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CANTOS PARA O TEMPO COMUM 
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Entrada 1 (só para Missa) 

Alegres vamos à casa do Pai; e na alegria cantar seu louvor! Em 

sua casa, somos felizes: participamos da ceia do amor (bis). 

1. A alegria nos vem do Senhor. Seu amor nos conduz pela mão. Ele é 

luz que ilumina o seu povo. Com segurança lhe dá a salvação. 

2. O Senhor nos concede os seus bens. Nos convida à sua mesa sentar. 

E partilha conosco o seu pão. Somos irmãos ao redor deste altar. 

3. Voltarei sempre à casa do Pai. De meu Deus cantarei o louvor. Só 

será bem feliz uma vida que busca em Deus sua fonte de amor. 

 

 

Entrada 2 (para Missa e Celebração da Palavra) 

Ó Pai, somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir! (bis) 

1. Pra viver da sua vida, Aleluia. O Senhor nos enviou, Aleluia! Pra 

ser Igreja peregrina, Aleluia.  O Senhor nos enviou, Aleluia! 

2. Pra ser sinal da Salvação, Aleluia. O Senhor nos enviou, Aleluia! 

Pra anunciar o Evangelho, Aleluia. O Senhor nos enviou, Aleluia! 

3. Pra servir na unidade, Aleluia, O Senhor nos enviou, Aleluia! Pra 

celebrar a sua glória, Aleluia. O Senhor nos enviou, Aleluia! 

4. Pra construir um mundo novo, Aleluia. O Senhor nos enviou, 

Aleluia! Pra caminhar na esperança, Aleluia. O Senhor nos enviou, 

Aleluia! 

 

 

Entrada 3 (para Missa e Celebração da Palavra) 

1. Tu anseias, eu bem sei, por salvação. Tens desejo de banir a 

escuridão. Abre, pois de par em par teu coração. E deixa a luz do céu 

entrar. 

Deixa a luz do céu entrar (2x) Abre bem as portas do teu coração 

e deixa a luz do céu entrar. 

2. Cristo a luz do céu, em ti quer habitar. Para as trevas do pecado 

dissipar. Teu caminho e coração iluminar. E deixa a luz do céu entrar. 

3. Que alegria andar ao brilho dessa luz. Vida eterna e paz no coração 

produz. Oh! Aceita agora o Salvador Jesus. E deixa a luz do céu entrar. 
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Entrada 4 (para Missa e Celebração da Palavra) 

Eis-me aqui, Senhor! Eis-me aqui, Senhor! Pra fazer tua vontade, 

pra viver do teu amor. Pra fazer tua vontade, pra viver do teu 

amor. Eis-me aqui, Senhor! 

1. O Senhor é o Pastor que me conduz. Por caminhos nunca vistos me 

enviou. Sou chamado a ser fermento, sal e luz. E por isso respondi: 

aqui estou! 

2. Ele pôs em minha boca uma canção. Me ungiu como profeta e 

trovador. Da história e da vida do meu povo. E por isso respondi: aqui 

estou! 

3. Ponho a minha confiança no Senhor. Da esperança sou chamado a 

ser sinal. Seu ouvido se inclinou ao meu clamor. E por isso respondi: 

aqui estou! 

 

Entrada 5 (para Missa e Celebração da Palavra) 

1. Em coro a Deus louvemos: eterno e seu amor. Pois Deus é 

admirável: eterno e seu amor. 

Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor! 

2. Criou o céu e a terra: eterno e seu amor. Criou o sol e a luz: eterno 

e seu amor. 

3. Fez águas, nuvens, chuvas: eterno e seu amor. Fez pedras, terras, 

montes: eterno e seu amor. 

4. Distribuiu a vida: eterno e seu amor. Na planta, peixe e ave: eterno 

e seu amor. 

5. E fez à sua imagem: eterno e seu amor. O homem livre e forte: eterno 

é seu amor! 

6. Na história que fazemos: eterno e seu amor. Deus vai à nossa frente: 

eterno e seu amor. 

7. E quando nós pecamos: eterno e seu amor. Perdoa e fortalece: eterno 

e seu amor. 

