemos, nos aproximando da vida e entrega
de Maria, pedindo que ela interceda a seu filho por nós.
Leitor/ 2: Ó Maria, voltamos nosso olhar e nosso coração
para Ti. E te contemplamos hoje, cheia de luz e revestida
pela Graça vencedora de Deus.
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Leitor/a 1: Tu, peregrina nas estradas empoeiradas,
sinuosas e arriscadas da existência humana. Provaste os riscos
dos falsos atalhos e dos des-caminhos, as tentações de toda
sorte, até aquela de acomodar-se na mediocridade. Nós te
vemos em Nazaré, companheira de José, mãe e educadora
de Jesus. Ensinaste o filho de Deus encarnado a ser homem.
TODOS:AVEMARIADOPOVO,AVEMARIADEDEUS...(cantar)
Leitor/ 2: Mas tua vida não se encerrou na tarefa de mãe
e educadora. As águas do Jordão marcaram o nascimento
público de Jesus, como o corte dolorido e necessário de um
segundo cordão umbilical. Foste surpreendida (ou talvez
não) pelo homem adulto, dono de seu destino, Pois parece
que toda mãe vê no filho a sempre criança que um dia
embalou nos braços.
Leitor/a 1: Jesus come e faz festa com os pecadores, as
prostitutas, os “sem esperança”. Aquela grande mesa de
pão e inclusão é para ti extensão de Belém e de Nazaré, a
casa de nova família da humanidade, para além dos laços
sanguíneos. Teus olhos acompanham Jesus, quando muitas
vezes ele se retira ao monte, para falar e ouvir o Pai na
intimidade. Tu rezas por ele e com ele.
TODOS:AVEMARIADOPOVO,AVEMARIADEDEUS...(cantar)
Leitor/ 2: Olha para nós.Tu conheces cada um de nós,
como conhecias Jesus pelo cheiro e pelo olhar. Fortalece-nos,
pois recebemos tanto e correspondemos pouco à Graça do
Senhor. Dá-nos um espírito humilde e renovado para sermos
discípulos/as e anunciadores de Jesus. Recebe nossas palavras,
nossos gestos, nossas ações e nossos desejos. Amém.
TODOS:AVEMARIADOPOVO,AVEMARIADEDEUS...(cantar)
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CANTO: Ave Maria do povo
08 - PAI NOSSO E AVE MARIA
09 - ORAÇÃO FINAL
Animador/a: Ó Deus, que escolhestes 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 salvador. Amém!
10 - BÊNÇÃO FINAL
Animador/a: Abençoe-nos Deus da vida e da libertação! O
Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!
11 – PARTILHA (organizar)
CANTO: Uma entre todas foi a escolhida
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7º DIA DO OITAVÁRIO
Sábado 06 de abril de 2013
Tema: Vão pelo mundo inteiro e anunciem a Boa Notícia
PREPARANDO O AMBIENTE
Colocar a Bíblia no centro e uma imagem de Nossa Senhora.
Acrescentar elementos que lembrem alegria, as cores dos
continentes missionários, nomes e rostos de mulheres.
02 – ORAÇÃO INICIAL
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:COMOERANOPRINCÍPIO,AGORAESEMPRE.AMÉM!
CANTO: O vem cantar comigo irmão
03 - MOTIVAÇÃO INICIAL
Animador/a: Alegria! Cristo ressuscitou! Ele está vivo, minha
gente! Estamos no sétimo dia do oitavário, bem perto do dia da
grande festa de Nossa Senhora das Alegrias. Muitos romeiros
e romeiras tem ido nesses dias ao Convento, para participar
ativamente da alegria de Maria pela ressurreição de Jesus.
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TODOS/AS: EU CREIO NUM
CRISTO RESSUSCITOU...(cantar)

MUNDO

NOVO,

POIS

Leitor/a 1: E nós, que estamos aqui, queremos com eles
renovar as nossas forças, nossa fé na luta pela paz, pela
justiça e pela vida. Somos convidados/as neste dia a refletir,
rezar, pedir a Deus que nos dê força, coragem, vigor para
anunciar a sua Palavra pelo mundo à fora. Esse é o tema do
oitavário hoje:
TODOS/AS: VÃO PELO MUNDO INTEIRO E ANUNCIEM
A BOA NOTÍCIA.
CANTO: Com Maria em Deus exultemos
04 – RECORDAÇÃO DA VIDA
Animador/a: Maria é mulher do povo que é povo de
Deus. Mulher simples, mãe perfeita discípula e servidora da
Evangelização. Maria, portanto é modelo de seguimento
de Jesus e com Ela somos chamados a sermos discípulos/as
missionários/as.
Leitor/a 1: Assim como Maria, muitas mulheres, ontem
e hoje, assumem com coragem o anúncio da Boa Notícia
de Jesus, o ressuscitado. Vamos trazer presentes em nossas
orações nomes e rostos dessas mulheres. São elas discípulas
e missionárias na construção do Reino de Deus.
(Tempodesilêncioeemseguidacitaralgunsnomesdessasdiscípulasdehoje)
Canto: Aleluia, alegria minha gente.
05 - TEXTO BÍBLICO: Mc 16, 9-15
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PISTAS PARA A PARTILHA DA PALAVRA E DA VIDA
Partilhar o texto bíblico, ligando com a vida de hoje e
com a Festa que estamos celebrando. Seguem alguns
aspectos que podem ser considerados na partilha.
-Jesus ressuscitado se faz presente na comunidade.
-Nem sempre é fácil acreditar nos sinais da ressurreição.
-As mulheres são testemunhas de duas coisas muito
importantes: da morte e da ressurreição de Jesus. Elas
também recebem a missão de levar a boa notícia da
ressurreição para os discípulos que tinham fugido.
