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1. TU ÉS A GLÓRIA 

(abertura) 

L.: Pe. Fernando Meiro 

M.: Pe. Manuel Luís 

 

 

2. Tu és a honra da humanidade! Ave, Maria! 

És a ditosa por Deus escolhida! Ave, Maria! 

 

3. Das tuas mãos nos vieram prodígios! Ave, Maria! 

És o refúgio do povo de Deus! Ave, Maria! 

 

4. O que fizeste agradou ao Senhor! Ave, Maria! 

Bendita sejas por Deus poderoso! Ave, Maria! 

 

5. Povos da terra, louvai a Maria! Ave, Maria! 

Eternamente aclamai o seu nome! / Ave, Maria! 

 

 

  



 
 

4 
 

2. UMA MULHER NO CÉU FOI VISTA  

(abertura) 

Pe. Geraldo Leite Bastos 

 

 

2. Os poderosos da terra 

vão semeando a guerra; 

é o batalhão do dragão. 

Todo de ouro enfeitado, 

com seu dinheiro roubado, 

tenta iludir os cristãos. 

 

3. A mulher é a Igreja, 

sua força é a fraqueza, 

poder de Deus é assim: 

neste mundo desterrada, 

sempre a marchar sem parada 

pras regiões do sem-fim. 

4. Salve, ó Virgem Maria, 

da Igreja modelo e guia, 

mãe desta gente mestiça! 

A graça do Cristo, teu Filho, 

e a força do Santo Espírito 

façam reinar a justiça. 
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3. ALELUIA! DEUS TE SALVE, Ó MARIA  

(aclamação)  

Reginaldo Veloso 
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4. É GRANDE O SENHOR 

(oferendas)  

L.: José Thomaz Filho  

M.: Frei Fabreti, OFM 

 

 

2. Fiel e compassivo é o nosso Deus! 

Atento a toda dor, conosco vem morar: 

dispensa orgulho e poder, nutre os famintos. 

Vinde, pois, toda esperança celebrar. 

 

3. Coragem que anima é o nosso Deus! 

Atento ao novo reino, ouviu nosso clamor: 

trouxe o perdão, reanimou os humilhados. 

Vinde todos celebrar seu grande amor! 
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5. SALVE, MARIA  

(oferendas) 

Pe. Jocy Rodrigues 

 

 
2. Maria, ao ver o anjo, se espantou, 

e o anjo disse: “Nada a temer!”, 

pois ela tem cartaz lá pelo céu 

e o próprio Deus, um dia, dela irá nascer. 

 

3. Maria acha difícil esta mensagem, 

e o anjo afirma que Deus fará; 

e sua prima Isabel, embora velha, 

vai ter um filho que João se chamará. 

4. Maria fez-se escrava do Senhor 

e apresentou-se para a missão 

de ser a imaculada mãe de Deus, 

contribuindo para nossa salvação. 
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6. AVE, MARIA, CHEIA DE GRAÇA  

(comunhão)  

Versão e M.: Reginaldo Veloso 

 

 

2. São quantas as estrelas, 

quem é que vai saber? 

Quem sabe o nome delas? 

Só ele tem poder! 

Levanta os humilhados, 

os maus vai abater. 

 

3. Cantai ao nosso Deus 

ao som de violões! 

Com nuvens cobre o céu, 

e desfaz os torrões! 

E faz brotar nos campos 

as ervas e os feijões. 

4. Fornece o alimento 

às aves e animais! 

Na força dos guerreiros 

meu Deus não se compraz! 

Quem teme e nele espera 

lhe agrada muito mais! 

 

5. Ao Deus do céu louvemos 

e ao que vem, cantemos; 

e ao Divino, então, 

a nossa louvação! 

Os três, que são um Deus, 

exalte o povo seu! 
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7. POVO DE DEUS, FOI ASSIM  

(comunhão)  

L.: José Thomaz Filho  

M.: Frei Fabreti, OFM 
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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 Senhor, nossa mãe, 

nós queremos contigo aprender 

a justiça, a vontade do Pai 

e 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: 
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8. OUVISTE A PALAVRA DE DEUS  

(comunhão)  

Pe. José Weber, SVD 

 

2. Quando o anjo por Deus foi mandado 

dizer-te da escolha tão alta, 

sendo mãe, tu quiseste ser serva 

do “Deus que os humildes exalta”. 

 

3. Quando o viste nascer rejeitado, 

perseguido até a morte cruel, 

tua fé trouxe a páscoa da vida, 

pois “Deus para sempre é fiel”. 
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9. MARIA, MÃE DA VIDA  

(louvor final)  

Robson Medeiros Vicente 

 

 

2. Maria, mãe do mundo, 

Maria, mãe da luz. 

 

3. Maria, mãe da terra, 

Maria, mãe do céu. 

 

4. Maria, mãe da Igreja, 

Maria, mãe da fé. 

 

5. Maria, mãe do povo, 

Maria, nossa mãe. 
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10. O CÂNTICO DA VIRGEM MARIA  

(Magnificat)  

M.: J. Gelineau  

 

 

3. Manifesta o poder de seu braço, 

dispersa os soberbos; 

derruba os poderosos de seus tronos 

e eleva os humildes. 

