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APRESENTAÇÃO

Irmãos e Irmãs, 
Estamos iniciando mais mês de Nossa Senhora em nossa Paróquia. Este 

ano de 2021, estamos diante de uma pandemia que assola o nosso mundo e o 
nosso país. Diante da realidade que vivemos vamos refletir um tema que traz 
alento aos nossos corações: ”Nos braços de Maria, a esperança do mundo”.

Este ano refletiremos os títulos de Maria Santíssima da ladainha de 
Nossa Senhora que rezamos na novena.

A presença de Maria Santíssima é uma benção para a nossa vida, 
saibamos vivenciar esta benção que Deus deu para nós. Somos muito felizes 
por termos Maria Santíssima como nossa Mãe e Intercessora no céu, por isso 
nós suplicamos a ela: “óh Maria concebida sem pecado, rogai por nós que 
recorremos a vós”.

“Mãe das graças o Canindé te ama”, este é o sentimento que toma 
conta do coração dos Canindeenses, vamos demonstrar nosso amor a Maria, 
pois ela nos quer bem e nos aponta para a salvação que é o seu próprio Filho 
Jesus.

 Que nós sejamos uma benção para o outro, respeitando os protocolos, 
tendo os devidos cuidados, celebraremos com amor mais um mês Mariano 
em Canindé. 

Viva Nossa Senhora!
Um feliz mês para todos nós. Paz e bem, Salve Maria!

Comunidade Franciscana de Canindé
Frei Francisco Edson da Silva Mendes, OFM – Pároco 
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ESCALA DOS GRUPOS NO MÊS MARIANO
Igreja de Nossa Senhora das Dores

1º/05 – São Tarcísio
02/05 – Santa Cecilia
03/05 – Filhos da Misericórdia
04/05 – Irmão Sol
05/05 – Estrela da Manhã
06/05 – Gênesis
07/05 – Homens de Boa Vontade
08/05 – São Tarcísio
09/05 – Filhos da Misericórdia
10/05 – Vem e Segue-me
11/05 – JUFRA
12/05 – Terço dos Homens
13/05 – Congregação Mariana
14/05 – Vicentinos
15/05 – Gênesis
16/05 – ECC
17/05 – Santa Cecilia
18/05 – Congregação Mariana
19/05 – Santa Clara
20/05 – Terço dos Homens
21/05 – Vem e Segue-me
22/05 – Santa Terezinha
23/05 – Irmão Sol
24/05 – JUFRA
25/05 – Santa Terezinha
26/05 – ECC
27/05 – Vicentinos
28/05 – Santa Clara
29/05 – Coroação
30/05 – Estrela da Manhã
31/05 – Homens de Boa Vontade (Peregrinação da imagem de Nossa 
Senhora e Promoção Beneficente do mês Mariano 2021)
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ROTEIRO DA NOVENA
(Sábados e Domingos Celebração Eucarística)

01. Motivação inicial
02. Cântico inicial
03. Invocação à Santíssima Trindade e Oração Preparatória
04. Cântico ao Espírito Santo  
05. Oração da Rainha do Céu
06. Texto Mariano e Mistério do Terço
07. Aclamação e proclamação do Evangelho
08. Reflexão
09. Ladainha de Nossa Senhora 
10. Incensação da imagem de Nossa Senhora
11. Partilha 
12. Exposição e Benção do Santíssimo Sacramento
13. Recolhimento do Santíssimo Sacramento
14. Avisos
15. Consagração a Nossa Senhora 
16. Cântico Final (Ó minha Mãe Senhora)

ORAÇÃO PREPARATÓRIA

Ó Deus, vós quiseste fazer da Virgem Maria a figura da 
Igreja. Ela recebeu Cristo e o Deu ao mundo. Envia sobre nós o Teu 
Espirito Santo, para que em breve estejamos unidos visivelmente em 
um só corpo, e que irradiemos Cristo no meio dos homens que não 
conseguem crer. Congrega-nos na unidade visível, a fim de que, com 
a Virgem Maria e com todas as santas virtudes testemunhas de Cristo, 
nos rejubilemos em Ti, nosso Salvador, agora e sempre pelos séculos 
dos séculos. Amém! 
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CÂNTICOS AO ESPÍRITO SANTO

1. A NÓS DESCEI (1) 

A NÓS DESCEI, DIVINA LUZ, / A NÓS DESCEI, DIVINA LUZ, 
/ EM NOSSAS ALMAS ACENDEI / O AMOR, O AMOR DE JE-
SUS (BIS)
1. Vinde, Santo Espírito, e do céu mandai / Da luz vossa um raio / da 
luz vossa um raio / Vinde, Pai dos pobres, Doador dos dons / luz dos 
corações / luz dos corações / Grão consolador. Nossa alma habitais. / E 
nos confortais / e nos confortais / Na fadiga pouso, no ardor brandura 
e na dor ternura, / e na dor ternura.

2. A NÓS DESCEI (2)

A NÓS DESCEI, DIVINA LUZ (BIS) EM NOSSAS ALMAS 
ACENDEI O AMOR, O AMOR DE JESUS (BIS)
1. Vós sois a alma da Igreja. / Vós sois a vida, sois o amor. / Vós sois a 
graça benfazeja (bis) que nos irmana no Senhor (bis).
2. Divino Espírito, descei, / os corações vinde inflamar, / e as nossas 
almas preparar (bis) / para o que Deus nos quer falar. (bis)

3. CONHEÇO UM CORAÇÃO
1.  Conheço um coração tão manso, humilde e sereno; que louva ao Pai 
por revelar seu nome aos pequenos; que tem o dom de amar, que sabe 
perdoar e deu a vida para nos salvar.
JESUS MANDA TEU ESPÍRITO PARA TRANSFORMAR MEU 
CORAÇÃO. (2X)
2.  Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, 
sem vida, aqui dentro ele me aperta; não quer saber de amar nem sabe 
perdoar, quer tudo e não sabe partilhar.
3. Lava, purifica e restaura-me de novo, serás o nosso Deus e nós sere-
mos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor. Espírito de Deus, 
nosso Senhor.
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ORAÇÃO DA RAINHA DO CÉU
TEMPO PASCAL

D. Rainha do Céu alegrai-Vos, aleluia.
T. Porque quem merecestes trazer em vosso puríssimo seio, aleluia.
D. Ressuscitou, como disse, aleluia.
T. Rogai por nós a Deus, aleluia.
D. Exultai e alegrai- Vos, ó Virgem Maria, aleluia.
T. Pois o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia.
D. Ó Deus, que Vos dignastes alegrar o mundo com a Ressurreição do 
Vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso concedei-nos, vo-lo pedimos 
que por sua Mãe, a Virgem Maria, alcancemos a vida eterna. Por Cristo 
Nosso Senhor.
T. Amém!

ORAÇÃO DO ANGELUS 
TEMPO COMUM

D. O Anjo do Senhor anunciou a Maria.
T. E ela concebeu do Espírito Santo.
      Ave Maria...
D. Eis aqui a serva do Senhor.
T. Faça-se em mim segundo a vossa palavra.
      Ave Maria...
D. E o Verbo se fez carne.
T. E habitou entre nós.
    Ave Maria...
D. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus.
T. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
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Oremos: Infundi Senhor , a vossa graça em nossos corações, para que, 
nós, conhecendo, pela mensagem do Anjo, a encarnação do Cristo, 
vosso Filho, cheguemos, por sua paixão e cruz, à glória da ressurrei-
ção. Pelo mesmo Cristo, Senhor Nosso. Amém!

TEXTOS MARIANOS

1º/05 - Subtema: “SANTA MARIA”

A vida pública do Filho de Deus começa com uma intervenção de 
Maria nas bodas de Caná e termina com um gesto grandioso da Virgem 
Mãe, ao pé da cruz, recebendo-nos como filhos.  

Maria é santa por excelência, por isso Deus a escolheu para ser 
a Mãe de seu Filho. Para nós Cristãos, o mistério de nossa fé, está 
fundada sobre a pessoa de Jesus, e inseparável da mulher da qual Ele 
nasceu.

Maria é santa, não porque era uma mulher piedosa e temente a Deus 
e amante da Palavra, mas sobretudo, porque se tornou cheia de graça 
e templo do Espirito Santo. Isso a qualifica com tantas outras virtudes 
como santa, alias Santíssima, que é o seu título mais adequado.

Perante a grandeza do nome e da pessoa, das suas virtudes, 
atributos e missão, é justo e necessário que chamemos Maria de Santa. 
Santificada em vida, porque concebida sem pecado; agraciada pela 
presença do Divino Espirito e pela habitação do Filho de Deus em seu 
corpo virginal.

Todos: SANTA MARIA, ROGAI POR NÓS.

02/05 - Subtema: “SANTA MÃE DE DEUS”

Nossa Senhora é chamada oficialmente, desde o concílio de Éfeso 
de Teotokos (Mãe de Deus). Ela é Mãe, não no sentido de que tenha 
gerado o Deus eterno – que sempre existiu desde toda a eternidade – 
mas Mãe de Deus, enquanto gerou a Segunda Pessoa da Santíssima 
Trindade, que em Maria se encarnou e tomou um corpo igual ao nosso. 
Aquele que nasceu de Maria foi o Verbo feito carne.
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Na Sagrada Escritura, especialmente nos quatro Evangelhos, 
encontramos um dos fundamentos bíblicos do título de Mãe de Deus, 
quando lemos a narração do episódio da Visitação de Maria Santíssima 
a Isabel. Esta cheia do Espirito Santo, saúda Maria como Mãe de Deus: 
“Como mereço que a Mãe do meu Senhor venha me visitar”.

Na cultura e na expressão bíblica, Senhor significa Deus. Por isso, 
Maria, sendo Mãe do Senhor, é com toda certeza a mãe de Deus.

Todos: SANTA MÃE DE DEUS, ROGAI POR NÓS. 

03/05 - Subtema: “SANTA VIRGEM DAS VIRGENS”

Maria foi Virgem, antes, durante e depois do parto. Para Deus nada 
é impossível. Ao afirmar essa verdade católica, que se tornou dogma 
de fé, a Igreja quis mostrar a excelência do nascimento do Filho de 
Deus. 

Se temos fé e acreditamos que Deus pode operar milagres, obras 
miraculosas por parte do Pai, do Filho ou do Espirito Santo são 
possíveis. O que a Igreja deseja igualmente sublinhar na Virgindade 
Perpétua de Maria é a sua consagração total a Deus. “Como acontecerá 
isso, já que não convivo com um homem?” Eis a pergunta de Maria 
ao Anjo. 

Isso significa que sua preocupação era outra, sua atenção voltava-se 
somente para Deus e sua vida lhe pertencia. Por essa razão, Maria é 
a Santa Virgem das virgens, Aquela que acreditou no Senhor e a Ele 
dedicou toda sua vida. Sua existência foi consagrada a Deus assim 
como a profecia de Isaías nos diz: “Eis que uma virgem, conceberá”.

Todos: SANTA VIRGEM DAS VIRGENS, ROGAI POR NÓS.  

04/05 - Subtema: “MARIA MÃE DE JESUS CRISTO”

Maria é a Mãe de Jesus Cristo, o Messias Prometido e o Salvador do 
mundo, verdadeiramente Mãe de Deus. Embora no evangelho Ela não 
seja chamada explicitamente de Mãe de Jesus Cristo, esta dignidade 
deduz-se do texto sagrado. O Arcanjo Gabriel diz a Maria: “Aquele 
que vai nascer de ti, será chamado Santo, Filho de Deus”.  
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     Maria é Mãe de Cristo, o Ungido de Deus, o Messias prometido 
desde os tempos antigos. Esta dignidade supera muitas outras honrarias, 
pois representa o grau máximo a que pode ser elevada uma criatura. 
Se Deus assim exaltou sua Mãe, é porque deseja que Ela seja por nós 
venerada e amada. Ele quis que Nossa Senhora seja proclamada Bem-
Aventurada por todas as gerações. Se Deus escolheu Maria para ser 
Mãe do seu Filho, é porque Ela teria a melhor expressão para configurar 
o seu Unigênito. 

Todos: MARIA MÃE DE JESUS, ROGAI POR NÓS.

05/05 - Subtema: “MÃE DA DIVINA GRAÇA”

A plenitude da graça atingida por Maria, torna-se fonte de graça 
para aqueles que querem viver e partilhar a vitória de Cristo. E sendo 
Maria sua Mãe, torna-se Mãe da Divina Graça e a Medianeira de todas 
as Graças. 

Esta realidade é proclamada pelo Anjo Gabriel no momento da 
Anunciação e nós a repetimos na recitação cotidiana da Ave Maria, 
autêntico caminho de contemplação e de aprendizagem do louvor 
exigido pela glória de Deus. 

Chamamos Maria Cheia de Graça, pois nela presenciamos e 
contemplamos a plenitude de Jesus Cristo. Cheia de Graça, Maria 
agradou completamente ao Senhor, que se sente glorificado Nela. 

Todos: MÃE DA DIVINA GRAÇA, ROGAI POR NÓS.

06/05 - Subtema: “MÃE PURÍSSIMA”

Reservando para Maria este título, o povo cristão reconhece na 
humilde jovem de Nazaré a obra prima de Deus. Maria é toda de Deus, 
desde sempre e para sempre. Ela é verdadeiramente a “toda bela”, livre 
de toda mancha do pecado original, canta a Igreja, inspirando-se no 
Livro Cântico dos Cânticos.

Cantar a pureza de Maria significa tornar-se disponíveis e humildes 
para acolher o dom de Deus: Ele, de fato, é a fonte da pureza. Num 
mundo onde ser cristão é sempre mais difícil, Maria, a Mãe puríssima 
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nos convida a reconhecer o primado de Deus na vida do homem 
recuperando um olhar bom e límpido sobre nós mesmos e sobre os 
outros.

Maria viveu a pureza unindo em si, virgindade e maternidade. E, 
portanto, para nós torna-se modelo de várias formas de viver a pureza.

Todos: MÃE PURÍSSIMA, ROGAI POR NÓS.