-As mulheres acreditaram e foram anunciar aos seus
irmãos e irmãs.
-O anúncio da Boa Notícia do ressuscitado é para todas
as pessoas, sem exclusão.
-Maria é exemplo de discípula missionária.
CANTO: E pelo mundo eu vou
06 - UM ASPECTO DA DEVOÇÃO DE NOSSA SENHORA
Animador/a: Nestes dias da Festa de Nossa Senhora
das Alegrias muitas romarias estão acontecendo e muitas
pessoas estão participando. Elas são chamadas de romeiro e
romeiras: são homens, mulheres, crianças, jovens e idosos.
Ouçamos as palavras de um romeiro do sertão nordestino:
Leitor/a 1: “Os pés dos romeiros são como lápis. Nós
pobres, somos de poucas letras, mas a gente também
escreve com os pés. Só que pra ler essa escrita precisa de
conhecer o chão da vida e das estradas duras. E é preciso
curtir o couro dos pés. Pezinhos de pele fina não deixam
quase nada escrito nos caminhos da vida”. (Palavra de um
romeiro do sertão Nordestino)
Animador/a: Maria é exemplo de romeira. Ela é presença
educativa para cada um de nós. Ela nos mostra o caminho.
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Leitor/a 2: Maria atravessa as montanhas de Judá para
ajudar Isabel. Ela proclama o Magnificat, consciente da
situação política, cultural e religiosa do seu tempo e assume
com coragem sua missão educativa.
Animador/a: Maria é mãe, perfeita discípula e pedagoga
da Evangelização, da juventude e de todos nós. Ao assumir
com radicalidade sua missão, acolhe a todos como filhos e
filhas e mostra-nos como servir a Deus.
CANTO: Virgem da Penha
07 - REZANDO COM MARIA
Animador/a: Como igreja de romeiros e romeiras, junto
com Maria, vamos colocar agora nossas intenções. Após
cada pedido vamos dizer:
TODOS/AS: OUVI O GRITO QUE SAI DO CHÃO DOS
OPRIMIDOS EM ORAÇÃO.
Leitor/a 2: Ouve, ó Deus, o clamor das mães que não tem
como sustentar seus filhos.
TODOS/AS: OUVI O GRITO QUE SAI DO CHÃO DOS
OPRIMIDOS EM ORAÇÃO.
Leitor/a 1: Reforça, ó Deus, as lutas das mulheres por
igualdade com seus companheiros. Que juntos, em parceria
possamos construir o mundo novo.
TODOS/AS: OUVI O GRITO QUE SAI DO CHÃO DOS
OPRIMIDOS EM ORAÇÃO.
Leitor/ 1: Fortalece, ó Deus, todos os jovens que estão
trabalhando na organização da semana missionária em nossas
comunidades, em preparação à Jornada Mundial da Juventude.
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TODOS/AS: OUVI O GRITO QUE SAI DO CHÃO DOS
OPRIMIDOS EM ORAÇÃO.
Animador/a: Deus da Vida enche de esperança, de fé,
alegria e compromisso as nossas CEBS (Comunidades Eclesiais
de Base) que estão se preparando para o 10º Encontro das
Comunidades Eclesiais de Base do estado do Espírito Santo e
o 13º Intereclesial em Juazeiro do Norte – Ceará.
TODOS/AS: OUVI O GRITO QUE SAI DO CHÃO DOS
OPRIMIDOS EM ORAÇÃO.
CANTO: Ensina teu povo a rezar.
08 - PAI NOSSO E AVE MARIA
Motivar o grupo a dar as mãos. Formar um meio círculo com
as pessoas presentes. Rezar em comunhão com romeiros e
romeiras que estão participando nestes dias do Oitavário
da Convento da Penha. Juntos formamos um grande círculo.
Animador/a: Com todos os romeiros e romeiras, rezemos juntos,
a oração da partilha e da justiça, que o Ressuscitado nos ensinou.
(em seguida rezar uma dezena do terço)
09 - ORAÇÃO FINAL
Animador/a: Ó Deus, Somos gratos por sermos chamados a anunciar
a Boa Noticia e pela certeza de que vais conosco nesta missão. Ajudanos a anunciar a vossa palavra com carinho, respeitando aqueles que a
vão receber. Atentos às necessidades de cada pessoa, faze-nos humildes,
afim de que possamos aprender, enquanto ensinamos. Fortalece-nos a
nossa ação a serviço de quem precisa. Seja a nossa vida uma confirmação
do Evangelho que anunciamos. Por Cristo nosso irmão, na unidade...
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TODOS/AS: Amém
10 - BENÇÃO FINAL
Animador/a: O Deus, que olhou para Maria, volte os
seus olhos para nós romeiros, romeiras e nossas famílias
aqui reunidas. Fazei que caminhemos na esperança da
libertação, agora e para sempre. Abençoe-nos o Deus que é
Pai do Filho e do Espírito Santo.
TODOS/AS: Amém
Animador/a: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, o Ressuscitado.
TODOS/AS: Para sempre seja louvado.
CANTO: Em romaria o povo canta

Página 40 |

Oitavário da Festa da Penha 2013

8º DIA DO OITAVÁRIO
Domingo 07 de abril de 2013
Tema: Felizes os que acreditaram sem ter visto!
1 - PREPARANDO O AMBIENTE
Preparar o local com Bíblia, flores, vela, uma imagem ou
quadro de Nossa Senhora e elementos que expressam a fé cristã.
02 – ORAÇÃO INICIAL
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: Eu creio no mundo novo
03 - MOTIVAÇÃO INICIAL
Animador/a: É tempo de Páscoa! A certeza da Ressurreição
de Jesus nos põe a caminho, fazendo história, transformando
as situações de opressão e desrespeito à vida. Somos
portadores da mensagem da vida, hoje e sempre.