 

4. Sacia de bens os famintos, 

despede os ricos sem nada. 

Acolhe Israel, seu servidor, 

fiel ao seu amor. 

 

5. Como havia prometido a nossos pais, 

em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. 

Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, 

desde agora e para sempre, pelos séculos, amém! 
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11. DESPERTA, TU QUE DORMES  

(Assunção – abertura)  

L.: Frei José Moacyr Cadenassi, OFMCap 

M.: Júlio Cézar Marques Ricarte 

 

 

2. Qual arca transportada ao templo luminoso, 

Tu vives, ó amada, no reino esplendoroso! 

 

3. Apóstolos e anjos entoam tua glória! 

Vestida de ouro branco, de Cristo és memória! 
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12. ALELUIA! MARIA É ELEVADA  

(Assunção – aclamação)  

L.: Lecionário dominical  

M.: Waldeci Farias (refrão); J. Acácio Santana (estrofe) 
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13. Ó SENHOR E NOSSO DEUS  

(Aparecida – abertura)  

Toada sertaneja         Frei José Luiz Prim, OFM 

 

 

2. Ó Senhora, sois rainha, 

a mãe santa do Senhor. 

Revestida de beleza, 

sois a mãe do belo amor. 

 

3. Com o manto da justiça 

o Senhor vos revestiu. 

Coroada com estrelas: 

quem tamanha glória viu? 

 

4. Com os olhos de ternura, 

vossos filhos protegei. 

Dai-lhes ser fiéis à Igreja 

e seguir de Deus a lei. 

 

5. Ensinai a nosso povo 

que sem fé, sem religião, 

não se chega ao rumo certo: 

só Jesus é a salvação. 
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14. ALELUIA! DISSE A MÃE DE JESUS  

(Aparecida – aclamação)  

L.: Lecionário dominical  

M.: Frei José Luiz Prim, OFM 

Marchinha 
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15. COMO VAI SER  

(Aparecida – oferendas)  

L.: José Thomaz Filho  

M.: Frei Fabreti, OFM 

 

 

 

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. 
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16. COM OS CUIDADOS DE MÃE  

(Aparecida – oferendas)  

Frei José Luiz Prim, OFM 

Lento, suplicante 

 

 

2. Queremos dar ao Senhor 

de nosso amor o serviço: 

buscar no irmão sofredor 

o rosto de Jesus Cristo. 

 

3. Maria, martirizada 

nas dores junto da cruz, 

por Cristo foi transformada 

em mãe da divina luz.  
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17. NESTE ALTAR, O PÃO DA VIDA  

(Aparecida – comunhão)  

Toada sertaneja        Frei José Luiz Prim, OFM 

 

 

2. “Fazei tudo o que ele 

vos disser” – a mãe falou. 

Se cumprirmos esta ordem, 

vida nova despontou. 

 

3. Tanta gente está sofrendo 

sem ter teto, sem ter pão. 

Dar-lhes uma vida digna 

é viver a comunhão. 

 

4. Este pão que alimenta 

traz-nos vida e mais vigor. 

Aprendamos de Maria 

dar a vida por amor. 

 

5. Se da mãe Aparecida 

nos deixarmos ensinar, 

“novos céus e nova terra” 

neste mundo vão brotar. 
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18. EM CANÁ DA GALILEIA  

(Aparecida – comunhão)  

L.: Frei José Moacyr Cadenassi, OFMCap  

M.: Adenor Leonardo Terra 
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2. Grandes talhas, tão vazias, 

Dos antigos rituais, 

Acolheram novo rito 

De valores triunfais. 

 

3. A bebida transformada 

Tem sabor da grande vinha, 

Que um dia foi plantada 

Pelo Deus que nos aninha. 

 

4. “Vem, amada dos meus dias, 

Ao amor transfigurante!” 

É o amado que ressoa 

Sua voz vivificante. 

 

5. Do amor a primazia 

É o festim da eternidade: 

São as bodas luminosas 

De Jesus co’a humanidade! 
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19. COMO É FELIZ A SANTA MÃE  

(Aparecida – louvor final) 

Frei José Luiz Prim, OFM 

Country 

 

 

2. “Quem minha mãe, quem meu irmão?”, 

pergunta Cristo à multidão. 

“É todo aquele que oferece 

ao Pai eterno o coração.” 

 

  



 
 

24 
 

20. GRAÇAS DEMOS À SENHORA  

(Aparecida)  

Tradicional  

 

 

2. Virgem santa, virgem bela, 

mãe amável, mãe querida: 

||:amparai-nos, socorrei-nos, 

ó Senhora Aparecida.:|| 

 

3. Nos momentos de perigo, 

que são tantos nesta vida, 

||:confiantes recorramos 

à Senhora Aparecida!:|| 

 

4. Protegei a santa Igreja, 

nossa mestra, nossa guia. 

||:Protegei a nossa pátria, 

ó Senhora Aparecida!:|| 

 

5. Pelos lares brasileiros, 

pela infância desvalida, 

||:oh, velai maternalmente, 

virgem mãe Aparecida!:|| 

 