07/05 - Subtema: “MÃE CASTÍSSIMA”

Como se não bastasse a invocação a Maria como sendo Mãe 
Puríssima, os fiéis completam de forma mais íntima e profunda o 
pensamento da pureza de Maria reconhecendo n’Ela a castidade mais 
perfeita. Ela, além de ser puríssima, é castíssima.

Enquanto templo de Deus, primeiro Sacrário de Cristo, Maria 
Santíssima detinha toda a pureza do corpo, não apenas porque era 
virgem, mas porque seu corpo foi isento de toda maldade. Maria tinha 
consciência do seu papel de tabernáculo do Altíssimo. 

E Cristo em sua corporeidade era a humanidade na sua plenitude, na 
beleza que um dia Deus imaginou ao criar o Homem. Foi esse Cristo 
que Maria deu à luz, gerando o mais casto de todos os seres humanos. 
Deste modo Ela é a Mãe Castíssima.

Maria, por ser Imaculada e livre de todo pecado, possuía a castidade 
em grau excelso de modo a ser reconhecida pelos Santos Padres como 
pureza de vida no mais alto grau.

Todos: MÃE CASTÍSSIMA, ROGAI POR NÓS. 

08/05 - Subtema: “MÃE INTACTA”

Deus nos seus mistérios insondáveis reservou Maria desde a 
eternidade para ser Mãe do seu Filho. Ela permaneceu intocável e 
nela o plano de amor do Pai não foi alterado. Conservou-se a mesma 
que Deus concebeu na origem de todas as origens. Sua perfeição e 
fidelidade a Deus tornaram-na inviolada, daí o título de Mãe intacta.
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É dela que devemos nos aproximar, pois, cheia de Deus é exemplo 
para cada um de nós. 

Todos: MÃE INTACTA, ROGAI POR NÓS.

09\05 - Subtema: “MÃE IMACULADA”

    Esta invocação se refere ao fato de que Nossa Senhora foi preservada 
da mancha do pecado original desde o seu primeiro instante da 
concepção para gerar Jesus até o último momento de sua existência. 
Nada mais natural Deus a reservar para ser Mãe do seu Filho, a mulher 
mais digna. 

Pelo pecado, o homem desviou-se do seu plano original e perdeu 
as feições e o semblante divino. Deus criou o homem na integridade 
da beleza e na plenitude da bondade, mas a inveja, a violência e o 
orgulho desfiguraram a criatura humana. Porém, Deus quis preservar 
ao menos um exemplar de sua criação. Deixou-nos Maria, pura, bela e 
santa. Ele deseja que vislumbremos na Virgem Santíssima aquilo que 
poderíamos ser se não tivéssemos optado pelo pecado. 

Ter uma Mãe tão santa e plena de ternura para conosco, encanta-
nos e convida-nos a proclamar as maravilhas divinas de um Deus que 
criou Maria Imaculadamente Santa para compor a história da nossa 
salvação.

Todos: MÃE IMACULADA, ROGAI POR NÓS.

10/05 - Subtema: “MÃE AMÁVEL”

Maria encontrou graça diante de Deus, e Deus a amou tanto que 
a coroou como Rainha de tantas virtudes e em Jesus seu Filho, Rei 
do universo, somos incluídos também como filhos e unidos como 
membros da família de Deus. Ela intercede por nós e o povo cristão 
devotamente ama àquela que consideramos nossa Mãe Amável. 

Maria é esta mulher Santa e Amada, preocupada com o destino 
do seu povo e de seus filhos, intercedendo ao Pai pela nossa paz e 
salvação. Maria tem encanto e beleza espiritual e assim é amada por 
Deus e pelos homens. 
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Por suas virtudes, por sua santidade e seus incontáveis atributos, ela 
é merecedora do nosso afeto e nosso amor. Nós amamos e bendizemos 
a Maria fazendo com que, também nossa geração a proclame Bem-
Aventurada. 

Todos: MÃE AMAVÉL, ROGAI POR NÓS.

11/05 - Subtema: “MÃE ADMIRÁVEL”

   Com esta invocação pretende-se dizer que Maria, é Admirável de 
modo eminente, devido às suas virtudes, acima de toda criatura saída 
das mãos de Deus, visto que n’Ela convergem a iniciativa divina e a 
resposta humana; em sua humanidade, se compõem, admiravelmente, 
a extraordinária iniciativa de Deus e a livre correspondência d’Aquela 
que não conhece a sombra do pecado. Em Maria de Nazaré a graça 
divina obra muito melhor visto que nela o agir de Deus não encontra 
objeção; tudo é, simplesmente, Sim a Deus e plena disponibilidade a 
Ele.

De fato, nós admiramos Maria como a um fragmento da criação que 
corresponde fiel e plenamente à expectativa de Deus. Ela, depois da 
humanidade do Filho é o projeto gerado por Deus e, graças ao Filho, 
causa dele e através dele, Maria de Nazaré é a parte da humanidade 
que mais agrada a Deus e lhe causa uma convicta admiração. Por isso 
que Ela, que jamais se separou de Deus e que sempre Lhe pertenceu, 
foi concebida sem pecado, Imaculada.

São Bernardo costumava dizer que de Maria nunca se fala o 
bastante e isto se verifica especialmente quando se começa a pensar, 
meditar e aprofundar a verdade de que Maria é realmente o grande 
mistério de Deus: não é deusa, mas deu vida humana a um Deus; não 
é uma simples mulher, como as demais, mas uma criatura Imaculada, 
Corredentora da humanidade com o Filho Jesus.

Todos: MÃE ADMIRÁVEL, ROGAI POR NÓS.
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12/05 - Subtema: “MÃE DO BOM CONSELHO”

Na medida em que escuta os nossos rogos, Maria nos orienta e nos 
conduz na verdade, na justiça e no amor. Ela é a estrela que nos ilumina 
na caminhada da existência, a palavra certa e o conselho adequado, 
pois carregou em seu seio o verbo de Deus. Devemos nos aproximar 
de Maria e aprender dela a palavra de Deus.

De Nossa Senhora poderemos obter conselhos sábios e orientações 
de santidade. Quem deseja viver retamente aos olhos de Deus, aspira a 
paz, anseia pelas bênçãos de Maria e atende aos seus conselhos. 

Maria aconselha sempre para o bem, e como Mãe solícita nos aponta 
a seu Filho Jesus Cristo nos dando o grandioso conselho de fazermos 
tudo o que Ele nos disser. Nas bodas de Canaã Maria intercede pelos 
noivos a Jesus, mas aconselha aos servos fieis que o ouçam e que 
sigam sua Santa vontade. Fica para nós o compromisso de ouvirmos 
os conselhos divinos, inspirados na Mãe do Bom Conselho. 

Todos: MÃE DO BOM CONSELHO, ROGAI POR NÓS.

13/05 - Subtema: “MÃE DO CRIADOR”

A invocação Mãe do Criador decorre do título Mãe de Deus. A 
teologia nos ensina que em Cristo existem duas naturezas distintas 
numa só pessoa. Em sua natureza humana, Jesus deve a vida a sua 
Mãe, no entanto, em sua natureza divina em relação a igualdade da 
Santíssima Trindade, Ele dá vida a Maria. Desta forma Maria sendo a 
Mãe do Verbo Encarnado, é a Mãe do Criador. 

Cristo, Criador do universo, estabelece sua morada no seio virginal 
de Maria, que gerou para o mundo o Salvador e redentor da humanidade, 
trazendo em seus braços a nossa esperança. 

Todos: MÃE DO CRIADOR, ROGAI POR NÓS.
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14/05 - Subtema: “MÃE DO SALVADOR”

A redenção operada por Cristo coroa toda a obra da criação. O Filho 
de Deus encarnado veio à terra com a missão de espalhar o amor do 
Pai por todo o mundo e Salvar a humanidade afundada no pecado e na 
desobediência a Deus desde Adão e Eva. Jesus é o Salvador esperado e 
profetizado por séculos. A escravidão do pecado deixou marcas que só 
poderiam ser reparadas pela redenção do Filho de Deus que derramou 
seu sangue em expiação dos nossos pecados. 

Portanto, se Maria é Mãe de Jesus, torna-se Mãe do Salvador. E 
pelo fato de estar intimamente ligada ao sacrifício redentor de Cristo, 
Nossa Senhora é considerada pela Igreja Co-Redentora. A Ela devemos 
recorrer para que interceda junto a seu Filho pela nossa Salvação.

Todos: MÃE DO SALVADOR, ROGAI POR NÓS.

15/05 - Subtema: “MÃE DA IGREJA”

Por ser Mãe de Cristo, cabeça da Igreja, que é seu corpo místico, 
Maria é também Mãe da Igreja. A presença da Virgem Maria é tão forte 
e indissociável do mistério de Cristo e da Igreja, que a Igreja reconhece 
e proclama que Maria ocupa o lugar mais alto depois de Cristo. O 
Vaticano II proclamou Maria Mãe da Igreja confirmando solenemente 
uma verdade da tradição católica. Realmente a Mãe do Salvador é a 
Mãe dos membros da Igreja. 

Este título chama-nos à atenção para a abertura comunitária 
da maternidade de Maria Santíssima, pois Maria é Mãe de toda a 
comunidade cristã. Sua solicitude materna se estende ao conjunto da 
Igreja e sua função desse mesmo conjunto auxilia na vida de cada 
Cristão.  Na qualidade de Mãe da igreja, é chamada a contribuir para a 
unidade eclesial, sacramento de Cristo. 

Todos: MÃE DA IGREJA, ROGAI POR NÓS.
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16/05 - Subtema: “VIRGEM PRUDENTÍSSIMA”

Na ladainha, Maria é aclamada como Virgem prudentíssima. A 
prudência, é a que regula as demais virtudes. A Virgem Maria não é 
aquela que diz as coisas e age sem pensar e refletir, mas, pelo contrário, 
questiona, pergunta e, se não compreende os acontecimentos, silencia 
e guarda tudo em seu coração. Por conseguinte, Maria ensina em meio 
aos ruídos do mundo moderno que é possível questionar sobre os 
acontecimentos da História, mas que é sumamente importante refletir 
e agir com prudência, a fim de que a vontade de Deus, permeada em 
meio aos sinais dos tempos, apareça e seja cumprida.

Num mundo onde se perdeu o sentido da esperança e de Deus, vale 
pedir à Virgem Prudentíssima que nos inspire e nos ensine a esperar 
a hora da graça Divina em cada um de nós. Ela soube esperar a vinda 
de Cristo com fé, na oração e na leitura da palavra. Por isso, que ela 
nos inspire a crer sempre mais Naquele que é o Caminho a Verdade e 
a Vida. 

Todos: VIRGEM PRUDENTÍSSIMA, ROGAI POR NÓS. 

17/05 - Subtema: “VIRGEM VENERÁVEL”

Maria Santíssima merece todo o nosso respeito, amor e veneração. 
Sua grandeza leva-nos a proclamá-la como Bem-Aventurada, pois o 
Todo-Poderoso fez nela coisas grandiosas. A maternidade Divina de 
Maria, sua virgindade, sua Imaculada Conceição, sua Assunção, sua 
intercessão junto a Deus, sua doçura e amor, são razões suficientes de 
veneração especial de Nossa Senhora. 

Maria é digna de honra porque soube acolher a proposta de Deus 
com suma humildade e com fidelidade respeitosa e confiante, também 
porque acompanhou a evolução da vida de Jesus com extrema 
dedicação e com participação silenciosa, totalmente voltada ao Senhor 
e porque seu doar-se a Deus foi perfeito e total, tornando-se modelo 
para todos nós.

Todos: VIRGEM VENERÁVEL, ROGAI POR NÓS.
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18/05 - Subtema: “VIRGEM LOUVÁVEL”

Maria é digna de todo louvor, ela mesma predisse que todas as 
gerações hão de tributar-lhe louvores. Anjos, Santos, escrituras e 
gerações louvam a Maria não para dedicar-lhe nomenclaturas, mas para 
expressar a grandeza Desta que foi a Bendita entra todas as mulheres, 
pois é por meio dela que a salvação e as bênçãos de Deus chegam a 
nós. O povo cristão tem o coração devotado a ela pela plenitude da sua 
missão evangelizadora, pois ela é para nós estrela da evangelização. 

Maria é a via bem sinalizada que nos conduz ao céu, passando 
pelo caminho que é Jesus. O que Eva perdeu por desobediência Maria 
lucrou sendo temente a Deus, ouvindo sua palavra e mais ainda do 
que praticá-la, ela ajudou a se cumprir o que estava escrito. Por isso e 
por muito mais ela é totalmente digna dos nossos louvores. E louvar 
a Santa Mãe de Deus para nós católicos é seguir a inspiração da fé no 
culto perpétuo a Maria, que brota do mais profundo do nosso coração. 

Todos: VIRGEM LOUVÁVEL, ROGAI POR NÓS.

19/05 - Subtema: “VIRGEM PODEROSA”

Maria Santíssima é chamada Virgem Poderosa na medida em que 
ela intercede por nós e exerce sua mediação. Nossa Senhora é Co-
Redentora do gênero humano e seu sofrimento unido ao de Cristo 
nos redimiu. Nessa condição, ela nos obtém infinitas graças de Deus  
tornando-se nossa medianeira. 

São Bernardo de Claraval expressa nestes termos o poder da 
intercessão da mãe de Deus: “Não temo afirmar que Maria recebe um 
poder especial sobre tudo aquilo que pertence a Deus, isto porque em 
seu seio jorraram sobre nós os rios da graça”.

Todos: VIRGEM PODEROSA, ROGAI POR NÓS. 
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20/05 - Subtema: “VIRGEM CLEMENTE”

Ao rezarmos a “Salve Rainha” lembramos da clemência de 
Nossa Senhora. Maria, é o berço da misericórdia infinita de Deus, o 
coração dela é capaz de compreender e estender a ternura divina. Ela 
é participante da incomensurável bondade de Deus que pela entrega 
do seu Filho redimiu a todos os povos e os cumulou de graças. É 
Maria a portadora das graças divinais e por Maria usar de clemência e 
misericórdia com o seu povo é aclamada de Virgem Clemente. 