Leitor/a 1: Neste tempo do Oitavário em preparação à Festa
da Penha somos convidados e convidadas a fazer memória
do Ressuscitado e de sua mãe, Maria. Ela acreditou no Projeto
de Vida e gerou em seu ventre de mulher, o Salvador.
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CANTO: Uma entre todas foi a escolhida
04 – RECORDAÇÃO DA VIDA:
Animador/a: Em muitos momentos de nossa vida pessoal e
de comunidade sentimos o desânimo, o medo, a impotência. Às
vezes chegamos a pensar que não há mais caminhos para seguir.
(silêncio para pensar em alguma situação que gerou esses
sentimentos acima)
Leitor/a 2: Mas, há algo muito forte que nos impulsiona
a seguir em frente, a não desistir. Então, experimentamos a
certeza de que Deus está presente. Ele é o Deus-Conosco,
encarnado, morto e Ressuscitado. Não há o que temer!
CANTO: Novo sol brilhou
05 - TEXTO BÍBLICO – Jo 20,19-31
PISTAS PARA A PARTILHA DA PALAVRA E DAVIDA
Partilhar o texto bíblico, ligando com a vida de hoje e
com a Festa que estamos celebrando. Seguem alguns
aspectos que podem ser considerados na partilha.
-A presença do Ressuscitado anima a comunidade dos
discípulos e discípulas;
-Nem todos da comunidade tinham feito a experiência
da ressurreição de Jesus;
-A fé na ressurreição nos mantem na comunidade e nos
impulsiona a lutar pela vida.
-Ligar com o Ano da Fé que estamos vivendo em nossa Igreja.
-Fé das pequenas comunidades que continuam
caminhando em meio a muitas situações de medo, violência
e segurança, mas que acreditam em Jesus Ressuscitado.
CANTO: Dentro de mim existe uma luz
06 - UM ASPECTO DA DEVOÇÃO DE NOSSA SENHORA
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Animador/a: Maria, uma mulher feliz porque acreditou!
Foi assim que Isabel entendeu a ação de Maria no processo
de redenção da humanidade. A fé de Maria a fez suportar
todos os sofrimentos, perseguições e discriminações.
Leitor/a1: Maria superou as dificuldades acreditando que Deus
não a abandonaria na caminhada. Assumiu sua missão e se tornou
exemplo para as comunidades do seu tempo e de hoje também.
07 - REZANDO COM MARIA
Animador/a: Vamos rezar com Maria, mulher de fé e de
ação. Nessa dezena do terço apresentemos a Deus, pela
mediação de Maria, nossos pedidos para que sejamos
pessoas de fé ativa, comprometidas com a vida, em todas
as suas manifestações.
(Colocar as intenções do grupo e em seguida rezar 1 dezena do terço)
CANTO: Ensina teu povo a rezar
08 - PAI NOSSO (motivar)
09 - ORAÇÃO FINAL
Animador/a: Ó Deus, que escolhestes Maria para ser a
Mãe de Jesus teu filho. Faze que, pela nossa Fé no Cristo
Ressuscitado e pela força da oração de Maria junto a Ti,
nossas comunidades sejam sinais da Tua presença fraterna
e solidária neste mundo. Por Cristo, nosso salvador. Amém!
10 - BÊNÇÃO FINAL
Animador/a: Abençoe-nos o Deus da fraternidade, da
justiça e da Paz. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo!
TODOS: Amém!
CANTO: Virgem da Penha
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Festa de Nossa Senhora da Penha
Segunda Feira 08 de abril de 2013
Tema: Com Maria dizer: Sim, Eu Creio!
1 - PREPARANDO O AMBIENTE
Preparar o local com Bíblia, flores, vela e uma imagem
ou quadro de Nossa Senhora.
02 – ORAÇÃO INICIAL
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: Jesus Cristo, nossa Páscoa
03 - MOTIVAÇÃO INICIAL
Animador/a: Hoje é o Dia de Nossa Senhora da Penha. Vamos
nos unir à nossa mãe, em suas alegrias, dando Graças a Deus
pela sua presença libertadora em nosso meio. A Fé vivenciada
por Maria alimenta a nossa Fé e ilumina a nossa caminhada.
TODOS: COM MARIA DIZER: SIM, EU CREIO!
Página 44 |

Oitavário da Festa da Penha 2013

Leitor/a 1: Durante todos esses dias do Oitavário
acompanhamos muitos romeiros e romeiras em sua
manifestação de Fé, em suas orações, afirmando que também
acreditam na ação de Deus em nossa história. A Fé dos
romeiros e romeiras de hoje é incentivo para continuarmos
nossa peregrinação em busca do Reino de Deus.
TODOS: COM MARIA, DIZER: SIM, EU CREIO!
Animador/a: Que Nossa Senhora das Alegrias seja nossa
companheira constante na caminhada, junto com as juventudes,
com as mulheres, com os trabalhadores e trabalhadoras do
campo e da cidade. Queremos seguir com Fé rumo à Pátria
definitiva, construindo aqui e agora, o projeto de Deus.
TODOS: COM MARIA, DIZER: SIM, EU CREIO!
CANTO: Ó vem cantar comigo, irmão
4 – RECORDAÇÃO DA VIDA
Animador/a: A ação de Deus se faz presente em nossa
vida em todos os momentos. Mas, nem sempre percebemos
ou reconhecemos. Hoje somos convidados e convidadas a
fazer memória da bondade de Deus em nossa vida pessoal,
familiar e em nossas comunidades.