 

Entrada 6 (para Missa e Celebração da Palavra) 

Jesus Cristo ontem, hoje e sempre! Ontem, hoje e sempre, aleluia! 

(bis). 
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1. Ele é a imagem do Deus invisível, o Primogênito da criação. Tudo 

o que existe foi nele criado, nele encontramos a redenção. 

2. Ele é a cabeça da Igreja, seu corpo, o Primogênito entre os mortais. 

Que nele habite a vida mais plena, foi do agrado do nosso Pai. 

3. Reconciliou todas as criaturas, dando-nos paz pelo sangue da cruz. 

Deus no tirou do império das trevas e nos chamou a viver na luz. 

 

Entrada 7 (para Missa e Celebração da Palavra) 

Agora é tempo de ser Igreja, caminhar juntos, participar (bis).  

1. Somos povo escolhido e na fronte assinalados com o nome do 

Senhor que caminha ao nosso lado.  

2. Somos povo em missão, já é tempo de partir. É o Senhor que nos 

envia, em seu nome a servir.  

3. Somos povo esperança. Vamos juntos planejar: se Igreja a serviço e 

a fé testemunhar.  

4. Somos povo a caminho, construindo em mutirão. Nova terra, novo 

reino de fraterna comunhão. 

 

Entrada 8 (só para Missa) 

Com a Igreja subiremos o altar do Senhor! (bis) 

1. Toda a Igreja aqui está para o encontro com Deus; Ele mesmo o 

marcou para nós, filhos seus. 

2. Entre nós e o Pai santo está Jesus, nosso irmão: mediador, sacerdote, 

nosso ponto de união. 

3. Rezaremos com Cristo o perfeito louvor e seremos para o Pai uma 

imagem de amor. 

4. Céus e terra estarão na oblação de Jesus; quer unir num rebanho os 

remidos da Cruz. 

 

Aclamação ao Evangelho: 

Aleluia, Aleluia, Aleluia. 

 

Oferendas 1 (só para Missa) 

1. É prova de amor junto à mesa partilhar. É sinal de humildade nossos 

dons apresentar. 
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Acolhei as oferendas deste vinho e deste pão, e nosso coração 

também! Senhor que vos doastes totalmente por amor, fazei de nós 

o que convém! 

2. Quem vive para si, empobrece seu viver. Quem doar a própria vida, 

vida nova há de colher. 

3. Oferta é bem servir por amor ao nosso irmão. É reunir-se nesta mesa 

e celebrar a redenção. 

 

Oferendas 2 (só para Missa) 

1. Minha vida tem sentido, cada vez que eu venho aqui, e te faço o meu 

pedido de não me esquecer de ti. Meu amor é como este pão, que era 

trigo, que alguém plantou depois colheu, e depois tornou-se salvação, 

e deu mais vida e alimentou o povo meu. 

Eu te ofereço este pão, eu te ofereço meu amor. Eu te ofereço este 

pão, eu te ofereço meu amor. 

Minha vida tem sentido, cada vez que eu venho aqui, e te faço o meu 

pedido de não me esquecer de ti. Meu amor é como este vinho, que era 

fruto, que alguém plantou, depois colheu; e depois encheu-se de 

carinho, e deu mais vida, e saciou o povo meu. 

Eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor. Eu te ofereço 

vinho e pão, eu te ofereço meu amor. 

 

Oferendas 3 (só para Missa) 

De mãos estendidas, ofertamos o que de graça recebemos. (2x) 

1. A natureza tão bela que é louvor, que é serviço. O sol que ilumina 

as trevas transformando-as em luz. O dia que nos traz o pão e a noite 

que nos dá repouso, ofertamos ao Senhor o louvor da criação. 

2. Nossa vida toda inteira ofertamos ao Senhor. Como prova de 

amizade, como prova de amor. Com o vinho e com o pão ofertamos ao 

Senhor. Nossa vida toda inteira o louvor da criação. 

 

Oferendas 4 (para Missa e Celebração da Palavra) 

1. Um coração para amar, pra perdoar e sentir. Para chorar e sorrir, ao 

me criar tu me deste. Um coração pra sonhar, inquieto e sempre a bater. 