A clemência de Maria nasce não só do seu coração de mulher e de 
sua experiência de mãe, mas pelo que o próprio Jesus lhe confiou na 
hora definitiva do seu amor infinito. A Virgem Santíssima, plena da 
graça e da bondade de Deus não esquecerá dos seus filhos e devotos. 

Todos: VIRGEM CLEMENTE, ROGAI POR NÓS. 

21/05 - Subtema: “VIRGEM FIEL” 

Maria é a virgem fiel na dupla acepção da palavra: fiel ao Senhor até 
o pé da cruz e na medida em que é cheia de fé. Modelo de fidelidade 
a Deus e de crença no mistério divino da salvação. Toda a vida de 
Maria foi um ato de fé naquele que tem palavras de vida eterna. 
Maria acreditou na salvação do seu povo, lembrando-se sempre da 
misericórdia divina. Creu no poder do seu Filho nas bodas de Caná 
manifestou sua fé no Espirito Santo, presidindo a reunião dos apóstolos 
no dia de Pentecostes. E ela foi fiel também a todo gênero humano 
quando ao pé da cruz nos aceitou como filhos.  

Maria é fiel ao propósito de nos acolher como filhos amados e ao 
interceder por nós todos os dias. Maria está presente ao nosso lado 
nos momentos de alegrias e tristezas, carregando nossas cruzes ela nos 
acompanha e nos auxilia, nos dando assistência materna. A fidelidade 
de Maria é expressa na maternidade, inspirando tantos de nós, enquanto 
todos saem e correm, a mãe permanece e cuida do Filho.

Todos: VIRGEM FIEL, ROGAI POR NÓS.
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22/05 - Subtema: “ESPELHO DE JUSTIÇA”

Nossa Senhora é chamada assim, pois é espelho da perfeição cristã. 
A Igreja aplica à Virgem tais palavras pois isenta de todo pecado é 
reflexo da santidade divina. Maria é o espelho pelo qual se percebe o 
eterno, na sua grandeza temos uma ideia da infinidade de Deus. Em 
sua pureza imaginamos a beleza do ser humano que o pai Celestial 
criou. Na sua santidade vislumbramos aquilo que o Onipotente reserva 
para os justos eleitos. 

Maria é o lago cristalino que que reflete o brilho da imensidão de 
Deus, o espelho da justiça e da bondade divina, a transparência do 
amor e do perdão de Deus. A justiça que Maria resplandece se expressa 
no “Magnificat” quando Maria proclama o poder de Deus, por abrir os 
céus e descer ao mundo para estabelecer justiça e derrubar os lideres 
injustos. 

Todos: ESPELHO DE JUSTIÇA.

23/05 - Subtema: “SEDE DA SABEDORIA”

Maria Santíssima é “Sede da Sabedoria” por ter acolhido Jesus, 
Sabedoria encarnada, no coração e no ventre. Com a aceitação na 
anunciação ela decidiu servir a vontade divina, e a Sabedoria tomou 
morada em seu seio fazendo dela uma sua discípula exemplar. A 
Virgem foi bem-aventurada não tanto por ter amamentado o Filho de 
Deus, quanto, na realidade, por ter nutrido a si mesma com o leite 
salutar da Palavra de Deus.

Nossa Senhora é Sede da Sabedoria, não porque falou, não porque 
foi uma doutora da Igreja, não porque esteve sentada em uma cátedra, 
não porque fundou universidades; é sede da sabedoria porque deu ao 
mundo Cristo, a Sabedoria encarnada. Realizou um fato. Da mesma 
forma nós: teremos a sabedoria se vivermos de maneira que Jesus 
esteja em nós.

Todos: SEDE DA SABEDORIA, ROGAI POR NÓS.
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24/05 - Subtema: “CAUSA DE NOSSA ALEGRIA”

A maior tristeza da humanidade é o pecado, onde as portas do céu se 
distanciam de nós. Mas Maria torna-se sinal de esperança abrindo para 
nós as portas do céu com sua poderosa intercessão. Maria é motivo 
de alegria para a humanidade, pois a partir dela se realizou o plano 
salifico de Deus. A humanidade que vivia em escuridão pelo pecado, a 
partir do “SIM” de Maria se enche de luz e transborda de Alegria. 

Em sete momentos da história bíblica se manifesta para nós essa 
alegria que Maria Santíssima nos traz: a Anunciação do Anjo, o 
encontro com Isabel, o Nascimento de Jesus, a Adoração dos Reis 
Magos, o encontro no Templo, a Ressureição de Jesus e sua Assunção 
e Coroação no céu. Com as alegrias de Maria, cheguemos também à 
nossa, por termos grandiosa causa para nos alegrar, Maria Santíssima. 

Todos: CAUSA DE NOSSA ALEGRIA, ROGAI POR NÓS.

25/05 - Subtema: “VASO ESPIRITUAL”

    Nesta invocação reconhecemos Maria como templo do Espírito 
de Deus. Maria é o vaso que Deus preparou e guardou para toda a 
humanidade em todos os tempos, um vaso Santo que contém o Espirito 
de Deus. Maria é o Santuário Sagrado do Espirito Santo de acordo com 
a promessa do Anjo na Anunciação. Nada mais valoroso que a fé e no 
entanto Maria a guardou até a morte. 

No momento da Paixão de Jesus quando até os Apóstolos o 
abandonaram, Maria permaneceu de pé contemplando em silêncio a 
maldade humana e a Misericórdia de Deus. Foi Nossa Senhora que 
recolheu, velou e guardou o corpo de Jesus como num vaso sagrado e 
tesouro inabalável da fé. 
Todos: VASO ESPIRITUAL, ROGAI POR NÓS.

26/05 - Subtema: “VASO HONORÍFICO” 

Templo do Altíssimo, Santuário de Deus, Sacrário de Cristo, 
Ostensório de Jesus Sacramentado são sinônimos quando nos referimos 
a Maria Santíssima. E como não a honrar e a considerarmos digna de 
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louvor e veneração? Portanto, Maria é o vaso de honra que guarda o 
Sagrado e o mantem em segurança. 

Nossa Senhora guardou cuidadosamente em sua alma todas a graças 
recebidas, mantendo a honra apesar da decadência do gênero humano. 
Se não tivesse existido Nossa Senhora, ficaria faltando na criação quem 
representasse a perfeição da criatura, fiel até o extremo heroísmo.

Todos: VASO HONORÍFICO, ROGAI POR NÓS.

27/05 - Subtema: “VASO INSIGNE DE DEVOÇÃO”

O termo devoção aplicado a Maria tem dois sentidos, 1- que ela é 
devotada, isto é, consagrada a Deus e 2- digna de nossa Veneração. 
Vale salientar que Nossa Senhora, Imaculada desde a sua concepção, 
foi completamente consagrada a Deus. A sua consagração nasce de 
sua pureza total. A Mãe celeste não faz parte dos vasos da ira, ela é a 
primeira a figurar nos vasos da misericórdia, bondade e clemência de 
Deus, a fim de tornar conhecida a riqueza de sua glória.

São Luís Maria de Montfort afirmou que Maria Santíssima, é 
Templo Augusto da Santíssima Trindade, e que ela encherá os nossos 
corações com o óleo do amor de Deus. Que Maria derrame nos vasos 
de nossas almas, graças e bênçãos divinas, sendo assim digna de nossa 
devoção e sobretudo de nosso amor.

TODOS: VASO INSIGNE DE DEVOÇÃO, ROGAI POR NÓS.

28/05 - Subtema: “ROSA MISTÍCA”

A rosa é considerada tradicionalmente a rainha das flores, a que 
possui de forma mais definida e esplêndida tudo quanto caracteriza 
uma flor. Igualmente, no campo da vida espiritual e mística, Nossa 
Senhora possui da forma mais primorosa tudo aquilo que representa a 
perfeição.

Maria é a beleza por excelência dentre as criaturas humanas, a sua 
formosura provém da sua pureza e da plenitude da graça. Maria é a 
estrela de uma nova manhã e a rosa no jardim florido dos filhos de 
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Deus. Somos convidados a ornar nossos corações e nossas vidas com 
esta Rosa pura e bela.

Todos: ROSA MISTÍCA, ROGAI POR NÓS. 

29/05 - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA

30/05 - Subtema: “TORRE DE DAVI”

Lemos na Sagrada Escritura que o rei Davi tomou a fortaleza de 
Jerusalém dos jebuseus e edificou a cidade em torno dela. Naturalmente, 
o rei Davi fortificou a cidade para torná-la inexpugnável, dotando-a de 
forte guarnição. 

A Igreja Católica é a nova Jerusalém e nela temos uma torre ou 
fortaleza que nenhum inimigo pode destruir: Nossa Senhora. Ela 
constitui o ponto de maior resistência e melhor defesa. Por isso, nesta 
invocação honramos Nossa Senhora reconhecendo que nunca houve, 
nem haverá, quem melhor proteja os fiéis e defenda a honra de Deus 
do que ela.

Todos: TORRE DE DAVI, ROGAI POR NÓS

31/05 - Subtema: “MÃE DOS CANINDEENSE, ROGAI POR 
NÓS!” - ENCERRAMENTO DO MÊS MARIANO

TEXTO BÍBLICO

• 1º DIA - LITURGIA DOMINICAL 
• 2º DIA - LITURGIA DOMINICAL
• 3º DIA - Evangelho (Mt 25,1-13)
• 4º DIA - Evangelho (Lc 1,26-38)
• 5º DIA - Evangelho (Lc 1,39-46)
• 6º DIA - Evangelho (Mt 1,18-23)
• 7º DIA - Evangelho (Mc 6,1-6)
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• 8º DIA - LITURGIA DOMINICAL
• 9º DIA - LITURGIA DOMINICAL
• 10º DIA - Evangelho (Mt 2,1-12)
• 11º DIA - Evangelho (Lc 11,27-28)
• 12º DIA - Evangelho (Jo 2,1-11)
• 13º DIA - Evangelho (Jo 17,20-26)
• 14º DIA - Evangelho (Lc 2,1-14)
• 15º DIA - LITURGIA DOMINICAL
• 16º DIA - LITURGIA DOMINICAL
• 17º DIA - Evangelho (Lc 2,27-35)
• 18º DIA - Evangelho (Lc 2,41-52)
• 19º DIA - Evangelho (Lc 24,44-53)
• 20º DIA - Evangelho (Mt 5,1-12)
• 21º DIA - Evangelho (Jo 19,25-27)
• 22º DIA - LITURGIA DOMINICAL
• 23º DIA - LITURGIA DOMINICAL
• 24º DIA - Evangelho (Lc 1,39-55)
• 25º DIA - Evangelho (Jo 3,1-6)
• 26º DIA - Evangelho (Lc 2,15b-19)
• 27º DIA - Evangelho (Mt 12,46-50)
• 28º DIA - Evangelho (Lc 8,19-21)
• 29º DIA - TEXTOS DA COROAÇÃO
• 30º DIA - LITURGIA DOMINICAL
• 31º DIA - Evangelho (Lc 1,26-38)

LADAINHAS
1. AVE CHEIA DE GRAÇA (1)
AVE CHEIA DE GRAÇA, AVE CHEIA DE AMOR, SALVE Ó 
MÃE DE JESUS A TI NOSSO CANTO E NOSSO LOUVOR! 
(BIS)
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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 Bóia-fria - rogai
     Causa da alegria - rogai
     Mãe das Mães Maria - rogai por nós
     Mãe dos humilhados - rogai
     Dos martirizados - rogai
     Marginalizados - rogai por nós
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
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

2. LADAINHA (2)
Ó MARIA LOUVADA SEJAIS! (Bis)

1. Ó Mãe de Jesus muito amada / -  Ó MARIA LOUVADA SEJAIS!
Do Pai sois a filha estimada / -  Ó MARIA LOUVADA SEJAIS!
Do amor entre os dois escolhida / -  Ó MARIA LOUVADA SEJAIS
Sem mancha do mal concebida / -  Ó MARIA LOUVADA SEJAIS!
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Das virgens a mais Santa e Pura / -  Ó MARIA LOUVADA SEJAIS!
Das mães sem igual em ternura / -  Ó MARIA LOUVADA SEJAIS!

Ó MARIA NOS ABENÇOAI!
2. Olhai para nós mãe querida / - Ó MARIA NOS ABENÇOAI!

Expostos à luta da vida / -  Ó MARIA NOS ABENÇOAI!
Livrai-nos de todo pecado / - Ó MARIA NOS ABENÇOAI!
Mãe sois de Jesus humanado / -  Ó MARIA NOS ABENÇOAI!
Fazei-nos amar a Jesus / -  Ó MARIA NOS ABENÇOAI!
Fugindo das Trevas à LUZ / -  Ó MARIA NOS ABENÇOAI!
Ó MARIA AO CÉU NOS GUIAI.

3.  Rainha sois dos querubins / -  Ó MARIA AO CÉU NOS GUIAI.
Senhora sois dos serafins / - Ó MARIA AO CÉU NOS GUIAI.
Rainha sois dos confessores / - Ó MARIA AO CÉU NOS GUIAI.
Também sois mãe dos pecadores / - Ó MARIA AO CÉU NOS 
GUIAI.
Em vós todos nós confiamos / - Ó MARIA AO CÉU NOS GUIAI.
Por isso bem alto clamamos / - Ó MARIA AO CÉU NOS GUIAI.