(convidar o grupo a lembrar de situações que manifestam a
ação de Deus, principalmente em coisas pequenas, sinais de
vida presentes em nosso meio)
CANTO: Que alegria, Cristo ressurgiu
5 - TEXTO BÍBLICO: Lc 1,39-56
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PISTAS PARA A PARTILHA DA PALAVRA E DA VIDA
Partilhar o texto bíblico, ligando com a vida de hoje e com a
Festa que estamos celebrando. Seguem alguns aspectos que
podem ser considerados na partilha.
-Maria faz uma romaria, uma caminhada ao encontro de
sua prima Isabel. Ela atravessa o país – da Galileia até a
Judeia – para ajudar alguém que precisa de seu apoio.
-No encontro entre as duas mulheres grávidas se manifesta
a grandeza da atitude de Maria: “Feliz porque acreditou”!
-No canto de Maria – o Magnificat – se manifesta a ação
libertadora de Deus na História de seu povo; ela reconhece
a opção de Deus e assume ser portadora de sua Palavra,
como profetiza e como mãe.
-A fé que move Maria é a certeza de que Deus quer a vida
de todos os seus filhos e filhas.
CANTO: Em romaria o povo canta
6 - UM ASPECTO DA DEVOÇÃO DE NOSSA SENHORA
Animador/a 1: Isabel afirmou que Maria é feliz porque
acreditou. Em que Maria acreditou? Ao retomarmos as palavras
do Canto de Maria vamos perceber os fundamentos de sua Fé.
Leitor/a 2: Maria acreditou que Deus é presença viva na
história. Ele age em favor dos oprimidos, derrubando dos
tronos os poderosos e elevando os humildes. Ele dá pão a
quem tem fome e alegra a todos os que nele acreditam.
Leitor/a 1: A Fé que move Maria é a certeza da ação
misericordiosa de Deus, presente na história, comprometido
com a vida de seus filhos e filhas. Maria experimenta essa
ação de Deus em sua própria vida e na vida de seu povo.
Página 46 |

Oitavário da Festa da Penha 2013

7 - REZANDO COM MARIA
Animador/a: Vamos nos unir aos romeiros e romeiras de
Nossa Senhora da Penha, elevando ao Deus da Vida nossas
preces.
(juventude, mulheres, novo Papa, Jornada Mundial da
Juventude, famílias...)
Canto: Virgem da Penha
8 - PAI NOSSO E AVE MARIA: motivar
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 gloria do vosso nome, em palavras e ações. Por
Nosso Senhor Jesus Cristo...
10 - BÊNÇÃO FINAL
Animador/a: O Deus da bondade, que pelo Filho da
Virgem Maria quis salvar a todos nos enriqueça com sua
bênção!
TODOS: Amém!
Animador/a: Fazei-nos sentir sempre e por toda parte a
proteção da Virgem, por quem recebemos o autor da vida.
TODOS: Amém!
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Animador/a: E nós que nos reunimos aqui hoje para
celebrar a solenidade de Nossa Senhora da Penha possamos
colher a alegria espiritual e o prêmio eterno.
TODOS: Amém!
Animador/a: Abençoe-nos o Deus Pai, Filho ...
CANTO: Pelas estradas da vida
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CANTOS
01 - ENSINA TEU POVO A REZAR
Ensina teu povo a reza,/ Maria, Mãe de Jesus / Que um dia o teu
povo desperta e na certa vai ver a luz, / Que um dia teu povo se
anima e caminha com teu Jesus.
1. Maria de Jesus Cristo. / Maria de Deus, Maria mulher, /: Ensina a teu
povo o teu jeito / De ser o que Deus quiser. (bis)
2. Maria, Senhora nossa, / Maria do povo, Povo de Deus, /: ensina o teu
jeito perfeito / De sempre escutar teu Deus. (bis)
02 - ALGUÉM DO POVO EXCLAMA
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (2x)
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 a Ti / E
espera que a conduzas pela estrada aonde vai.
03 - 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 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.
04 - SOBE A JERUSALÉM
1. Sobe a Jerusalém, virgem oferente sem igual: / Vai, apresenta ao Pai
teu Menino: Luz que chegou no Natal. / E junto à sua cruz, quando
Deus morrer, fica de pé. / Sim Ele te salvou, mas o ofereceste por nós
com toda fé.
2. Nós vamos renovar este sacrifício de Jesus: / Morte e ressurreição:
vida que brotou de sua oferta na cruz. / Mãe, vem nos ensinar a fazer da
vida uma oblação: / Culto agradável a Deus é fazer a oferta do próprio
coração.
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05 - MÃE DE DEUS, CLAMAMOS A VÓS. (BIS)
Mãe de Deus, clamamos a vós. (bis)
1. Os coros dos anjos vos louvam. / Maria, clamamos a vós.
2. Saúdam-vos todos os santos. / Maria, clamamos a vós.
3. O mundo dos astros vos louva. / Maria, clamamos a vós.
4. A Santa Igreja vos louva. / Maria, clamamos a vós.
5. Os homens na terra vos louvam. / Maria, clamamos a vós.
6. Vós sois medianeira das graças. / Maria, clamamos a vós.
7. Sois sede da sabedoria. / Maria, clamamos a vós.
8. Sois Mãe da eterna beleza. / Maria, clamamos a vós.
9. Sois Mãe do perpétuo socorro. / Maria, clamamos a vós.
10. Sois Mãe do amor verdadeiro. / Maria, clamamos a vós.
11. Vós sois a alegria dos santos. / Maria, clamamos a vós.
12. Dos mártires sois Rainha. / Maria, clamamos a vós.
13. Vos sois a Rainha dos justos. / Maria, clamamos a vós.
14. Vós sois o socorro na luta. / Maria, clamamos a vós.
15. De paz sois fiel mensageira. / Maria, clamamos a vós.
16. Sois fonte de toda virtude. / Maria, clamamos a vós.
17. Sois templo do Espírito Santo. / Maria, clamamos a vós.
18. Sois arca da nova aliança. / Maria, clamamos a vós.
19. Do Reino do céu sois a porta. / Maria, clamamos a vós.
20. Sois glória da Santa Igreja. / Maria, clamamos a vós.
21. Vos sois o refúgio nas dores. / Maria, clamamos a vós.
22. Vós sois o auxílio do povo. / Maria, clamamos a vós.
23. Vós sois dos enfermos saúde. / Maria, clamamos a vós.
24. Consolo dos desamparados. / Maria, clamamos a vós.
25. Na morte sois nossa esperança. / Maria, clamamos a vós.
06 - 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!