Ansioso por entender as coisas que tu disseste. 
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Eis o que eu venho te dar. Eis o que eu ponho no altar. Toma, 

Senhor, que ele é teu. Meu coração não é meu. 

2. Quero que o meu coração seja tão cheio de paz. Que não se sinta 

capaz de sentir ódio ou rancor. Quero que a minha oração possa me 

amadurecer. Leve-me a compreender as consequências do amor.  

 

Oferendas 5 (só para Missa) 

1. Bendito seja Deus Pai do universo criador. Pelo pão que nós 

recebemos. Foi de graça e com amor.     

O homem que trabalha. Faz a terra produzir. O trabalho 

multiplica os dons que nós vamos repartir.  

2. Bendito seja Deus Pai do universo criador. Pelo vinho que nós 

recebemos. Foi de graça e com amor.      

3. E nós participamos da construção do mundo novo com Deus, que 

jamais despreza nossa imensa pequenez. 

 

Oferendas 6 (só para Missa) 

1. Quando o trigo amadurece e do sol recebe a cor, quando a uva se 

torna prece na oferta do nosso amor. 

Damos graças pela vida derramada neste chão, pois, és tu, ó Deus 

da vida, quem dá vida a criação! (bis) 

2. Os presentes da natureza, o amor do coração, o teu povo canta a 

certeza, traz a vida em procissão. 

3. Abençoa nossa vida, o trabalho redentor, as colheitas repartidas, 

para celebrar o amor. 

 

Oferendas 7 (só para Missa) 

1. Muitos grãos de trigo se tornaram pão. Hoje são teu Corpo, ceia e 

comunhão. Muitos grãos de trigo se tornaram pão.  

Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em fruto e 

missão! Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em 

missão.  

2. Muitos cachos de uva se tornaram vinho. Hoje são teu Sangue, força 

no caminho. Muitos cachos de uva se tornaram vinho.  
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3. Muitas são as vidas feitas vocação. Hoje oferecidas em consagração. 

Muitas são as vidas feitas vocação. 

 

Oferendas 8 (para Missa e Celebração da Palavra) 

Sabes, Senhor, o que temos é tão pouco pra dar, mas esse pouco, 

nós queremos com os irmãos compartilhar. 

1. Queremos nesta hora, diante dos irmãos, comprometer a vida, 

buscando a união.  

2. Sabemos que é difícil, os bens compartilhar, mas com a tua graça, 

Senhor, queremos dar. 

3. Olhando o teu exemplo, Senhor, vamos seguir, fazendo o bem a 

todos, sem nada exigir 

 

Oferendas 9 (só para Missa) 

1. O trigo depois de crescido logo é colhido e vai tornar-se pão. Nas 

mãos da mãe mulher se imola, se entrega humilde pra fermentação. 

Lição de amor ensina o trigo com seu gesto de doação. Também quero 

ser desprendido pra tornar-me pão nas mãos do meu Senhor. 

Sagrado trigo imolado, depois farinhado e finalmente pão. 

Sagrado trigo ofertado que será tornado Corpo do Senhor (2x). 

2. A uva sem fazer gemido se entrega ao milagre da transformação. 

Sob os pés do lavrador sofrido vai tornar-se vinho de nobre sabor. 

Lição de amor ensina a uva com seu gesto de oblação. Também quero 

ser desprendido pra tornar-me vinho nas mãos do Senhor. 

Sagrado fruto da videira que foi flor primeiro e se modificou. 

Sagrado vinho ofertado que será tornado Sangue do Senhor (2x). 

 

Eis o mistério da fé: 

Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, 

anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa 

vinda! 
 

Comunhão 1 (só para Missa) 

Eis o Pão da Vida, eis o Pão do céu que alimenta o homem, em 

marcha para Deus. 
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1. Um grande convite o Senhor nos fez. E a Igreja o repete a toda vez. 

Feliz quem ouve e alegre vem. Trazendo consigo o amor que tem. 

2. Um dia por nós o Senhor se deu. Do sangue da cruz o amor nasceu. 

E ainda hoje Ele dá vigor aos pobres, aos fracos, ao pecador. 