3. LADAINHA DE NOSSA SENHORA (3)
MÃE DE DEUS, CLAMAMOS A VÓS (bis)
01. Os coros dos anjos vos louvam.
T. MARIA, CLAMAMOS A VÓS.
02. Saúdam-vos todos os santos.
03. O mundo dos astros vos louva.
04. A Santa Igreja vos louva.
05. Os homens na terra vos louvam.
T.   MÃE DE DEUS, CLAMAMOS A VÓS.
06. Vós sois medianeira das graças. 
T.   MARIA, CLAMAMOS A VÓS. 
07. Sois sede da sabedoria.
08. Sois Mãe da eterna beleza.
09. Sois Mãe do perpétuo Socorro. 
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10. Sois Mãe do amor verdadeiro.
T.   MÃE DE DEUS, CLAMAMOS A VÓS.
11. Vós sois a alegria dos santos.
T.   MARIA, CLAMAMOS A VÓS.
12. Dos mártires sois a Rainha.
13. Vós sois a Rainha dos Justos. 
14. Vós sois o socorro na luta. 
15. Da paz sois fiel mensageira.
T.   MÃE DE DEUS, CLAMAMOS A VÓS.
16. Sois fonte de toda a virtude.
T.   MARIA, CLAMAMOS A VÓS. 
17. Sois templo do Espírito Santo.
18. Sois a arca da nova aliança. 
19. Do reino do céu sois a porta. 
20. Sois glória da Santa Igreja.
T.   MÃE DE DEUS, CLAMAMOS A VÓS.
21. Vós sois o refúgio nas dores.
T.   MARIA, CLAMAMOS A VÓS. 
22. Vós sois o auxílio do povo.
23. Vós sois dos enfermos, saúde. 
24. Consolo dos desamparados.
25. Na morte sois a nossa esperança
T.   MÃE DE DEUS, CLAMAMOS A VÓS.

4. LADAINHA DE NOSSA SENHORA (4)
Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
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Senhor, tende piedade de nós.
Cristo, ouvi-nos.
Cristo, atendei-nos.
Pai do céu, que sois Deus,
Tende piedade de nós.
Filho Redentor do mundo, que sois Deus, 
Tende piedade de nós.
Espírito Santo, que sois Deus,
Tende piedade de nós.
Santíssima Trindade, que sois um só Deus,
Tende piedade de nós.
Santa Maria, rogai por nós.
Santa Mãe de Deus, rogai por nós.
Santa Virgem das virgens, rogai por nós.
Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós.
Mãe da divina graça, rogai por nós.
Mãe puríssima, rogai por nós.
Mãe castíssima, rogai por nós.
Mãe imaculada, rogai por nós.
Mãe intacta, rogai por nós.
Mãe amável, rogai por nós.
Mãe admirável, rogai por nós.
Mãe do bom conselho, rogai por nós.
Mãe do Criador, rogai por nós.
Mãe do Salvador, rogai por nós.
Mãe da Igreja, rogai por nós.
Virgem prudentíssima, rogai por nós.
Virgem venerável, rogai por nós.
Virgem louvável, rogai por nós.
Virgem poderosa, rogai por nós.
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Virgem benigna, rogai por nós.
Virgem fiel, rogai por nós.
Espelho de justiça, rogai por nós.
Sede da sabedoria, rogai por nós.
Causa de nossa alegria, rogai por nós.
Vaso espiritual, rogai por nós.
Vaso honorífico, rogai por nós.
Vaso insigne de devoção, rogai por nós.
Rosa mística, rogai por nós.
Torre de Davi, rogai por nós.
Torre de marfim, rogai por nós.
Casa de ouro, rogai por nós.
Arca da aliança, rogai por nós.
Porta do céu, rogai por nós.
Estrela da manhã, rogai por nós.
Saúde dos enfermo, rogai por nós.
Refúgio dos pecadores, rogai por nós.
Consoladora dos aflitos, rogai por nós.
Auxílio dos cristãos, rogai por nós.
Rainha dos anjos, rogai por nós.
Rainha dos patriarcas, rogai por nós.
Rainha dos profetas, rogai por nós.
Rainha dos apóstolos, rogai por nós.
Rainha dos mártires, rogai por nós.
Rainha dos confessores, rogai por nós.
Rainha das virgens, rogai por nós.
Rainha de todos os santos, rogai por nós.
Rainha concebida sem pecado original, rogai por nós.
Rainha assunta ao céu, rogai por nós.
Rainha do santo rosário, rogai por nós.
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Rainha da paz, rogai por nós.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, 
Perdoai-nos Senhor.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
Ouvi-nos, Senhor.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
Tende piedade de nós.
- Rogai por nós, santa Mãe de Deus.
- Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.

Incensação da imagem de Nossa Senhora

Ave Maria, ave tão bela, mãe tão singela rogai por nós!
1. És a mãe co-redentora, és a mãe do Salvador.
Ó Maria Imaculada, refúgio do pecador.
2. És rainha dos profetas, és auxílio do cristão, és do mundo interces-
sora para nossa salvação.
3. És a estrela radiante, os teus filhos protegei, refrigério dos aflitos, 
nossas dores recebei.

BENÇÃO DO SANTÍSSIMO

Sacerdote: Nós vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, 
aqui em todas as igrejas do mundo e vos bendizemos.
Povo: Porque pela vossa santa Cruz remistes o mundo.
Sacerdote: Rezemos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco.
Povo: O Senhor o conserve, e lhe dê vida e o faça feliz na terra e não 
o entregue nas mãos de seus inimigos.
Sacerdote: Tu és Pedro!
Povo: E sobre esta pedra edificarei a minha igreja!
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Sacerdote: OREMOS: Ó Deus, Pastor e guia de todos os fiéis, 
olhai propício para o vosso servo Francisco, a quem constituístes 
pastor de vossa Igreja, e fazei, nós o pedimos, que ele com palavras 
e exemplos edifique os seus súditos, a fim de que chegue um dia á 
vida eterna com o rebanho que lhe foi confiado. Por Cristo Nosso 
Senhor. Amém.

Tão Sublime Sacramento (Incensação)

1.Tão sublime sacramento, vamos todos adorar, pois o novo testamento, 
vem o antigo suplantar. Seja a fé nosso argumento, se o sentido nos 
faltar.
2.Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus, o Salvador, igual honra tributemos. 
Ao Espírito Santo de amor, nossos hinos, cantaremos, chegue aos céus 
nosso louvor. Amém

Sacerdote: Do céu lhes destes o pão. (Aleluia)
Povo: Que contém todo sabor. (Aleluia)
Sacerdote: Oremos: Senhor Jesus Cristo, neste admirável 
sacramento, nos deixastes o memorial da vossa paixão. Dai-nos 
venerar com tão grande amor o mistério do vosso Corpo e do vosso 
Sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa 
redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito 
Santo. Amém.

Benção do Santíssimo

Bendito seja Deus./Bendito seja o seu santo nome.
Bendito seja Jesus Cristo,/ verdadeiro Deus e verdadeiro homem.
Bendito seja/ o nome de Jesus.
Bendito seja /o seu Sacratíssimo coração.
Bendito seja/ o seu preciosismo sangue.
Bendito seja Jesus Cristo/ no Santíssimo sacramento do altar.
Bendito seja/ o Espírito Santo Paráclito.
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Bendita seja/a grande mãe de Deus, Maria santíssima.
Bendita seja/a sua santa e imaculada conceição.
Bendita seja/a sua gloriosa assunção.
Bendito seja o nome de Maria,/ virgem e mãe.
Bendito seja São José,/ seu castíssimo esposo.
Bendito seja Deus,/ nos seus anjos e nos seus santos.

ORAÇÃO PELA IGREJA E PELA PÁTRIA

Deus e Senhor nosso, protegei a vossa Igreja, dai-lhe santos pastores 
e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo 
Padre, o Papa, sobre o nosso Arcebispo, sobre o nosso pároco e todo 
o clero, sobre o chefe da nação e do Estado e sobre todas as pessoas 
constituídas em dignidade para que governem com justiça. Dai ao 
povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com 
os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este Arcebispado, a 
paróquia em que habitamos, cada um de nós em particular e todas as 
pessoas por quem somos obrigados a rezar ou que se recomendaram as 
nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem 
no purgatório. Dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. Amém. 
(Pai nosso, Ave-maria, Glória ao Pai)

CÂNTICOS A JESUS SACRAMENTADO

1. CRIATURAS TODAS

1. Criaturas todas, a Jesus saudemos, Deus Sacramentado: vinde, ado-
remos.
EM CORO ALEGRE A SEUS PÉS CHEGUEMOS. VINDE, 
ADOREMOS.
2. Do alto céu os anjos também convidemos, a render-lhe graças: vin-
de, adoremos.
3. Do Universo inteiro, dos confins extremos, ao Senhor dos mundos: 
vinde, adoremos.
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4. A Inefável Hóstia, onde Cristo vemos, com fervor constante: vinde, 
adoremos.
5. Tudo quanto somos a Jesus devemos; Por seus benefícios: vinde, 
adoremos.

2. CANTEMOS A JESUS SACRAMENTADO
1. Cantemos a Jesus Sacramentado! Cantemos ao Senhor! Deus está 
aqui, dos anjos, adorado! Adoremos a Cristo Redentor! 
GLÓRIA A CRISTO JESUS! CÉUS E TERRA, BENDIZEI AO 
SENHOR! LOUVOR E GLÓRIA A TI, Ó REI DA GLÓRIA, 
AMOR ETERNO A TI, Ó REI DE AMOR.
2. Unamos nossas vozes aos cantares do coro celestial! Deus está aqui! 
Ao brilho dos altares exaltemos com gozo angelical!
3. Jesus, acende em nós a viva chama do mais fervente amor, Deus está 
aqui. Está porque nos ama, como Pai, como amigo e benfeitor.

3. EU TE ADORO, HÓSTIA DIVINA
1. Eu te adoro, hóstia divina. Eu te adoro, hóstia de amor. És dos fortes 
a doçura. É dos fracos o vigor. Eu te adoro, hóstia divina. Eu te adoro, 
hóstia de amor.
2. Eu te adoro, hóstia divina. Eu te adoro, hóstia de amor. És na vida 
nossa força; és na morte defensor. Eu te adoro, hóstia divina. Eu te 
adoro, hóstia de amor.
3. Eu te adoro, hóstia divina. Eu te adoro, hóstia de amor. És na terra 
nosso amigo, és no céu feliz penhor. Eu te adoro, hóstia divina. Eu te 
adoro, hóstia de amor.
4. Eu te adoro, hóstia divina. Eu te adoro, hóstia de amor. És um Deus 
eterno, imenso, És dos homens, o Senhor. Eu te adoro, hóstia divina. 
Eu te adoro, hóstia de amor.

4. PODES REINAR
1. Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar. Toma 
TU a direção. Sim oh vem, oh Santo Espírito os espaços preencher. 
Reverência à TUA voz vamos fazer.
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PODES REINAR, SENHOR JESUS, OH SIM. TEU PODER TEU 
POVO SENTIRÁ. QUE BOM, SENHOR, SABER QUE ESTÁS 
PRESENTE AQUI. REINA, SENHOR, NESTE LUGAR.
2. Visita cada irmão, oh meu Senhor, dá-lhe paz interior e razões pra te 
louvar. Desfaz toda tristeza, incerteza, desamor, glorifica o teu nome, 
oh meu Senhor.

5. EU QUISERA
1. Eu quisera, Jesus adorado, teu sacrário de amor rodear de alma pu-
ras, florzinhas mimosas, perfumando teu Santo Altar.
O DESEJO DE VER-TE ADORADO, TANTO INVADE O MEU 
CORAÇÃO, QUE EU QUISERA ESTAR NOITE E DIA A TEUS 
PÉS EM HUMILDE ORAÇÃO.
2. Pelas almas, as mais pecadoras, eu te peço, Jesus, o perdão; dá-lhes 
todo amor e carinho, todo o afeto do meu coração.
3. Pelas almas que não te conhecem, eu quisera, Jesus só te amar; e 
daqueles que de ti se esquecem, as loucuras também reparar.
4. E se um dia, meu Jesus amado, meu desejo se realizar, hei de amar-
-te por todos aqueles que, Jesus, não querem te amar.

6. LENTA E CALMA
1. Lenta e calma sobre a terra, desce a noite, foge a luz! Quero agora 
despedir-me; boa noite, meu Jesus! (Bis)
2. Em silêncio, no sacrário, rósea chama treme luz; e suave cantam os 
anjos: boa noite, meu Jesus! (Bis)
3. Perdoai as minhas culpas, pela vossa santa cruz: Protegei-me no 
perigo. Boa Noite meus Jesus (Bis)
4. A teus pés, Ó Virgem pura, peço a bênção maternal, boa noite, mãe 
querida, Boa noite, meus Jesus. (Bis)
5. Ó Senhor, dai-nos a bênção, e do mal que nos seduz; a meus pais, a   
mim guardai-me! Boa noite, meu Jesus! (Bis)
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CÂNTICOS À NOSSA SENHORA

1. CANINDÉ É MARIANO
1. No mês de maio / o Canindé é mariano / tua bandeira é o sinal da 
devoção / a ladainha na novena está pedindo / Virgem das Graças seja 
nossa proteção.
AVE MARIA, CHEIA DE GRAÇA. / TE LOUVAMOS COM 
AMOR E MUITA FÉ / PORQUE O ANO INTEIRO / TU PRO-
TEGES CANINDÉ.
2. Lá vem Maria / vem nos ombros do seu povo / a sua imagem guia a 
linda procissão / vem visitar nesta noite a minha casa / mas vai morar 
pra sempre no meu coração.
3. No fim do mês todo o povo se encontra / pra celebrar a tua coroação 
/ o nosso gesto de amor e de carinho / só termina quando acaba seu 
leilão.
4. A carreata é a nossa despedida / todo o povo vai cantando em ora-
ção / e quem espera em suas ruas enfeitadas / ficam pedindo a vossa 
intercessão.

2. TU ÉS BENDITA

1. Tu és bendita sobre todas as mulheres. Foste escolhida para mãe do 
salvador. Tu és a glória e alegria do Teu povo. És nosso orgulho, nossa 
Mãe e nosso amor.
AVE MARIA, CHEIA DE GRAÇA. BENDITO AQUELE QUE 
NASCEU DO TEU AMOR. (BIS)
2. Tu és formosa, de beleza encantadora. Nenhum pecado empobreceu 
os planos teus. Tu és a serva que tornou-se a rainha. Tu és a filha trans-
formada em Mãe de Deus.

