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Entrada 1 

Vem Maria, vem, vem nos ajudar neste caminhar. Tão difícil, 

rumo ao Pai (2x).  

1. Vem, querida Mãe, nos ensinar a ser testemunhas do amor. Que fez 

do teu corpo sua morada. Que se abriu pra receber o Salvador.  

2. Nós queremos, ó Mãe, responder ao amor do Cristo Salvador. 

Cheios de ternura colocamos confiantes em tuas mãos esta oração. 

 

 

Entrada 2 

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. 

 

 

Entrada 3 

Ave cheia de graça, ave cheia de amor. Salve, ó mãe de Jesus, a ti 

nosso canto e nosso louvor (bis). 

1. Mãe do Criador, 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 pecadores, rogai. Dos 

agricultores, rogai. Santos e Doutores, rogai por nós. 
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Hino de louvor (somente em Solenidades e Festas) 

1. Glória a Deus nos altos céus! Paz na terra a seus amados! A vós 

louvam, rei celeste, os que foram libertados. 

Glória a Deus lá nos céus, e paz aos seus. Amém! (2x) 

2. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos; damos glória 

ao vosso nome, vossos dons agradecemos. 

3. Senhor nosso, Jesus Cristo, unigênito do Pai, vós, de Deus cordeiro 

santo, nossas culpas perdoai! 

4. Vós, que estais junto do Pai como nosso intercessor, acolhei nossos 

pedidos, atendei nosso clamor! 

5. Vós somente sois o santo, o altíssimo, o Senhor, com o Espírito 

Divino, de Deus Pai no esplendor! 

 

 

Aclamação ao Evangelho: 

Aleluia. Aleluia. Aleluia. 

Maria, alegra-te, ó cheia de graça, és bendita entre todas as mulheres 

da terra! 

 

 

NA QUARESMA: 

Louvor a vós, ó Cristo, rei da eterna glória. 

ou 

Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo Palavra de Deus. 

Maria, alegra-te, ó cheia de graça, és bendita entre todas as mulheres 

da terra! 

 

 

Oferendas 1 

1. Maria cheia de graça, não teme o que possa vir. “Palavra de Deus 

não passa, sem tudo antes florir”.  

Na casa de Nazaré, um sim ecoou sereno. Na casa de Nazaré, Deus  

mesmo se fez pequeno. 

2. José temeu agrura, Maria foi sempre forte. E Deus encontrou ternura 

e o povo uma nova sorte. 
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3. Maria foi resistente, falou pelo povo seu. “O braço do prepotente 

Deus mesmo desmereceu”. 

4. Maria, toda humildade, não foge nem mesmo à cruz. Confia: Deus 

é bondade, perdão, fortaleza e luz. 

 

 

Oferendas 2 

1. Como vai ser? Nossa festa não pode seguir: tarde demais, pra buscar 

outro vinho e servir. 

Em meio a todo sobressalto, é Maria, quem sabe lembrar: se o meu 

Filho está presente, nada pode faltar! (2x) 

2. Mas que fazer? Se tem água, tem vinho também: basta um sinal! E 

em Caná quem provou, tudo bem! 

3. Como não crer? A alegria da vida nos vem, quando os irmãos põem 

à mesa seus dons e o que têm. 

 

 

Oferendas 3 

Quando faltou vinho naquela festa, Maria, tu percebeste, em todos, 

havia aflição. Olhaste para Teu Filho e pediste a Ele e Jesus te atendeu, 

a graça aconteceu, a água foi transformada em vinho pra todos. 

Quando faltou a alegria em minha vida, tu percebeste o cansaço em 

meu coração. Olhaste pra Teu Filho e pediste a ele e Jesus te atendeu, 

veio e me socorreu. Hoje eu canto alegre o mesmo canto seu: 

O Senhor fez em mim maravilhas (3x) Santo é o Senhor! 

 

 

Oferendas 4 

1. És, Maria, a Virgem que sabe ouvir e acolher com fé a santa Palavra 

de Deus. Dizes sim e logo te tornas Mãe; dás à luz depois o Cristo que 

vem nos remir. 

Virgem que sabe ouvir o que o Senhor te diz. Crendo gerastes 

quem te criou! Ó Maria, tu és feliz! (2x) 
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2. Contemplando o exemplo que tu nos dás, nossa Igreja escuta, acolhe 

a Palavra com fé. E anuncia a todos, pois ele é pão que alimenta; é luz 

que a sombra da História desfaz. 