3. Amar-te quero todos os dias, minha doçura, Ave, Maria!
4. Mais sacerdotes, o’ Mãe, envia! sábios e santos, Ave, Maria!
5. Nossas famílias protege e guia; és seu amparo, Ave, Maria!
6. Virgem da Penha, tão doce e pia, és padroeira, Ave, Maria!
7. Contigo espero estar um dia, na eternidade, Ave, Maria!
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07 - 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, / 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!
08 – 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 / 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
09- A ESCOLHIDA
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)
Roga pelos pecadores desta terra, / Roga pelo povo que em Deus
espera, / Mãe do meu Senhor, mãe do meu Salvador.
10 - 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
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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.
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
11 - 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 / 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
12 - 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 tomar-nos 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.
13 - ALELUIA, ALEGRIA, MINHA GENTE
Aleluia, alegria, minha gente, Aleluia, aleluia
Ele falou: sou eu mesmo, minha gente, / Olhem meus pés e minhas
mãos, aleluia
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14 - 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.
14 - BANHADOS EM CRISTO
Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. / As coisas antigas já se
passaram, somos nascidos de novo. / Aleluia, aleluia, aleluia!
15 - ANTES DA MORTE E RESSURREIÇÃO
1-Antes da morte e ressurreição de Jesus, / Ele, na Ceia, quis 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.
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.
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17 - JESUS CRISTO NOSSA PASCOA
1. Jesus Cristo, nossa Páscoa,/ ressuscitou e hoje vive./ Celebremos,
pois, a sua festa/ na alegria da fraternidade.
JESUS CRISTO ESTÁ VIVO ENTRE NÓS. ALELUIA, ALELUIA! JESUS CRISTO
ESTÁ VIVO ENTRE NÓS. ALELUIA, ALELUIA!
2. Ele é a nossa esperança,/ com sua morte deu-nos vida. /E hoje vai
conosco, lado a lado,/ dando sentido ao nosso caminhar.
3. Também nós ressuscitamos/ para uma vida de amor./ É preciso que o
mundo veja/ em nós, cristãos, a páscoa do Senhor.
18 - Ó VEM CANTAR COMIGO IRMÃO
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 /Pro 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!
6. Feliz é o povo /Que Deus é Senhor / Quem luta unido /Será vencedor
/Aleluia! Aleluia!
19 - QUE ALEGRIA CRISTO RESSURGIU
1-Que alegria, Cristo ressurgiu, / no Evangelho ele vai falar. / Entoemos
nosso canto de louvor e gratidão: / Sua Palavra vamos aclamar.
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia! / Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia!
20 - EM ROMARIA O POVO CANTA
1. Ao subir a montanha de pedra / que a Senhora escolheu por morada,
/ vem teu povo, romeiros devotos, / te louvar, Mãe de Deus, tão amada.
És estrela do mar que nos guia, / a mais bela de todas as criaturas. / És o
hino que todos cantamos: / glória a Deus, glória a Deus nas alturas! (2x)
2 - Vêm de longe teus filhos confiantes, / entoando canções de alegria, /
de louvores à Mãe tão bendita / antes mesmo que a aurora irradia.
3 - Ao Menino que trazes nos braços, / no aconchego do teu coração, /
nós pedimos, Senhora tão santa, / luz e fé, paz e bem e união.
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21 - MARIA MÃE DOS CAMINHANTES
Maria, Mãe dos caminhantes, /Ensina-nos a caminhar. / Nós somos
todos viandantes, / Mas não é fácil sempre andar.
1. Fizeste longa caminhada /Para servir a Isabel, / Sabendo-te de Deus
Morada, /Após teu sim a Gabriel.
2. Depois de dura caminhada, /Para a cidade de Belém / Não encontraste
lá pousada, /Mandaram-te passar além.
3. Com fé fizeste a caminhada /Levando ao templo teu Jesus, / Mas lá
ouviste da espada /Da longa estrada para a cruz.
4. De medo foi a caminhada /Que para longe te levou, / Para escapar à
vil cilada /Que um rei atroz preparou. / Quão triste foi a caminhada /De
volta a Jerusalém, / Sentindo-te angustiada /Na longa busca do teu bem.
6. Humilde foi a caminhada /Em companhia de Jesus, / Quando pregava,
sem parada, /Levando aos homens sua luz!
7. De dores foi a caminhada / No fim da vida de Jesus! / Mas O seguiste
conformada, /Com ele foste até a cruz!
8. Vitoriosa caminhada / Fez finalmente te chegar / Ao céu, a meta da
jornada / Dos que caminham sem parar!
22 - O SENHOR RESSURGIU
O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia! / É o Cordeiro Pascal, aleluia,
aleluia! / Imolado por nós, aleluia, aleluia! / É o Cristo, o Senhor,
ele vive e venceu, aleluia!
1. O Cristo, Senhor ressuscitou, / a nossa esperança realizou; / vencida
a morte para sempre, / triunfa a vida eternamente!