3. MINHA ALMA DÁ GLÓRIA AO SENHOR

MINHA ALMA DÁ GLÓRIA AO SENHOR, MEU CORAÇÃO 
BATE ALEGRE E FELIZ. OLHOU PARA MIM COM TANTO 
AMOR QUE ME ESCOLHEU, ME ELEGEU E ME QUIS.
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E de hoje em diante, eu já posso prever. Todos os povos vão me bendi-
zer, O Poderoso lembrou-se de mim. Santo é seu nome sem fim.
O POVO DÁ GLÓRIAS AO SENHOR, SEU CORAÇÃO BATE 
ALEGRE E FELIZ. MARIA CARREGA O SALVADOR, POR-
QUE DEUS PAI SEMPRE CUMPRE O QUE DIZ.
E quando os povos aceitam a lei, passa de pai para filho o seu dom das 
gerações ele é mais do que Rei. Ele é Deus Pai: Ele é bom.
MINHA ALMA DÁ GLÓRIA AO SENHOR, MEU CORAÇÃO 
BATE ALEGRE E FELIZ. OLHOU PARA MIM COM TANTO 
AMOR, QUE ME ESCOLHEU, ME ELEGEU E ME QUIS.
O orgulhoso ele sabe dobrar, o poderoso ele sabe enfrentar. O pobrezi-
nho ele defenderá, não nos abandonará.
O POVO DÁ GLÓRIAS AO SENHOR, SEU CORAÇÃO BATE 
ALEGRE E FELIZ. MARIA CARREGA O SALVADOR, POR-
QUE DEUS PAI SEMPRE CUMPRE O QUE DIZ.
Quem tem demais, qualquer dia vai ver. O que é ter fome, e não ter pra 
comer. Quem passa fome, comida terá. Eis que a justiça virá.
MINHA ALMA DÁ GLÓRIA AO SENHOR, MEU CORAÇÃO 
BATE ALEGRE E FELIZ. MEU POVO JÁ SENTE O SEU 
AMOR, ELE PROMETE, ELE CUMPRE O QUE DIZ.
Aos nossos pais Ele um dia jurou, Ele é fiel e jamais enganou. Estamos 
perto da era do amor, Bendito seja o Senhor.

4. TU FOSTE A PRIMEIRA CRIATURA
Tu foste a primeira criatura/ Que o corpo de Cristo recebeu
Tão cheia de graça e toda pura/ Tu deste morada ao próprio Deus
SENHORA, MÃE DA VIDA E DA ALEGRIA/ ENSINA-NOS A 
NOS ABRIRMOS PARA O AMOR
POR MEIO DESTA SANTA EUCARISTIA/ QUEREMOS SER 
OS TEMPLOS DO SENHOR.
Belém se fechou, quando pediste/ Um simples lugar para teu Jesus
Choraste de dor, mas assumiste/ Num rancho de ovelhas deste a luz.
Depois, bem no alto do Calvário/ Recebes o Cristo ao pé da cruz
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E o teu coração foi sacrário/ De toda a Paixão do teu Jesus
O anuncio de Cristo ressurgido/ Refez teu sofrido coração
E toda a Paixão criou sentido.

5. PRIMEIRA CRISTÃ

1. Primeira Cristã, Maria da luz. Sabias, ó Mãe, amar teu Jesus. Pri-
meira Cristã, Maria do amor. Soubeste seguir teu Filho e Senhor.
NOSSA SENHORA DAS MILHÕES DE LUZES, QUE MEU 
POVO ACENDE PRA TE LOUVAR. ILUMINADA, ILUMINA-
DORA INSPIRADORA DE QUEM QUER AMAR. E ANDAR 
COM JESUS.
2. Primeira Cristã, Maria do lar. Ensinas, ó Mãe, o 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. Pri-
meira Cristã, fiel a Jesus. Por todo o lugar, na luz e na cruz.

6. O POVO TE CHAMA DE NOSSA SENHORA 

1. O povo te chama de Nossa Senhora, por causa de Nosso Senhor, ôô. 
O povo te chama de Mãe Rainha, porque Jesus Cristo é rei do céu. E 
por não te ver como desejaria, te vê com os olhos da fé. Por isso ele 
coroa a tua imagem, Maria por seres a Mãe de Jesus, por seres a Mãe 
de Jesus de Nazaré.
COMO É BONITA UMA RELIGIÃO QUE SE LEMBRA DA 
MÃE DE JESUS. MAIS BONITO É SABER QUEM TU ÉS! NÃO 
ÉS DEUSA, NÃO ÉS MAIS QUE DEUS, MAS, DEPOIS DE JE-
SUS, O SENHOR, NESTE MUNDO NINGUÉM FOI MAIOR.
2.  Aquele que lê a palavra divina por causa de Nosso Senhor ôô. Já 
sabe que o livro de Deus nos ensina que só Jesus Cristo é o intercessor! 
Porém, se podemos orar pelos outros, a Mãe de Jesus pode mais! Por 
isso te pedimos em prece, ó Maria: que leves o povo a Jesus, porque, 
de levar a Jesus, entendes mais!
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7. CANÇÃO DE MARIA

VIRÁ O DIA EM QUE TODOS/AO LEVANTAR À VISTA VE-
REMOS NESTA TERRA, REINAR A LIBERDADE! (BIS)
1. Minha alma engrandece o Deus libertador, se alegra meu Espírito 
em Deus, meu Salvador. Pois ele se lembrou de seu povo oprimido, e 
fez de sua serva mãe dos esquecidos.
2. Imenso é seu amor, sem fim sua bondade. Pra todos que na terra lhe 
seguem na humildade. Bem forte é nosso Deus, levanta o seu braço, 
espalha os soberbos, destrói todos os laços. 
3. Derruba os poderosos dos seus tronos erguidos, com sangue e suor 
do seu povo oprimido. E farta os famintos, levanta os humilhados, ar-
rasa os opressores os ricos e os malvados.
4. Protege o seu povo com todo o carinho, fiel é o seu amor em todo 
caminho. Assim é o Deus vivo que marcha na história bem junto do 
seu povo em busca da vitória.

8. Ó MÃE NESTE DIA QUEREMOS CANTAR

Ó MÃE, NESTE DIA QUEREMOS CANTAR. COM GRANDE 
ALEGRIA TEU NOME EXALTAR, UNIDOS AOS ANJOS QUE 
CANTAM NO ALÉM. É FESTA NO CÉU E NA TERRA TAM-
BÉM.
1. Na encarnação, te entregaste ao Senhor. À sua vontade aderiste com 
ardor.
2. Na visitação, prorrompeste em louvor ao Deus que te fizera um pri-
mor.
3. De Deus as palavras guardavas na mente. A graça crescia em tua 
alma ardente.

9. A TREZE DE MAIO
1. A treze de maio na cova da Iria, no céu aparece a Virgem Maria.
AVE, AVE, AVE MARIA! (bis)
2. A três pastorinhos cercada de luz, visita Maria, a Mãe de Jesus.
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3. Então perguntaram que nome era o seu, a Virgem lhes disse a Mãe 
ser do céu.
4. Das mãos lhe pendiam continhas de luz, assim era o terço da Mãe 
de Jesus.
5. A Virgem lhes manda o terço rezar, assim, diz, meus filhos, vos hei 
de salvar.
6. Fazei penitência de tanto pecar, lhes diz a Senhora, pra guerra aca-
bar.
7. Vesti com modéstia, com muito pudor, olhai como veste a mãe do 
Senhor!

10. 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 o meu coração se põe a cantar pra Virgem 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, AVE MARIA, AVE MARIA, 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 ca-
minhar. Maria que só viveu pra seu Deus, Maria do povo meu.

11. EU TE SAÚDO

1. Eu te Saúdo cheia de graça: saudou o Anjo à Virgem pura... “Meu 
coração em Deus espera, em Ti confia, a Ti se eleva!”
2. Cumpra-se em mim tua palavra, pois do Senhor sou a escrava. Ò 
Deus, revela-me os teus planos, na tua Palavra guia meus passos!
3. Feliz és tu que acreditastes, pois se fará como escutaste. Deus mos-
tra aos pobres sua justiça e seus caminhos aos bons ensina.
4. Ela pensava na salvação, e meditava no coração: É bom e justo nos-
so Senhor, e dos humildes o Salvador!
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12. ENSINA TEU POVO A REZAR

ENSINA TEU POVO A REZAR. 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)

13. MARIA, MÃE DO UNIVERSO
1. Maria, Mãe do Universo, escuta esta prece e ora por nós. Guia este 
povo latino, faminto de paz, justiça e união, que vai peregrino em bus-
ca do Reino de Deus e da libertação.
SALVE, SALVE MARIA, SENHORA DA AMÉRICA LATINA. 
TU ÉS NOSSA MÃE (Tu és nossa mãe), TU ÉS NOSSA LUZ (Tu 
és nossa luz), ESTRELA DO POVO LATINO!
2. Com delicada carícia materna, acalma nossas tempestades. Ensina 
que vale esperar, morrer e lutar por um mundo mais justo. Devolve-nos 
a confiança, o horizonte esquecido a fé no irmão.
3. Em teu regaço de amor, abraça e beija o teu povo cansado, fazendo 
brilhar nesses rostos a esperança eterna que Cristo nos traz. Ensina que 
a cruz é caminho, depois do calvário, a ressurreição.

14. IMACULADA
IMACULADA, MARIA DE DEUS, CORAÇÃO POBRE ACO-
LHENDO 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 mundo des-
terra, mãos estendidas que os tronos renegam. Reino de Deus que re-
nova esta terra!
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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!

15. MÃE DE DEUS 
1. Maria, pura e santa aos olhos do Senhor, por Deus foste escolhida 
pra seres Mãe da vida, Mãe do salvador.
AO SERMOS CHAMADOS COMO TU, SEGUIMOS A LUZ 
DOS PASSOS TEUS. E ESTAMOS AQUI DIZENDO SIM AO 
NOSSO DEUS.
2. Tu foste peregrina da nossa redenção; por onde tu andavas, a luz de 
Deus levaras no coração.
3. A nossa vida humana a Deus conduzirás. Tu és a esperança, a mão 
que nos alcança todo o bem da paz. 

16. CANTAI ALEGRES CANTOS
1. Cantai alegres cantos, o maio despertou. Com flores, mil encantos, o 
belo mês raiou. Com flores e cantares, cerquemos os altares.
MARIA, MARIA, MARIA Ó MARIA!
2. Cantemos a Maria, Rainha deste mês. Com flores e Harmonia Che-
guemos-lhe aos pés. Então será a morte, ao céu o passaporte.
3. Amamos vosso filho, Maria, Mãe de Deus. De sua lei na trilho que-
remos ir aos céus. Guiai a luz eterna, nós, pois com mão materna. 

17. MARIA DE TODAS AS CORES
1. Quem és tu Senhora vestida de azul? / Que acolhes os romeiros do 
norte e do sul.(bis)
AVE, AVE, MARIA! (bis)
2. Quem és tu Senhora de verde vestida? / Que animas teus filhos na 
luta da vida (bis)
3. Quem és tu Senhora? Vermelho é teu manto. / Que amparas, conso-
las teu povo no pranto. (bis)
4. Quem és tu Senhora? És negra na cor. / Do negro, o escravo ouviste 
o clamor. (bis)
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5. Quem és tu Senhora? É branca a tua veste. / Libertas os pobres da 
fome e da peste. (bis)
6. De manto amarelo, quem és tu Senhora? / Conclamas o mundo, à 
paz, sem demora. (bis)

18. MARIA DO SIM
MARIA DO SIM, ENSINA-ME A VIVER TEU SIM (BIS)
1. Um dia Maria deu o seu sim, mudou-se a face da terra. Pois o seu 
sim nos deu o Senhor e veio viver entre nós o amor.
2. Um dia eu dei também o meu sim, um sim que mudou minha vida. 
Pois dar um sim é igual a morrer pra que Deus possa em nós viver.
3. Ensina-me a ser fiel como tu, vivendo o meu sim cada dia. Que eu 
possa no mundo ser um sinal, da tua humildade Maria.

19. SALVE MARIA, TU ÉS ESTRELA 
SALVE MARIA, TU ÉS ESTRELA VIRGINAL DE NAZARÉ, ÉS 
A MAIS BELA ENTRE AS MULHERES CHEIA DE GRAÇA, 
ESPOSA DE JOSÉ. (BIS)
1. O anjo Gabriel foi enviado à vilazinha de Nazaré. Para dar um reca-
do lá do céu àquela moça que casara com José.
2. Maria ao ver o anjo se espantou, e o anjo lhe disse nada temer. Pois 
ela tem cartaz lá no céu, e o próprio Deus um dia dela irá nascer.
3. Maria acha difícil a 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.

20. ADMIRÁVEL
1. Admirável trinar suave: louvo a mais feliz das estações, a terra intei-
ra se diz “Ave” impulsa os nossos corações!
Ó BELO MÊS, MÊS DE MARIA, ALEGRE ESTOU POR TEU 
CHEGAR. O QUE FAREI EM CADA DIA PRA MINHA MÃE 
DO CÉU EXALTAR.
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2. Minha Mãe se o Universo se compraz em te glorificar, poderá fosse 
o primeiro meu coração a te louvar.  

21. EM SILÊNCIO, MARIA ESCUTOU
EM SILÊNCIO, MARIA ESCUTOU TUDO AQUILO QUE DEUS 
LHE FALOU. CONSERVANDO SEU CORAÇÃO E GESTOS DE 
CRISTO, DISPONÍVEL AO DOM DO AMOR.
1. “És cheia de graça, Maria, pois Deus te amou e escolheu. Um filho 
de ti nascerá, Jesus o Filho de Deus”...
2. “Maria, és feliz por que creste”, assim a saudou Isabel. “Bendita 
entre todas as Mães, porque és a Mãe do Salvador!”
3. No templo, Simeão anunciou a espada de dor que feriu Maria que, 
junto da cruz, de pé ofertou seu Jesus!