3. Se o homem deseja viver feliz. Não deixe de ouvir o que a Igreja 

diz: procure sempre se aproximar do Deus feito pão para nos salvar. 

4. Há várias maneiras de o receber. Efeitos diversos podem conter. Não 

nos suceda comer em vão aquilo que é fonte de salvação. 

5. Quem come este pão sempre viverá, pois Deus nos convida a 

ressuscitar. Ó vinde todos comei também o Pão que encerra o Sumo 

Bem. 

 

Comunhão 2 (só para Missa) 

1. Na Comunhão Jesus se dá no pão. O cordeiro imolado é refeição. 

Nosso alimento de amor e salvação. Em torno deste altar somos 

irmãos. 

O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade via 

de amor, dom de Deus nosso redentor. 

2. Toma e come, isto é o meu corpo, que do trigo se faz pão e refeição. 

Na eucaristia, o vinho se torna sangue, verdadeira bebida, nossa 

alegria. 

 

Comunhão 3 (só para Missa) 

1. Esta é a ceia do Pai, vinde todos, tomai o alimento eterno. Hoje 

desejo saciar vossa fome de paz, acolhei-me no coração. 

Aonde iremos nós? Aonde iremos nós? Tu tens Palavras de Vida e 

Amor! Aonde iremos nós? Somos todos teus. Tu és o verdadeiro 

Santo de Deus! 

2. Toda a verdade falei, feito pão eu deixei o meu Corpo na mesa. Hoje 

desejo estar outra vez entre vós, acolhei-me no coração. 

3. Meu sangue deixei ficar feito vinho no Altar, quem beber tem a vida 

Hoje desejo unir todos vós, vinde a mim, acolhei-me no coração. 

4. Minha promessa cumprir, teus pecados remi, preparai o caminho 

Hoje desejo fazer minha igreja crescer, acolhei-me no coração. 
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Comunhão 4 (para Missa e Celebração da Palavra) 

1. Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha 

verdade em Tua palavra eu caminharei. Enquanto eu viver e até quando 

Tu quiseres. Já não sentirei temor, pois estás aqui. Tu estás no meio de 

nós. 

2. Creio em Ti, Senhor, vindo de Maria. Filho eterno e santo, homem 

como nós. Tu morreste por amor, vivo estás em nós. Unidade Trina 

com o Espírito e o Pai. E um dia, eu bem sei, Tu retornarás. E abrirás 

o Reino do Céu. 

3. Tu és minha força, outro Deus não há. Tu és minha paz, minha 

liberdade. Nada nesta vida nos separará. Em Tuas mãos seguras, minha 

vida guardarás. Eu não temerei o mal, Tu me livrarás. E no Teu perdão 

viverei. 

4. Ó, Senhor da vida, creio sempre em Ti. Filho Salvador, eu espero 

em Ti. Santo Espírito de amor, desce sobre nós. Tu de mil caminhos 

nos conduzes a uma fé. E por mil estradas onde andarmos nós. Qual 

semente nos levará. 

 

Comunhão 5 (só para Missa) 

1. Fui judeu plenamente, na cultura na mente. O Evangelho preguei, 

da vida falei e o povo entendeu. Ó Jesus, tua Igreja imitar-te deseja, às 

diversas culturas vai levar o amor do Pai!  

Vinde, assentai-vos à mesa, Corpo e Sangue vos dou, quero ver 

meu fogo arder! Cristo, novo ardor com certeza, abrasou tua 

Igreja nesta chama acesa!  

2. Amo o Pai que me ama, ama o Espírito em chama! Três em um: 

comunhão! Um só coração, cristãos, aprendei! Sim, Senhor, 

aprendemos; testemunho daremos. Forte o amor entre nós será e o 

mundo então crerá!  

3. Eu não vim ser servido, vim servir e convido: Quem fizer como eu 

fiz é grande e feliz no Reino do Céu! Toma igual compromisso, tua 

Igreja a serviço, construindo um Brasil melhor na paz, justiça e amor!  
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Comunhão 6 (só para Missa) 

Nós somos muitos, mas formamos um só corpo, que é o corpo do 

Senhor, a sua Igreja, pois, todos nós participamos do mesmo pão 

da unidade, que é o corpo do Senhor, a comunhão. 