 

 

Eis o mistério da fé: 

Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa 

ressurreição. Vinde, Senhor Jesus! 

 

 

Comunhão 1 

1. Manifestou o poder do seu braço. Desconcertou os corações 

assoberbados. Derrubou do trono os poderosos. Exaltou os humildes. 

Minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito exulta de alegria (2x). 

Em Deus, meu Salvador. Meu espírito exulta (3x). 

2. Saciou os indigentes de bens. Despediu os ricos de mãos vazias. 

Acolheu a Israel, lembrado de sua misericórdia. Conforme prometera 

a nossos pais. Em favor da posteridade de Abraão. 

 

 

Comunhão 2 

1. Povo de Deus, foi assim Deus cumpriu a palavra que diz: Uma 

virgem irá conceber e a visita de Deus me fez Mãe, Mãe do Senhor, 

nossa Mãe, nós queremos contigo aprender a humildade, a confiança 

total, e escutar o teu Filho que diz: 

Senta comigo à minha mesa, nutre a esperança, reúne os irmãos! 

Planta meu reino, transforma a terra, mas que coragem, tens 

minha mão! 

2. Povo de Deus foi assim: Nem montanha ou distância qualquer me 

impediu de servir e sorrir. Visitei com meu Deus, fui irmã, Mãe do 

Senhor nossa Mãe, nós queremos contigo aprender desapego, bondade 

teu sim, e acolher o teu Filho que diz: 

3. Povo de Deus, foi assim: Meu menino cresceu e entendeu que a 

vontade do Pai conta mais e a visita foi Deus quem nos fez, Mãe do 
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Senhor, nossa Mãe, nós queremos contigo aprender a justiça, a vontade 

do Pai entender o teu Filho que diz: 

4. Povo de Deus, foi assim da verdade jamais se afastou. Veio a morte 

e ficou nosso pão visitou-nos e espera por nós! Mãe do Senhor, nossa 

Mãe, nós queremos contigo aprender a verdade, a firmeza, o perdão e 

seguir o teu Filho que diz: 

 

 

Comunhão 3 

1. Quando teu Pai revelou o segredo a Maria que, pela força do 

Espírito, conceberia. A ti, Jesus, ela não hesitou logo em responder: 

faça-se em mim, pobre serva o que a Deus aprouver. Hoje imitando a 

Maria que é imagem da Igreja. Nossa família outra vez te recebe e 

deseja. Cheia de fé, de esperança e de amor, dizer sim a Deus. Eis aqui 

os teus servos, Senhor! 

Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar e de ti, nosso Pai, 

venha o Espírito Santo de amor pra gerar e formar Cristo em nós. 
2. Por um decreto do Pai ela foi escolhida. Para gerar-te, ó Senhor, que 

és origem da vida. Cheia do Espírito Santo no corpo e no coração. Foi 

quem melhor cooperou com a tua missão. Na comunhão recebemos o 

Espírito Santo e vem contigo Jesus, o teu Pai sacrossanto. Vamos agora 

ajudar-te no plano da salvação. Eis aqui os teus servos, Senhor! 

3. No coração de Maria, no olhar doce e terno. Sempre tiveste na vida 

um apoio materno. Desde Belém, Nazaré, só viveu para te servir. 

Quando morrias na cruz, tua mãe estava ali. Mãe amorosa da Igreja 

quer ser nosso auxílio. Reproduzir nos cristãos as feições de teu Filho. 

Como ela fez em Caná, nos convida a te obedecer. Eis aqui os teus 

servos, Senhor! 

 

 

Comunhão 4 

1. Quando teu Filho contigo vier, pra festa da vida fazer: ensina-nos 

Maria, a fazer o que Ele disser!  

Tudo é possível nas tuas mãos, meu Senhor! A Eucaristia é teu 

milagre de amor!  
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2. Quando o vinho do amor nos faltar, e a gente ao irmão se fechar: 

ensina-nos Maria, a fazer o que Ele disser!  

3. Quando na mesa do nosso irmão faltar água, vida e pão: ensina-nos 

Maria, a fazer o que Ele disser!  

4. Quando faltar a justiça entre nós, e muitos ficarem sem voz: ensina-

nos Maria, a fazer o que Ele disser! 

5. Quando o homem, em nome da paz, matar o irmão, pra ter mais: 

ensina-nos Maria, a fazer o que Ele disser! 

6. Quando a tristeza invadir nosso ser, e a vida o sentido perder: ensina-

nos Maria, a fazer o que Ele disser! 

 

 

Final 1 

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 

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 

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. 

 

 