22. ESTOU PENSANDO EM TI

ESTOU PENSANDO EM TI, MARIA DE JESUS!
1. Tua imagem de mulher e de menina, muitas vezes vem até meu pen-
samento. E lá dentro do meu ser, vem o desejo de poder, compreender 
as coisas do amor. E fazer, exatamente, o que meu Deus quiser de mim, 
pra eu ter enfim a paz do teu Senhor.
2. Eu que sei daquele amor que tu vivias com José, que tanto amor te 
demonstrava. Quando olho ao meu redor, e vejo tanto desamor, fico 
a pensar que é tempo de falar. E dizer aos namorados, que é possível 
construir, sem apressar o tempo de florir.
3. Neste mundo que esqueceu as coisas puras, penso muito no que tu 
representavas. E no mundo secular que fala tanto em libertar, sonho 
encontrar alguém com tanta fé. E te peço, com amor, que a juventude 
do Senhor saiba seguir a Ti e ao teu José.

23. EU CANTO LOUVANDO

EU CANTO LOUVANDO MARIA MINHA MÃE, A ELA UM 
ETERNO OBRIGADO DIREI. MARIA FOI QUEM ME ENSI-
NOU A VIVER, MARIA FOI QUE ME ENSINOU A SOFRER.
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1. Maria em minha vida, é luz a me guiar. É Mãe que me aconselha, me 
ajuda a caminhar. Mãe do bom conselho, rogai por nós!
2. Quando eu sentir tristeza, sentir a cruz pesar. Ó Virgem, Mãe das 
dores, de ti vou me lembrar. Virgem, mãe das Dores, rogai por nós!
3. Se um dia o desespero vier me atormentar. A força da esperança, em 
ti vou encontrar. Mãe da esperança, rogai por nós!
4. Nas horas de incerteza, ó Mãe vem me ajudar. Que eu sinta confian-
ça, na paz do teu olhar. Mãe da confiança, rogai por nós!
5. Que eu diga a vida inteira, o SIM aos meus irmãos. O “sim” que tu 
disseste, de todo coração. Virgem, Mãe dos homens, rogai por nós!

24. COM MARIA EM DEUS EXULTEMOS
1. Com Maria em Deus exultemos, neste canto de amor louvação. Es-
colhida entre os pequenos, mãe-profeta da libertação. (bis) És a ima-
gem 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 SINGELE-
ZA DA FLOR. VEM CAMINHAR, VEM COM TEU POVO, DE 
QUEM PROVASTE A DOR!
2. És o grito do irmão boia-fria, nesta América empobrecida, espo-
liada com vil valentia do direito ao chão de sua vida. (bis) És Maria, 
de nossos caminhos, solidárias de tantas Marias, coroada de sangue e 
espinhos, pela exploração noite e dia. 
3. És a força da nossa esperança, ó Maria da fraternidade, no cansaço 
de nossas andanças, guia os passos da real liberdade! (bis) Com as 
flores e o pão partilhado, preparamos a mesa da história, da opressão, 
afinal, libertados, cantaremos contigo a vitória. (bis)

25. MAGNIFICAT (1)
O SENHOR FEZ EM MIM MARAVILHAS, SANTO É O SEU 
NOME.

A minha alma engrandece ao Senhor. Exulta meu Espírito em Deus, 
meu Salvador. Pôs os olhos na humildade de sua serva, Doravante toda 
terra cantará os meus louvores.
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Seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem. 
Demonstrando o poder de seu braço desperta os soberbos.

Abate os poderosos de seus tronos eleva os humildes. Sacia de bens 
os famintos, despede os ricos sem nada.

Acolhe Israel, seu servidor, fiel ao meu amor. E a promessa que fez 
a nossos Pais em favor de Abraão e de seus filhos para sempre.

26. MAGNIFICAT (2)

MAGNIFICAT, MAGNIFICAT: É O CANTO DE AMOR. MI-
NHA ALMA ENGRANDECE A DEUS, MEU SALVADOR.
1. Canta coração, alegre feliz. Com gratidão a Deus bendiz! (bis)
2. Santo é seu nome que está em toda a terra. Puro é seu amor que 
alegria encerra! (bis)
3. Nossa união é o milagre do amor. Vindo de Jesus, o nosso Salvador! 
(bis)
4. Deus é um Pai fiel, de ninguém esquece. Obrigado, Deus ouve esta 
prece! (bis)

27. SÚPLICA À MÃE DA VIDA

1. No coração do povo está presente / O coração materno de Maria. Se 
deste mundo a Mãe ficasse ausente, / Pobres de nós, a vida o que seria?
AVE MARIA DA VIDA PROTEÇÃO, OLHA TEU POVO QUE 
ASPIRA REDENÇÃO.
2. Se todos nós lutamos pela vida, / Só pela fé provamos seu valor. 
Maria, Mãe, és conforto e acolhida, / Vem revelar os planos do Senhor.
3. És Mãe fiel que sempre protegeste, / Aquele ser que Deus te confiou. 
Nem mesmo a dor e a morte tu temeste, / Por ser assim, o mundo se 
salvou.
4. Quando nós vemos este mundo triste, / Matando a vida antes de 
nascer. Até parece que o amor não mais existe. / Maria, vem teus filhos 
socorrer!
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28. MARIA DE AMOR
1. Maria eu quero aprender contigo a querer o teu filho Jesus. Contigo 
também aprender a ser para os outros um pouco de luz. Te peço me 
ensines, ainda, ser pão repartido como é Jesus.
MARIA, MARIA, MARIA CHEIA DE AMOR. ME ENSINA, ME 
ENSINA A SER COMO O TEU SENHOR.
2. Eu quero contigo aprender, teu jeito de ser com tanta alegria. E a 
força que muda a vida, pra mim seja sempre a Eucaristia. Te peço me 
ensines ainda ser pão repartido com alegria.

29. TU ÉS RAINHA
1. Maria tu és a Rainha daqueles que seguem Jesus, cumprindo a or-
dem do Mestre: “Ao mundo ensinai meu amor!”
CANTAMOS LOUVORES A DEUS, QUE FEZ NOSSA MESTRA 
E MÃE DE TI RECEBEMOS JESUS, NOSSA VIDA CAMINHO 
E VERDADE. (BIS)

30. MARIA MÃE DOS CAMINHANTES
MARIA MÃE DOS CAMINHANTES, ENSINA-NOS A CAMI-
NHAR. NÓS SOMOS TODOS VIAJANTES, MAS É DIFÍCIL 
SEMPRE ANDAR.
1. Fizeste longa caminhada para servir a Isabel, sabendo-te de Deus 
morada após teu sim a Gabriel.
2. Depois da dura caminhada para 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 cruz.
4. De medo foi a caminhada que para longe te levou, para escapar à vil 
cilada que um rei atroz te preparou.
5. Quão triste foi a caminhada de volta a Jerusalém, sentindo-te angus-
tiada, na longa busca do teu bem.
6. Humilde foi a caminhada na companhia de Jesus, quando pregava, 
sem parada, levando aos homens sua luz.
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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 jor-
nada, dos que caminham sem parar. 

31. UMA ENTRE TODAS
1. Uma entre todas foi escolhida, foste tu Maria, a serva preferida. Mãe 
do meu Senhor, Mãe do meu Salvador. 
MARIA, CHEIA DE GRAÇA E CONSOLO, VEM CAMINHAR 
COM TEU POVO, NOSSA MÃE SEMPRE SERÁS. (BIS)
2. Roga pelos pecadores desta terra, roga pelo povo que em teu Deus 
espera. Mãe do meu Senhor, Mãe do meu salvador.

32. DAI-NOS A BÊNÇÃO
DAI-NOS A BÊNÇÃO, Ó VIRGEM MÃE, PENHOR SEGURO 
DO SUMO BEM.
1. Ó quanto é doce Maria amar, seu lindo nome pronunciar.
2. Maria é bela, mimosa flor, nossa esperança e nosso amor.
3. Estrela d’alva, Mãe de Jesus, as nossas almas ao céu conduz.
4. Sois nossa vida, sois nossa luz. Ó mãe querida, mãe de Jesus.
5. Em vossa graça dai-nos viver, fieis servir-vos até morrer.

33. SANTA MÃE MARIA
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!
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 além. 
Dai-lhes companhia, pois também, um dia, fostes peregrina de Belém.
4. Com seus passos lentos, enfrentando os ventos quando sopram nou-
tra direção. Toda a Mãe Igreja pede que tu sejas companheira de liber-
tação.
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34. 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 nadas pode mudar, luta por um 
mundo novo, de unidade e paz.
4. Se parecer tua vida, inútil caminhar, lembra que abres caminho: ou-
tros te seguirão.

35. SALVE Ó MARIA

SALVE Ó MARIA (BIS), TEU POVO TE CHAMA COM FÉ MA-
RIA DE NAZARÉ (BIS)
1. Olha teu povo oprimido neste país a vagar. Tu és a nossa esperança, 
da nova terra encontrar. (bis)
2. Dê-nos o amor verdadeiro, força pra nós caminhar. Pra que teu Filho 
Jesus, possa nos abençoar.
3. Junto a ti, Mãe querida, estamos felizes a lutar. Nesta batalha tão 
longa, vamos vitória cantar.
4. Te agradecemos, Maria, por teu apoio e tua luz. Escute sempre o teu 
povo, e nos conduz a Jesus.

36. POSSAMOS TODOS

1. Os anjos cantam no céu / louvores mil à porfias. Cantemos também 
na terra, as grandezas de Maria!
POSSAMOS TODOS NO CÉU UM DIA, CANTAR LOUVORES 
À VIRGEM MARIA! (BIS)
2. Nem um labéu nem de leve / manchar jamais poderia / Aquela que 
nós saudamos, mãe de Deus Virgem Maria!
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37. VIRGEM FORMOSA
1. Virgem formosa, ó mãe querida / Tu és minha vida, vela por mim / 
E quando logo deixar a terra, leva-me mãe junto de ti / Leva-me mãe, 
leva-me ao céu, ficar não posso longe de ti!
MÃE, NÃO ME ABANDONES! SE ME DEIXARES ME PERDE-
REI! VOLVE À MIM OS TEUS OLHARES, SE ME AMPARA-
RES, ME SALVAREI.
2. Mesmo que as ondas, subam aos céus, e furioso bramir o mar / Se 
tu diriges o meu barquinho não tenho medo de naufragar / Mas se nas 
ondas à nau vacila, enlanguedece minha ardente fé!

38. Ó MINHA MÃE E SENHORA
Ó MINHA MÃE E SENHORA / A VOSSOS FILHOS LANÇAI / 
A BÊNÇÃO TERNA E PIEDOSA / DO CÉU AS GRAÇAS LHES 
DAI. (BIS)
(Os números das estrofes correspondem aos respectivos dias do mês 
mariano)

1. Durante o mês consagrado / A vosso nome exaltar, / Ó vimos, doce 
Maria, / A vosso pés nos curvar.
2. Oh! Salve, grande rainha, / Amparo e luz do cristão, / Com terna 
benevolência, / Ouvi-nos a saudação.
3. Oh! Salve doce esperança, / Que nos trouxestes a paz, / De vosso 
trono de glória, / Da terra não esqueçais.
4. Refúgio, dos pecadores, / Por eles intercedei, / Ao bom Jesus, vosso 
filho, / Seus corações convertei.
5. Rogai, rogai pela Igreja, / Por seu supremo pastor, / Pedi também 
pelo clero / E dai-lhe zeloso amor.
6. Fazei que nossos parentes, / Jamais se afastem do bem, / Rogai por 
nossos amigos, / Dai que vos servir também.
7. Compadecei-vos das almas, / No purgatório a sofrer, / Levai-as ao 
Paraíso, / Findai-lhes triste gemer.
8. Estrela dos navegantes, / Por eles muito pedi, / Tornando as ondas 
serenas, / O barco lhes conduzi.
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9. Intercedei pelo enfermo, / Querida mãe divinal, / Lembrai-lhe no 
sofrimento / Dos céus o prêmio eternal.
10. A quem aflito vos chama, / Clemente vinde acudir, / Nas horas de 
desalento, / Amor deixai-lhes sentir.
11. Por nossa Pátria querida / Rogamos. Mãe de Jesus, / Tornai-a sem-
pre constante / Aos mandamentos da cruz.
12. Ao pobre e triste orfãozinho, / Na solidão mais cruel, / Guardai, ó 
Virgem Maria, / Em vosso peito fiel.
13. Dai proteção à donzela / Que a vosso amor se entregou. / Obtendo 
a perseverança / Nas intenções que formou.
14. É pelo nosso inimigo / Que vimos a vossos pés / Pedir, ó Virgem 
Maria, / As vossas grandes mercês.
15. Quem fez o voto sagrado / De por Jesus trabalhar, / Encontre, Vir-
gem Maria, / O vosso forte amparar.
16. Orai pelo agonizante, / Ao soberano Juiz / Apresentai-o Vós mes-
ma, / Tornai-lhe a sorte feliz.
17. Afetuoso carinho / Desperte vossa atenção / Ao pobre desventura-
do, / Gemendo em negra prisão.
18. Ao que se vê na pobreza, / Sentindo angústia mortais, / Valei amá-
vel Maria / Com vosso dons maternais.
19. Misericórdia, Senhora, / Para quem ataca a Jesus, / Despreza sua 
doutrina, / Seguindo enganosa luz.
20. A quem os erros propaga / Piedosa mão estendei, / Ó Mãe de amor 
e bondade. / Seu coração convertei.
21. Sorrindo, Mãe carinhosa, / Aceitai nosso louvor / E concedei-nos 
benigna / Por Deus o mais forte amor.
22. Velai por nossa existência, / E defendei-nos do mal. / Gozemos 
sempre, ó Maria / O vosso amor virginal.
23. A vosso pés, quando estamos. / Felizes por vos amar, / Um doce 
olhar de ternura / Dignai-vos de nos lançar.
24. Unimos nossos louvores / Aqueles que recebeis / Na Pátria da eter-
na vida, / Em que ditosa viveis.
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25. Celeste Virgem Maria, / Pedimos com todo o ardor / Que nos façais 
generosos / Fiéis a Nosso Senhor.
26 . Um grande arrependimento / Óh vide nos alcançar / Das culpas 
que cometemos / Em nosso peregrinar.
27. Clemente Virgem Maria. / Tomai-nos o coração, / E preparai-o vós 
mesma, / A graça da comunhão.
28. Se acaso nos esquecemos / Do que nos mostra o dever, / Ó virgem, 
nossa ternura / Ao bem nos faça volver.
29. Oh! no momento da morte, / Abri-nos o coração. / E transportai a 
nossa alma / À celeste habitação.
30. Guardai-nos, Virgem Maria, / com terno afeto leal, / Pois que de há 
muito vos demos / O coração filial.
31. Se vosso mês termina, / Não vimos dizer adeus; / Havemos de ser 
constantes / Em vos servir, Mãe de Deus.