1. O pão que, reunidos, nós partimos é a participação do Corpo do 

Senhor. 

2. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão no Sangue do 

Senhor. 

3. À ordem do Senhor obedecendo, celebramos a memória da nossa 

redenção. 

4. Da Ceia do Senhor participando, pelo Espírito seremos unidos num 

só corpo. 

5. Seu Corpo e seu Sangue comungando, sua morte anunciamos, até 

que Ele venha. 

 

Comunhão 7 (para Missa e Celebração da Palavra) 

1. Ao recebermos, Senhor, tua presença sagrada para confirmar teu 

amor faz de nós tua morada. Surge um sincero louvor brota a semente 

plantada faz-nos seguir teu caminho sempre trilhar tua estrada. 

Desamarrem as sandálias e descansem. Este chão é terra santa, 

irmãos meus. Venham, orem, comam, cantem. Venham todos e 

renovem a esperança no Senhor. 

2. O Filho de Deus com o Pai e o Espírito Santo. Nesta Trindade um 

só ser que pede a nós sermos santos. Dai-nos, Jesus, teu poder de se 

doar sem medidas deixa que compreendamos que este é o sentido da 

vida. 

3. Ao virmos te receber, nós te pedimos, ó Cristo faz vibrar nosso ser, 

indo ao encontro ao Pai Santo. Sem descuidar dos irmãos, mil faces da 

tua face, fazes que o coração sinta a força da caridade. 

 

Comunhão 8 (para Missa e Celebração da Palavra) 

Feliz o homem que ama o Senhor e segue seus mandamentos. O 

seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. 

1. Feliz o que anda na lei do Senhor e segue o caminho que Deus lhe 

indicou: terá recompensa no Reino do Céu porque muito amou. 



11 
 

2. Feliz quem se alegra em servir o irmão, segundo os preceitos que 

Deus lhe ensinou: verá maravilhas de Deus, o Senhor, porque muito 

amou. 

3. Feliz quem confia na força do bem, seguindo os caminhos da paz e 

o perdão: será acolhido nos braços do Pai, porque muito amou. 

4. Feliz quem dá graças de bom coração e estende sua mão ao sem voz 

e sem-vez, terá no banquete um lugar para si porque muito amou. 

 

Comunhão 9 (só para Missa) 

Vou cantar teu amor, ser no mundo um farol. Eis-me aqui, Senhor, vem 

abrir as janelas do meu coração e então falarei imitando tua voz. Creio 

em ti, Senhor, nas pegadas deixadas por ti vou andar. Vou falar do teu 

coração, com ternura nas mãos e na voz, proclamar que a vida é bem 

mais do que aquilo que o mundo ensina e cantar... 

Cantar um canto ensinado por Deus. Com poesia ensinar nossa fé, 

plantar o chão, cultivar o amor, como poetas que querem sonhar, 

pra realizar o que o mestre ensinou. Viemos cear, restaurar o 

coração, fonte de vida no altar a brotar, a nos alimentar. 

Celebrar meu viver pra no mundo ser mais. Faz de mim, Senhor, 

aprendiz da verdade, justiça e da paz. Comungar teu viver neste vinho, 

neste pão, quero ser, Senhor, novo homem nascido do teu coração. 

 

Comunhão 10 (só para Missa) 

1. O Senhor nos tem amado como nunca alguém amou. E nos guia a 

cada dia com a força e com a luz. Recebemos seu amor quando 

partimos o pão. É o pão da amizade, o Pão de Deus! 

Eis meu Corpo: Tomai e Comei! Eis meu Sangue: Tomai e Bebei! 

Eu sou a Vida e Eu sou o Amor! O Senhor conduz o povo em seu 

amor. 

2. O Senhor nos tem amado como nunca alguém amou. Foi um pobre 

carpinteiro que viveu em Nazaré. Trabalhou com suas mãos e a 

igualdade ele ensinou. O trabalho e o sofrimento conheceu! 