2. O Cristo remiu a seus irmãos, / ao Pai os conduziu por sua mão; / no
Espirito Santo unida esteja, / a família de Deus, que é a Igreja!
3. O Cristo, nossa Páscoa, se imolou, / seu sangue da morte nos livrou;
/ incólumes o mar atravessamos, / e à Terra prometida caminhamos!
23 - PRIMEIRA CRISTÃ
1. Primeira cristã Maria da luz / Sabias, ó Mãe, amar teu Jesus / Primeira
cristã Maria do amor / Soubeste seguir teu Filho e Senhor
Nossa Senhora das milhões de luzes / Que meu povo acende pra
te louvar / Iluminada, iluminadora / Inspiradora de quem quer
amar / E andar com Jesus
2. Primeira cristã Maria do lar / Ensinas, ó Mãe, teu jeito de amar /
Primeira cristã, Maria da paz / Ensinas, ó Mãe, como é que Deus faz
3. Primeira cristã sempre a meditar / Vivias em Deus, sabias orar /
Primeira cristã fiel a Jesus / Por todo o lugar, na luz e na cruz
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24 - MARIA O MAGNIFICAT CANTOU
1. Maria o Magnificat cantou./ E com Ela também nós vamos cantar./
Pão e vida é o brado de um Brasil/ que de norte a sul se uniu/ para o
Cristo celebrar.
Aparecida é a Mãe do pescador/ é a Mãe do Salvador/ é a Mãe de todos nós.
2. Maria o Magnificat cantou/ e com ela também nós vamos cantar:/
Protegendo e defendendo nosso irmão/ que merece peixe e pão/ pra
sua fome saciar.
3. Maria o Magnificat cantou/ e com ela também nós vamos cantar,/
nos unindo para a Ceia do Senhor,/ com Jesus, o Salvador/ de mãos
dadas com o irmão.
4. Maria o Magnificat cantou/ e com ela também nós vamos cantar./ O amor
que se fazendo refeição/ sobre a mesa é vinho e pão,/ é corpo do Senhor.
5. Maria o Magnificat cantou/ e com ela também nós vamos cantar:/
Implorando pelo povo sofredor/ que por falta de amor/ nada tem para comer.
6. Maria o Magnificat cantou/ e com ela também nós vamos cantar./ De
mãos dadas mais um ano passaremos/ e jamais esqueceremos/ desta
Mãe que nos uniu.
25 - PELA PALAVRA DE DEUS
Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. / Ela é luz e
verdade, precisamos acreditar.
1. Cristo me chama, Ele é Pastor. Sabe meu nome: Fala Senhor.
2. Sei que a resposta vem do meu ser: Quero seguir-te para viver.
26 - BANHADOS EM CRISTO
Banhados em Cristo, / somos uma nova criatura. / As coisas antigas já se
passaram, / somos nascidos de novo.
Aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
27 - AVE CHEIA DE GRAÇA
Ave, cheia de graça, ave, cheia de amor! / Salve, ó Mãe de Jesus, a
ti nosso canto e nosso louvor. (2x)
1-Mãe do Redentor, rogai. / Mãe do Salvador, rogai. / Do Libertador,
rogai por nós. / Mãe dos oprimidos, rogai. / Mãe dos perseguidos,
rogai. / Dos desvalidos, rogai por nós.
2-Mãe do boia-fria, rogai. / Causa da alegria, rogai. / Mãe das mães,
Maria, rogai por nós. / Mãe dos humilhados, rogai. / Dos martirizados,
rogai. / Marginalizados, rogai por nós.
3-Mãe dos despejados, rogai. / Dos abandonados, rogai. / Dos
desempregados, rogai por nós. / Mãe dos pescadores, rogai. / Dos
agricultores, rogai. / Santos e doutores, rogai por nós.
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4-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.
28 - QUE VIVA A PAZ
Que viva a paz, viva a esperança, / viva o amor! (4x)
Que viva Cristo! / Que viva, que viva Cristo! / Que viva, que viva Cristo, /
que vive em nós! (bis)
29 - AVE MARIA DO POVO
Refrão: Ave Maria do povo,/ Ave Maria de Deus,/ Maria dos
oprimidos,/ Liberta os filhos teus. (Bis)
1. Companheira com teu povo,/ Maria da libertação,/ Do presépio até a
cruz/ Tua vida marcou nosso chão.
2. Atende, ó mãe querida,/ latino-americana,/ O grito do teu povo,/
que pede justiça e clama:
3. Teu canto de profecia,/ Maria da esperança,/ Derruba os poderosos,/
e aos fracos da liderança.
4. Companheira de luta,/ Maria da união,/ Reforça os laços da gente/ e
livra-nos da opressão.
5. Colheita de muitos frutos,/ Maria da liberdade,/ Dá hoje o pão
amassado/ na mesa de igualdade.
30 - COM MARIA EM DEUS EXULTEMOS
1. Com Maria, em Deus exultemos, neste canto de amor-louvação:
escolhida dentre os pequenos Mãe-profeta da libertação. (bis) És a
imagem da nova cidade, sem domínio dos grandes ou nobres, o teu
canto nos mostra a Verdade que teu Deus é do lado dos pobres! (bis)
Maria de Deus Maria da Gente Maria da Singeleza da flor! Vem
caminhar, vem com teu povo, de quem provaste a dor!