39. MAIS QUE AURORA
1. Mais que Aurora tu surges Maria / Toda a terra aos teus olhos sorri 
/ Mesmo os astros que os céus embelezam / Perdem todo fulgor junto 
à ti!
BRILHAS IGUAL SOL RADIANTE / PURA ÉS COMO A LUA! 
/ E A ESTRELA MAIS BELA, / BEM INVEJA A BELEZA TUA! 
(BIS)
2. Doze estrelas circundam tua fronte / O teu cetro é de ouro e marfim 
/ O teu manto cerulo esplendente / És refúgio de paz para mim!
3. Mais que as pérolas do mar nos encanta / Em beleza superas a flor / 
Do arco-íris ofuscas a graça / Teu semblante extasia o Senhor!

40. NOSSA SENHORA
Cubra-me com seu manto de amor. Guarda-me na paz desse olhar. 

Cura-me as feridas e a dor. Me faz suportar. Que as pedras do meu 
caminho. Meus pés suportem pisar. Mesmo ferido de espinhos. Me 
ajude a passar. Se ficaram mágoas de mim. Mãe, tira do meu coração. 
E aqueles que eu fiz sofrer. Peço perdão. Se eu curvar meu corpo na 
dor. Me alivia ow peso da cruz. Interceda por mim, minha Mãe. Junto 
a Jesus.
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Nossa Senhora me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, 
do meu destino. Nossa Senhora me dê a mão, cuida do meu coração, da 
minha vida, do meu destino, do meu caminho. Cuida de mim.

Sempre que o meu pranto rolar. Ponha sobre mim suas mãos. 
Aumenta minha fé e acalma. O meu coração. Grande é a procissão a 
pedir. A misericórdia, o perdão. A cura do corpo e pra alma. A salvação. 
Pobres pecadores, oh Mãe. Tão necessitados de vós. Santa Mãe de 
Deus. Tem piedade de nós. De joelhos aos vossos pés. Estendei a nós 
vossas mãos. Rogai por todos nós, vossos filhos. Meus irmãos.

Nossa Senhora me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, 
do meu destino. Nossa Senhora me dê a mão, cuida do meu coração, 
da minha vida, do meu destino, do meu caminho. Cuida de mim. (bis)

41. MÃE DO TERCEIRO MILÊNIO
COM MARIA, MÃE DO TERCEIRO MILÊNIO, / COM MA-
RIA, ESPERANÇA DOS PEQUENOS (BIS)
1. Tu és a glória de Jerusalém. / Tu és a alegria do meu povo. / Humil-
de, corajosa e operante / Maria inaugura um tempo novo.
2. Tu és seguro porto aos navegantes. / E vais com a graça e paz en-
riquecendo. / Tu és Maria, o lírio entre espinhos, / Teu nome é como 
óleo escorrendo.
3. Rainha de estrelas coroada, / Maria aponta o tempo do perdão. / Tu 
és saúde certa dos doentes. / És forte, tu venceste o dragão.
4. Maria, és a sarça da visão. / De ti nasceu o rei libertador, / Vestida 
com o sol resplandecente / O sol é Cristo, nosso salvador.
5. Tu és formosa filha de Sião. / És pobre e estás de ouro ornada. / Ma-
ria, ó invicta Judite, / És porta oriental jamais fechada.

42. SAUDAÇÃO À MÃE DE DEUS (São Francisco)

Salve, ó Senhora santa, Rainha santíssima, Mãe de Deus, ó Maria, 
que sois Virgem feita igreja, eleita pelo santíssimo Pai celestial, que 
vos consagrou por seu santíssimo e dileto Filho e o Espírito Santo 
Paráclito! Em vós residiu e reside toda a plenitude da graça e todo o 
bem!
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Salve, ó palácio do Senhor! Salve, ó tabernáculo do Senhor! Salve, 
ó morada do Senhor! Salve, ó manto do Senhor! Salve, ó serva do 
Senhor! Salve, ó Mãe do Senhor, e salve vós todas, ó santas virtudes 
derramadas, pela graça e iluminação do Espírito Santo, nos corações 
dos fiéis, transformando-os de infiéis em servos fiéis de Deus! Amém!

43. Ó NOME CÂNDIDO
1. Ó nome Cândido / doce Virgem Maria. / Paz e alegria, vem derra-
mar.
ENTRE OS COROS ANGÉLICOS. / ÉS A HARMONIA / AVE 
MARIA, AVE MARIA!
2. Ser Virgem pia/ minha consolação / Minha alma confia/ Em teu 
Coração. 
3. Ó Nome Santo/ Virgem mãe de Jesus. / Sois nossa guia/ que ao céu 
conduz.

44. HINO À MÃE TRÊS VEZES ADMIRÁVEL
Mil vezes Admirável, Maria Mãe bela. Mãe santa, Tu és a estrela 

do mar que nos guia.
Da fonte de graças estende tuas mãos, derrama-te em bênçãos 

sobre o nosso chão. Mil vezes, causa da alegria, de quem se confia ao 
teu coração. Maria, Maria.

Na fé foi possível. Maria, Maria tornar a Deus visível.

45. TEU NOME, Ó MARIA
COMO É BONITO TEU NOME, Ó MARIA CANTANDO A 
VIDA, QUANTA ALEGRIA.
1. No teu nome, o nome de cada mulher, que na vida busca sempre o 
que Deus quer. Como é bonito teu rosto, ó Maria. Paz e ternura, luz 
irradia.
2. Nos teus olhos todo jovem pode ver a certeza do futuro renascer. 
Como são lindas tuas mãos, ó Maria. Porta-estandarte da estrela guia.
3. Uma mão pra consolar que está chorando, e a outra encorajar quem 
está lutando. Como são belos teus pés, ó Maria. Descendo os montes, 
paz anuncia.
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4. Companheira mais fiel deste meu povo, nos caminhos do amanhã 
do mundo novo. Como é Bendito teu ventre, ó Maria, trazendo o fruto 
da profecia.
5. Quem na vida o amor se faz fiel, é profeta do Divino Emanuel. 
Como é bonito te ver, ó Maria.

46. VIRGEM SANTA 
1. Virgem Santa de estrelas coroada / neste trono envolto em glória 
e luz. / Amparai-nos Rainha Imaculada / levai, levai nossas preces a 
Jesus. (bis)
2. Da natureza este suave encanto, simboliza um lindo céu de anil / 
representa o azul do vosso manto, a proteger o povo do Brasil. (bis)
3. A paz constante a nossa pátria implora. / No mar da vida somos fra-
cos marinheiros. / Repetimos com fé em Nossa Senhora, que é rainha 
e mãe dos brasileiros.
4. Escuta o grito do teu povo amado / acolhe o pranto do povo sofredor. 
/ O céu e a terra se curvam aos teus pés. / Por que és tu a virgem Mãe 
do Salvador. (bis)

CÂNTICOS PARA A CELEBRAÇÃO EUCARÍSTICA
CANTOS DE ENTRADA

1. CRISTO RESSUSCITOU
CRISTO RESSUSCITOU, ALELUIA! VENCEU A MORTE 
COM O AMOR. CRISTO RESSUSCITOU, ALELUIA! VENCEU 
A MORTE COM O AMOR. 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 na morada do Pai.

2. MEU CORAÇÃO ME DIZ (PÁSCOA)
1.  Por sua morte, a morte viu o fim do sangue derramado / a vida 
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renasceu / seu pé ferido nova estrada abriu e neste homem o homem 
enfim se descobriu.
MEU CORAÇÃO ME DIZ: “ O AMOR ME AMOU E SE EN-
TREGOU POR MIM” / JESUS RESSUSCITOU / PASSOU A 
ESCURIDÃO, O SOL NASCEU / A VIDA TRIUNFOU / JESUS 
RESSUSCITOU.
2. Jesus me amou e se entregou por mim / os homens todos podem o 
mesmo repetir / não temeremos mais a morte e a dor / o coração huma-
no em Cristo descansou.

3. O SENHOR RESSURGIU (PÁSCOA)
O SENHOR RESSURGIU, ALELUIA, ALELUIA!
É O CORDEIRO PASCAL, ALELUIA, ALELUIA!
IMOLADO POR NÓS, 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, / ao Pai os conduziu por sua mão; / no Espírito 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? 

ATO PENITENCIAL
1. SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS!
SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS
1. Pai de infinita bondade, que a tua vontade se faça verdade no meio 
de nós!
2. Senhor Jesus Cristo, piedade, piedade de mim que não te obedeci, 
nem segui tua voz!
3. Que teu Espírito Santo nos mostre o caminho de paz e justiça, sem 
ódio e sem dor!

2. SENHOR PIEDADE DE NÓS
1. Senhor, piedade de nós, somos o teu povo pecador. Toma a nossa 
vida de pecado e dor, enche-nos do Espírito de amor.
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2. Cristo, piedade de nós, somos o teu povo pecador. Toma a nossa 
vida de pecado e dor, enche-nos do Espírito de amor.
3. Senhor, piedade de nós, somos o teu povo pecador. Toma a nossa 
vida de pecado e dor, enche-nos do Espírito de amor. 

3. SENHOR QUE VIESTES SALVAR
S - Senhor, que viestes salvar os corações arrependidos.
P - PIEDADE, PIEDADE, PIEDADE DE NÓS. (BIS)
S - Ó Cristo, que viestes chamar os pecadores humilhados.
P - PIEDADE, PIEDADE, PIEDADE DE NÓS. (BIS)
S - Senhor, que intercedeis por nós junto a Deus pai que nos perdoa.
P - PIEDADE, PIEDADE, PIEDADE DE NÓS (BIS)

4. SENHOR, VÓS SOIS O CAMINHO
Senhor, vós sois o caminho, guiai-nos ao Pai com Carinho.
De nós tende piedade. Senhor, tende piedade.
Ó Cristo sois a verdade, enchei-nos de caridade.
De nós tende piedade. Ó Cristo, tende piedade.
Senhor, vós sois nossa vida, buscais a ovelha perdida.
De nós tende piedade. Senhor, tende piedade.

5. SENHOR, PIEDADE
Senhor, piedade / Ó Cristo, piedade / Senhor, piedade de nós Senhor.

6. PELOS PECADOS
1. Pelos pecados, erros passados; por divisões na tua Igreja, ó Jesus!
SENHOR, PIEDADE! SENHOR, PIEDADE! SENHOR, PIEDA-
DE, PIEDADE DE NÓS (BIS)
2. Quem não te aceita, quem te rejeita; pode não crer por ver cristãos 
que vivem mal!
CRISTO, PIEDADE! CRISTO, PIEDADE! CRISTO PIEDADE, 
PIEDADE DE NÓS (BIS)
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3. Hoje, se a vida é tão ferida; deve-se à culpa, indiferença dos cristãos!
SENHOR, PIEDADE! SENHOR, PIEDADE! SENHOR PIEDA-
DE, PIEDADE DE NÓS (BIS)

GLÓRIA

1. GLÓRIA A DEUS NOS ALTOS CÉUS
01.Glória a Deus nos altos céus, paz na terra a seus amados. / A vós 
louvam o rei celeste, os que foram libertados
02.Deus e pai nós vos louvamos, adoramos, bendizemos / Damos gló-
ria ao vosso nome, vossos dons agradecemos
03.Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do pai / Vós de Deus cordeiro 
santo, nossas culpas perdoai
04.Vós que estais junto do pai, como nosso intercessor / Acolhei nos-
sos pedidos, atendei nosso clamor
05.Vós somente sois o santo, o altíssimo Senhor / Com o espírito divi-
no de Deus pai no esplendor. Amém!

2. HINO DE LOUVOR
Glória a Deus nas alturas, / E Paz na terra aos homens por Ele amados.
Glória a Deus nas alturas, / E Paz na terra aos homens por Ele amados.
Senhor Deus, rei dos céus, Deus pai todo-poderoso: Nós vos louva-
mos, vos bendizemos, / Vos adoramos, vos glorificamos, / Nós vos 
damos graças por vossa imensa glória.
Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, Filho de Deus Pai.
Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.
Vós que tirais o pecado do mundo Acolhei a nossa suplica. 
Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós.
Só vós sois o Santo, / Só Vós, o Senhor, 
Só Vós, o Altíssimo, Jesus Cristo,
Com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai,     
Na glória de Deus Pai. 
Amém. (5x)
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3. GLÓRIA A DEUS NAS ALTURAS
Glória, glória a Deus nas alturas...
Ôô....glória, e a nós a sua Paz.(Bis)
Senhor Deus rei dos céus, Deus pai onipotente, 
vos louvamos bem dizemos, adoramos.
Nós vos glorificamos e vos damos graças, por vossa..
Glória, glória a Deus nas alturas...
Ôô....glória, e a nós a sua Paz.(Bis)
Jesus Cristo, Senhor Deus, filho único do Pai.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Tende Piedade.
Vós que estais a direita do Pai, Tende piedade.
Vós que tirais o pecado do mundo... Tende piedade
Acolhei as nossas súplicas.
Glória, gloria a Deus nas alturas...
Ôô....gloria, e a nós a sua Paz.(Bis)
Só vós, sois o santo o Senhor, o altíssimo só vos. 
Jesus Cristo, com Espírito e o Pai.
Glória, glória a Deus nas alturas...
Ôô....glória, e a nós a sua Paz.(Bis)

APRESENTAÇÃO DOS DONS

1. VENDO JESUS APARECER
1. Vendo Jesus aparecer e com eles vir comer, explicando a Paixão, 
todos entendem que o Senhor está vivo e por amor os envia em missão.
RESSUSCITADO O CRISTO APARECEU; COM SEUS AMI-
GOS FEZ A REFEIÇÃO; E DANDO PAZ MANDOU ANUN-
CIAR O AMOR DE SEU PAI EM TODA NAÇÃO. (BIS)
2. Hoje também na refeição revivemos a Paixão e a vitória da Cruz. 
Vinho e pão sobre o altar servirão para anunciar: “Deus nos salva em 
Jesus”.
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2. Ó REI DA GLÓRIA (PÁSCOA)
1. Bendito sejas, ó Rei da glória/ Ressuscitado, Senhor da Igreja/ aqui 
trazemos as nossas ofertas.
VÊ COM BONS OLHOS NOSSAS HUMILDES OFERTAS/ 
TUDO O QUE TEMOS, SEJA PRA TI, Ó SENHOR.
2. Vidas se encontram no altar de Deus/ gente se doa, dom que se imo-
la/aqui trazemos as nossas ofertas.   
3. Irmãos da terra, irmãos do céu/ Juntos cantemos glória ao Senhor/ 
aqui trazemos as nossas ofertas.