3. O Senhor nos tem amado como nunca alguém amou. Seu amor era 

tão grande que na cruz veio a morrer. Seu amor era tão forte, sobre a 

morte triunfou e dos mortos o Senhor ressuscitou! 
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Comunhão 11 (para Missa e Celebração da Palavra) 

1. É bom estarmos juntos à mesa do Senhor e unido na alegria, partir 

o Pão do Amor. 

Na vida caminha quem come deste pão. Não anda sozinho quem 

vive em comunhão. 

2. Embora sendo muitos, é um o nosso Deus. Com Ele, vamos juntos, 

seguindo os passos seus. 

3.Formamos a Igreja, o Corpo do Senhor; que em nós o mundo veja a 

luz do seu amor. 

4. Foi Deus quem deu outrora ao povo o pão do céu; porém, nos dá 

agora o próprio Filho seu. 

5. Será bem mais profundo o encontro: a comunhão, se formos para o 

mundo sinal de salvação. 

 

Final 1 (para Missa e Celebração da Palavra) 

1. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás, contigo pelo caminho, 

Santa Maria vai. 

Ó vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem! (2x) 

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. 

 

Final 2 (para Missa e Celebração da Palavra) 

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 planto. Pro 
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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. 

 

Final 3 (para Missa e Celebração da Palavra) 

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 a 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. 

 

Final 4 (para Missa e Celebração da Palavra) 

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. Venha caminhar com teu povo. 

Nossa Mãe sempre serás 

2. Roga pelos pecadores desta terra. Roga pelo povo que em seu Deus 

espera. Mãe do meu Senhor. Mãe do meu Salvador. 

 

Final 5 (para Missa e Celebração da Palavra) 

1. Com minha mãe estarei, na santa glória um dia. Junto a Virgem 

Maria, no céu triunfarei. 

No céu, no céu com minha Mãe estarei. (2x) 

2. Com minha Mãe estarei, mas já que hei ofendido a meu Jesus 

querido, as culpas chorarei. 

3. Com minha Mãe estarei em seu coração terno. Em seu coração 

materno sem fim descansarei. 

4. Com minha Mãe estarei unindo-me aos anjos, no coro dos arcanjos 

sua glória cantarei. 
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Final 6 (para Missa e Celebração da Palavra) 

1. Santa Mãe Maria, nessa travessia, cubra-nos teu manto cor de anil. 

Guarda nossa vida, Mãe Aparecida, Santa Padroeira do Brasil. 

Ave, Maria! Ave, Maria! (bis) 

2. Mulher peregrina, força feminina, a mais importante que existiu. 

Com justiça queres que nossas mulheres sejam construtoras do Brasil. 

3. Com amor divino, guarda os peregrinos, nesta caminhada para o 

além! Dá-lhes companhia, pois também um dia foste peregrina de 

Belém. 

4. Com seus passos lentos, enfrentando os ventos quando sopram 

noutra direção toda a Mãe Igreja pede que tu sejas companheira de 

libertação. 

 

Final 7 (para Missa e Celebração da Palavra) 

1. Louvando Maria o povo fiel, a voz repetia de São Gabriel. 

Ave, ave, ave Maria (bis). 

2. Um anjo descendo num raio de luz. Feliz, Bernadete à fonte conduz. 

3. Vestida de branco da glória desceu. Trazendo na cinta as cores do 

céu. 

4. Mostrando o rosário na cândida mão. Ensina o caminho da santa 

oração. 

 

Final 8 (para Missa e Celebração da Palavra) 

1. Ensina teu povo a rezar, Maria, Mãe de Jesus. Que um dia teu povo 

desperta e na certa vai ver a luz. Que um dia teu povo se anima e 

caminha com teu Jesus. 

Maria de Jesus Cristo, Maria de Deus, Maria mulher. Ensina teu 

povo o teu jeito de ser o que Deus quiser. Ensina teu povo o teu 

jeito de ser o que Deus quiser. 

2. Maria Senhora nossa, Maria do povo, povo de Deus. Ensina teu jeito 

perfeito de sempre escutar teu Deus. Ensina teu jeito perfeito de 

sempre escutar teu Deus. 

 