2. És o grito do irmão bóia-fria, nesta América empobrecida, espoliada
por vil valentias do direito ao chão da sua vida! (bis) És Maria de nossos
caminhos solidária de tantas Marias. Coroada de sangue e espinhos
pela exploração noite e dia! (bis)
3. És a força de nossa esperança, ó Maria da fraternidade! No cansaço de
nossas andanças, guia os passos da real liberdade. (bis) Com as flores
e o pão partilhados preparemos a mesa da história. Da opressão afinal
libertados, cantaremos contigo a vitória. (bis)
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31 - E PELO MUNDO EU VOU
1. Quero ouvir teu apelo, Senhor, ao teu chamado de amor e responder.
Na alegria te quero servir, e anunciar o teu reino de amor.
E pelo mundo eu vou. Cantando o teu amor. / Pois disponível estou
para seguir-te, Senhor.
2. Dia a dia, tua graça me dás; nela se apóia o meu caminhar. / Se estás
ao meu lado, Senhor, o que, então, poderei eu temer?
32- BENDITA E LOUVADA SEJA ESTA SANTA ROMARIA
1. Bendita e louvada seja esta santa romaria / Bendita e louvada seja esta
romaria / Bendito o povo que marcha, / bendito o povo que marcha, /
tendo Cristo como guia
Sou, sou teu, Senhor, / sou povo novo, retirante e lutador, / Deus
dos peregrinos, dos pequeninos, / Jesus Cristo redentor.
2. No Egito, antigamente, no meu da escravidão, / Deus libertou o seu
povo. / Hoje ele passa de novo / gritando a libertação.
3. Para a terra prometida o povo de Deus marchou, / Moisés andava na
frente. / Hoje Moisés é a gente / quando enfrenta o opressor.
33 - AVE MARIA, MÃE DO SALVADOR
1. Ave Maria, Mãe do Salvador, Viva esperança do povo sofredor, face
materna, / sinal do nosso Deus vem orientar os homens filhos teus.
Maria, Mãe da Igreja, Rainha universal modelo de virtude, libertanos do mal. / Ensina a ser fiel o povo do Senhor que o mundo se
transforme num reino de amor.
2. Humilde serva, vem nos ensinar por onde ir e como caminhar, / servindo
a Deus e também o nosso irmão como resposta a nossa vocação.
3. És bem feliz porque soubeste crer dizendo sim, sem nada em ti reter,
/ serás bendita em todas as nações, em ti sentimos a paz dos corações.
34 - CRISTO RESSUSCITOU!
Cristo ressuscitou, aleluia! / Venceu a morte com amor! (BIS) / Aleluia!
1. Tendo vencido a morte, /O Senhor ficará para sempre / Entre nós
/ para manter viva a Chama do amor que reside em /Cada cristão a
caminho do pai.
2. Tendo vencido a morte, / O Senhor nos abriu horizonte / Feliz / pois
nosso peregrinar /Pela face do mundo terá / Seu final lá na casa do Pai.
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35 - FICA CONOSCO, SENHOR
1. Andavam pensando tão tristes / De Jerusalém a Emaús / Os dois
seguidores de Cristo / Logo após o episódio da cruz / Enquanto assim
vão conversando / Jesus se chegou devagar / De que vocês estão
palestrando? / E ao Senhor não puderam enxergar
Fica conosco, Senhor! / É tarde e a noite já vem! / Fica conosco
Senhor / Somos teus seguidores também
2. Não sabes então forasteiro / Aquilo que aconteceu? / Foi preso Jesus
Nazareno / Redentor que esperou Israel / Os chefes a morte tramaram / Do
santo profeta de Deus / O justo foi crucificado / A esperança do povo morreu
3. Três dias enfim se passaram / Foi tudo uma doce ilusão / Um susto as
mulheres pregaram / Não encontraram seu corpo mais não / Disseram
que Ele está vivo / Que disso souberam em visão / Estava o sepulcro
vazio / Mas do Mestre ninguém sabe não.
4. Jesus foi então relembrando / Pro Cristo na glória entrar / Profetas já
tinham falado / Sofrimentos devia enfrentar / E pelo caminho afora /
Ardia-lhes o coração / Falava-lhes das Escrituras / Explicando a sua missão.
5. Chegando afinal ao destino / Jesus fez que ia passar / Mas eles demais
insistiram / Vem, Senhor, vem conosco ficar / Sentado com eles à mesa
Deu graças e o pão repartiu / Dos dois foi tão grande a surpresa / Jesus
Cristo, o Senhor, ressurgiu.
36 - EU CREIO NUM MUNDO NOVO
Eu creio num mundo novo / Pois Cristo ressuscitou, / Eu vejo sua luz
no povo. / Por isso alegre sou.
1. Em toda pequena oferta, / Na força da união, / No pobre que se
liberta / Eu vejo ressurreição.
2. Na mão que foi estendida, / No dom da libertação, / Nascendo uma
nova vida / Eu vejo ressurreição.
3. Nas flores oferecidas e / Quando se dá perdão, / Nas dores
compadecidas / Eu vejo ressurreição.
4. Nos homens que estão unidos, / Com outros partindo o pão, / Nos
fracos fortalecidos / Eu vejo ressurreição.
5. Na fé dos que estão sofrendo, / No riso do meu irmão, / Na hora em
que está morrendo / Eu vejo ressurreição.
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PROGRAMAÇÃO DA FESTA DA PENHA 2013
“Com Maria dizer: Sim, eu creio!”