3. EM PROCISSÃO (PÁSCOA)
1. Em procissão vão o pão e vinho, / acompanhados de nossa devoção, 
/ pois simbolizam aquilo que ofertamos:/ Nossa vida e o nosso coração.
AO CELEBRAR NOSSA PÁSCOA/ E, AOS VOS TRAZER NOS-
SA OFERTA / FAZEI DE NÓS, Ó DEUS DE AMOR, / IMITADO-
RES DO REDENTOR! 
2.  A nossa Igreja, que é Mãe deseja/ que a consciência do gesto de 
ofertar/ se atualize durante toda a vida/ como o Cristo se imola sobre 
o altar.
3.  Eucaristia é sacrifício, / aquele mesmo que Cristo ofereceu. / O 
mundo e o homem serão reconduzidos/ para a nova aliança com seu 
Deus.
4.  O pão e vinho serão em breve/ O Corpo e o Sangue do Cristo Sal-
vador, / Tal alimento nos une num só corpo, / Para a Glória de Deus e 
seu louvor.

4. OFERTA COM MARIA
1.No teu altar nosso pai do céu / Depositamos nossas alegrias / E neste 
dia queremos doar / As nossas vidas como fez Maria
RECEBE SENHOR NOSSA FESTA, ACEITA NOSSA DOAÇÃO 
/ É FRUTO DO NOSSO ESFORÇO, É FEITA DE CORAÇÃO!
2.No teu altar nosso pai do céu / Depositamos toda nossa fé / Como fez 
também um dia / Maria de Nazaré.
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6. OS CRISTÃOS TINHAM TUDO EM COMUM
OS CRISTÃOS TINHAM TUDO EM COMUM, DIVIDIAM 
SEUS BENS COM ALEGRIA. DEUS ESPERA QUE OS DONS 
DE CADA UM, SE REPARTAM COM AMOR NO DIA-A-DIA.
1. Deus criou este mundo para todos, quem tem mais é chamado a 
repartir com os outros o pão, a instrução e o progresso, fazer o irmão 
sorrir.
2. Mas acima de alguém que tem riquezas está o homem que cresce em 
seu valor, e, liberto, caminha para Deus, repartindo com todos o amor.
3. No desejo de sempre repartimos nossos bens, elevemos nossa voz, 
ao trazer pão e vinho para o altar, em que Deus vai se dar a todos nós.

7. NÃO SE DEVE DIZER
NÃO SE DEVE DIZER: “NADA POSSO OFERTAR”, POIS AS 
MÃOS MAIS POBRES SÃO AS QUE MAIS SE ABREM PARA 
TUDO DAR!
1. O Senhor só deseja que em nós tudo seja constante servir. Quando 
nada se tem, só resta dizer: “Senhor, eis-me aqui!”
2. Com as mãos bem abertas, trazendo as ofertas de vinho e pão, surge 
o nosso dever de tudo fazer com mais doação!
3. Alegrias da vida, momentos de lida, eu posso ofertar. Pois nas mãos 
do Senhor um gesto de amor não se perderá! 

8. CRISTO É O DOM DO PAI
CRISTO É O DOM DO PAI, QUE SE ENTREGOU POR NÓS! 
ALELUIA, ALELUIA! BENDITO SEJA O NOSSO DEUS!
Daí graças a Deus, pois ele é bom, eterno por nós é seu amor.
Coragem e força ele nos dá, fazendo-se nosso salvador.
Eu não morrerei, mas viverei e assim louvarei o meu Senhor!

SANTO

1. SANTO, SENHOR DEUS DO UNIVERSO
Santo, santo, santo. Senhor Deus do universo, o céu e a terra procla-
mam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana nas alturas. 
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Bendito o que vem, em nome do Senhor, Hosana, Hosana, Hosana. 
Hosana nas alturas.

2. SANTO, SANTO, SANTO
Santo, Santo, Santo, / Senhor Deus do universo.
O céu e a terra estão / Cheios de vossa glória.
Hosana, hosana nas alturas!
Bendito o que vem, / bendito o que vem, / bendito o que vem em / 
nome do Senhor.
Hosana, hosana nas alturas!

3. O SENHOR É SANTO
O Senhor é Santo, o Senhor é Santo, o Senhor é Santo. O Senhor é 

nosso Deus, o Senhor é nosso Pai, que seu reino de amor, se estenda 
sobre a terra.

O Senhor é Santo, o Senhor é Santo, o Senhor é Santo.
Bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o que vem, em 

nome do Senhor.
Hosana, Hosana, Hosana.

4. SANTO (4)
Santo, Santo, Santo é o Senhor, / Deus do Universo o céu e a terra. (2x)
Hosana, Hosana, Hosana nas alturas (bis)
Bendito o que vem em nome do Senhor hosana nas alturas nas alturas. 

5. SANTO DOS ANJOS
1. Santo, Santo, Santo dizem todos os anjos. Santo, Santo, Santo é o 
Senhor Jesus.
SANTO, SANTO, SANTO É QUEM NOS REDIME, PORQUE 
MEU DEUS É SANTO, E A TERRA CHEIA DE SUA GLÓRIA 
ESTÁ. (BIS) / CÉUS E TERRA PASSARÃO, MAS SUA PALA-
VRA NÃO PASSARÁ. (BIS) / NÃO, NÃO PASSARÁ, NÃO, NÃO, 
NÃO, NÃO, NÃO, NÃO PASSARÁ.
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6. SANTO
SANTO, SANTO, SANTO É O SENHOR (BIS).
Senhor Deus do universo, o céu e a terra, proclamam a vossa glória, 
Hosana nas alturas!
SANTO, SANTO, SANTO É O SENHOR (BIS).
Bendito o que vem, em nome do Senhor, Hosana nas alturas!

COMUNHÃO

1. CELEBREMOS NOSSA PÁSCOA (PÁSCOA)
CELEBREMOS NOSSA PÁSCOA, NA PUREZA, NA VERDA-
DE: ALELUIA, ALELUIA!
1.   Dai graças ao Senhor, pois ele é bom! / “Eterna é sua misericórdia!”
2. A mão direita do Senhor fez maravilhas, / A mão direita do Senhor 
me levou!
3. Não morrerei, mas, ao contrário, viverei / Para cantar as grandes 
obras do Senhor.
4. A pedra que os pedreiros rejeitaram / Tornou-se agora a pedra an-
gular.
5. Este é o dia que o Senhor fez para nós / Alegremo-nos e nele exul-
temos.

2. CELEBREMOS NOSSA PÁSCOA (PÁSCOA)

1. Celebremos nossa páscoa com alegria no Senhor. Caminhemos na 
verdade buscando sempre o amor.
CREMOS EM TI E TE ACEITAMOS, Ó CRISTO VIVO, E O 
TEU AMOR AO MUNDO LEVAREMOS. ALELUIA, ALELUIA.
2. Cristo vem nos dar sua vida, vem conosco caminhar. Encontramos 
nele a força pra seu amor testemunhar.
3. O Senhor ressuscitado nossa vida assumiu, e nos alcançou vitória 
porquê da morte nos salvou.
4. Quem de Cristo se alimenta para sempre viverá e com Ele glorioso 
um dia o Pai encontrará.
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5. Também todos nós queremos pela vida anunciar que Cristo está pre-
sente e traz-nos hoje a salvação.

3. PÃO EM TODAS AS MESAS (PÁSCOA)

1. A mesa tão grande vazia de amor e de paz, de paz. Aonde há luxo de 
alguns, alegria não há, jamais. A mesa da Eucaristia nos quer ensinar... 
a, a: que a ordem de Deus nosso Pai é o pão partilhar. 
PÃO EM TODAS AS MESAS, DA PÁSCOA A NOVA CERTEZA. 
/ A FESTA HAVERÁ E O POVO A CANTAR, ALELUIA.
2. As forças da morte: a injustiça e a ganância de ter, de ter. Agindo 
naqueles que impedem ao pobre viver, viver. Sem terra, trabalho e co-
mida, a vida não há, não há. Quem deixa assim e não age, a festa não 
vai celebrar.
3. Irmãos, companheiros na luta, vamos dar as mãos, as mãos. Na 
grande corrente do amor, na feliz comunhão, irmãos. Unindo a peleja e 
a certeza, vamos construir, aqui. Na terra o projeto de Deus, todo povo 
a sorrir.
4. Que em todas as mesas do pobre haja festa de pão, de pão. E as me-
sas dos ricos vazias, em concentração, de pão. Busquemos aqui nesta 
mesa do pão redentor, do céu: a força e a esperança que faz todo povo 
ser Deus!
5. Bendito o ressuscitado, Jesus vencedor, ô, ô. No pão partilhado, a 
presença ele nos deixou, deixou. Bendita é a vida nascida de quem se 
arriscou, ô, ô, na luta pra ver triunfar neste mundo o amor.

4. QUANDO O TEU PAI REVELOU

1.Quando teu Pai revelou o segredo a Maria que, pela força do Espíri-
to, Conceberia, / a ti Jesus, ela não hesitou logo em responder: Faça-se 
em mim, pobre serva o a que 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!
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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 
a ti, filho santo, / e vem contigo o Espírito e o 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 no cristão as feições de teu filho. 
/ Como ela fez em Caná, nos convida a te obedecer: / eis aqui os teus 
servos Senhor!

5. QUANDO TEU FILHO CONTIGO VIER
1. Quando o teu filho contigo vier, pra a festa da vida fazer / Ensina-
-nos, Maria a fazer o que ele disser!
TUDO É POSSÍVEL NAS TUAS MÃOS, MEU SENHOR! A EU-
CARISTIA É TEU MILAGRE DE AMOR!  
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 faltar a justiça entre nós e muitos ficarem sem voz/ Ensina-
-nos, Maria a fazer o que ele disser!
4. Quando o serviço ao irmão nos custar cedendo a preguiça o lugar/ 
Ensina-nos, Maria a fazer o que ele disser!
5. Quando o homem em nome da paz matar o irmão para ter mais/ 
Ensina-nos, Maria a fazer o que ele disser!
6. Quando a tristeza invadir o nosso ser e a vida o sentido perder/ En-
sina-nos, Maria a fazer o que ele disser!
7. Quando é difícil ser bom e ter fé na força e poder de Deus / Ensina-
-nos, Maria a fazer o que ele disser!
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6. CADA VEZ
CADA VEZ QUE COMEMOS DESTE PÃO / O TEU CORPO 
NOS RENOVA NESTA COMUNHÃO / CADA VEZ QUE BEBE-
MOS DESTE VINHO / O TEU SANGUE NOS TRANSFORMA / 
NESTA COMUNHÃO DE AMOR.
1.Quem come deste pão / viverá para sempre / só Tu tens palavras de 
vida, vida eterna / para onde ir longe de Ti / Tu nos atraístes oh Senhor, 
eis nos aqui.
2.Deus entre nós, holocausto de amor / eterna e nova aliança / em teu 
sangue elevado na cruz / cordeiro de Deus / Tu nos atraíste oh Senhor, 
nós somos teus.
3.Vimos ti Senhor que a glória refulgir / em teu lado aberto encontra-
mos plena paz / em teu corpo santo somos recriados / Tu nos atraístes 
oh Senhor, vivo estás.
4.A igreja tua esposa te espera com ardor / alimento de eternidade o teu 
corpo / nesta comunhão banquete do céu / Tu nos atraístes oh Senhor, 
eterno bem.

ORAÇÃO CONCLUSIVA

Ó Pai santo e misericordioso, Tu revelaste à Bem-aventurada 
Virgem Maria que, pela vinda do Teu Filho, os poderosos seriam 
abatidos e os humildes elevados. Nós Te pedimos pelos oprimidos 
que com ela clamam a Ti. Por Jesus Cristo, Teu Filho, na unidade do 
Espírito Santo. Amém. (Roger Schutz, Taizé)





Promoção Beneficente do 
Mês Mariano 2021

Participe da Promoção Beneficente do mês Mariano”, 
em prol da Paróquia-Santuário de São Francisco das 

Chagas de Canindé, CE

As rifas do sorteio poderão ser encontradas na Secretaria 
da Paróquia, Secretaria do Santuário, Centro Pastoral São Fran-
cisco, Sede da Campanha dos Benfeitores, Livraria São Francisco, 
Igreja de Nossa Senhora das Dores e com agentes das pastorais 
nas comunidades em Canindé, devidamente autorizados.

Sorteio dos prêmios (1 Microondas, 1 Ar Condicionado, 
1 Geladeira, 1 TV 32’, Conjunto de sofá e 5 mil reais em di-
nheiro) acontecerá no dia 31 de maio de 2021, às 20h, com 
transmissão ao vivo pelos meios de comunicação da Paróquia-
-Santuário. Participe!

Informações: (85) 3343.0297 - Secretaria da Paróquia, (85) 
3343.0017 - Secretaria do Santuário,  (85) 3343.0186 - Centro 
Pastoral Paroquial São Francisco, (85) 3343.0576 - Livraria São 
Francisco, e (85) 3343.9950 - Campanha dos Benfeitores.
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