Domingo, dia 31 de março
Romaria dos Cavaleiros - saída de Cobilândia, às 8h30, e chegada na Prainha às 11h
Oitavário e missa às 14h30 no Campinho (Área Pastoral de Vila Velha)
Segunda-feira, 1º de abril
Oitavário e missa às 14h30 no Campinho (Área Pastoral Serrana)
Terça-feira, 02 de abril
Oitavário e missa às 14h30 no Campinho (Área Pastoral Cariacica/Viana)
Quarta-feira, dia 03 de abril
Oitavário e missa às 14h30 no Campinho (Área Pastoral Benevente)
Romaria dos Militares – Saída do portão do Convento da Penha às 14h
Quinta-feira, dia 04 de abril
Oitavário e missa às 14h30 no Campinho (Área Pastoral Serra)
Sexta-feira, dia 05 de abril
Oitavário e missa às 14h30 no Campinho (Área Pastoral Vitória)
Abertura com Coro Sinfônico da Fames às 19h
Show de Amaro Lima e banda às 20h30
Show de Evandro & Raniery às 22h
Sábado, dia 06 de abril
Missa da Romaria de São Mateus às 8h
Romaria das Pessoas com Deficiência – saída da Praça Duque de Caxias às 8h e
missa na chegada na Prainha.
Romaria de Cachoeiro de Itapemirim – saída do portão do Convento às 14h
Oitavário e Missa às 14h30 no Campinho
Romaria dos Homens – saída da Catedral às 19h e missa às 23h30 na Prainha
Domingo, dia 07 de abril
Romaria de Colatina – saída do portão do Convento às 8h e missa às 9h no Campinho
Romaria Marítima – saída de São Pedro (Ilha das Caieiras) às 8h e chegada no
píer da Marinha na Prainha às 11h
Romaria dos Motociclistas – saída da Avenida Jerônimo Monteiro em Vitória às 10h
Romaria das Mulheres – saída da Avenida Jerônimo Monteiro em Vila Velha às 14h30
Show nacional religioso com Adriana (Canção Nova) às 19h
Show de Fábio Carvalho e Manguerê às 21h
Segunda, dia 08 de abril
Missa da CRB e Seminário às 7h no Campinho
Romaria dos Ciclistas – saída de Cobilândia e do Ibes às 8h30 e chegada à Prainha às 11h
Apresentação das bandas de congo e homenagens no Campinho às 9h
Missa das Pastorais às 10h no Campinho
Missa de Encerramento às 16h na Prainha
Show nacional religioso com os Cantores de Deus às 18h30
Show nacional religioso com Eliana Ribeiro às 20h30
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AVALIAÇÃO DO CÍRCULO BÍBLICO DO OITAVÁRIO
DA FESTA DA PENHA 2013
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
- 2013 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 Livro do Oitavário da Festa da Penha 2013 (conteúdo, material, etc).
6 – Quem participou dessa Avaliação?
7 – Vocês têm alguma sugestão para o Oitavário do próximo?
___________________________________________________
__________________________________________________
___________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_______________, ______de_______________de 2013
Assinatura:_________________________________________
CEBI-ES - Centro de Estudos Bíblicos do Espírito Santo
Rua Duque de Caxias, 121 Ed. Juel, Sala 206 - Centro -Vitória – ES - Cep: 29010-120
Tel.: (27)3223-0823/9945-2068 - E-mail: cebies@yahoo.com.br
Blog: http://portrasdapalavra.blogspot.com
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FONTES HISTÓRICAS:
História da Igreja Católica no estado do Espírito Santo: 15352000. Autor: Pe. Adwalter Antônio Carnielli - 2005.
Dom João Batista – Homem de Deus, Servidor da Igreja,
Defensor dos Pobres. Autor: D. Geraldo Lyrio Rocha - 2005.
Vila Velha, seu passado e sua gente. Autor: Dijairo Gonçalves
Lima – 2002
www.conventodapenha.org.br
www.morrodomoreno.com.br
www.aves.org.br
SUGESTÕES DE L EITURA
1. Quem é esta Mulher? – Maria na Bíblia – Irmão Afonso
Murad – Paulinas, 1996.
2. Festas Marianas – Seguindo os passos de Maria – Antônio
Lúcio da silva Lima (org) – Paulus, 2005.
3.OqueMariatemadizeràsmãesdehoje–AfonsoMurad–Paulus,2006.
4. Maria entre as mulheres – Maria Cecilia Domezi e Mercedes
Brancher (org) – CEBI e Paulus, 2009.
5. Maria de todas nós – Claudete Beise Ulrich e Sônia Gomes
Mota – CEBI, 2013.
EQUIPE DE REDAÇÃO E ELABORAÇÃO
OITAVÁRIO DA PENHA 2013
Bernadete Stein; Bráz Adelque Luchü; Irmã Luíza Dalvi;
Maria de Fátima Castelan; Maria Suely Simonasse;
Pe. Manoel David Neto
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COMO SE DEU A DEVOÇAO A NOSSA SENHORA DA PENHA
No ano de 1975 estava eu com 20 anos indo para Vitoria
com um amigo de infância grande amigo ainda hoje.
Para ir até Vitoria só havia a Ponte do Camelo (ligação
Cariacica/Vila Velha). Era aproximadamente 19h00 quando
o trânsito ficou totalmente paralisado em São Torquato
e aí a reclamação foi geral dentro do ônibus, pois isso
no meu caso e do amigo significava atrapalhar a nossa
paquera. Depois de algum tempo parado, mais de 1 hora,
fiquei sabendo que se tratava da Romaria dos Homens
que passava por dentro de São Torquato. Diferentemente
da revolta dos passageiros, em silencio fiz uma promessa
que a partir do ano de 1976 iria participar da romaria, não
para pedir nada e sim para agradecer pela minha vida,
minha saúde e a paz interior que sempre foi a marca e o
compromisso de que enquanto estiver com vida e saúde
estarei sempre presente.
Graças a Deus, hoje continuo com a mesma disposição e
vontade de participar de tão importante evento religioso,
quer seja muito concentrado quando é possível isso ou
ajudando na organização da festa através da Pastoral
Operária. Que a minha devoção a Nossa Senhora me
fortaleça mais e mais. Viva Nossa Senhora da Penha.
Agnaldo Rodrigues da Vitória
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