CANTOS NOSSA SENHORA
Ó maria, concebida sem pecado original, quero amarvos toda a vida, com ternura filial.
Vosso olhar a nós volvei! vossos filhos protegei!
ó maria, ó maria, vosso filhos protegei! (bis)
Mais que a aurora sois formosas, mais que o sol resplandeceis! do universo, mãe bondosa, o louvor vós mereceis. refrão
Nesta terra peregrina, nós buscamos vida e luz; virgem
santa, conduzi-nos para o reino de jesus! refrão
Exaltamos a beleza com que deus vos quis ornar. vossa
graça de pureza venha em nós também brilhar. refrão
ENSINA TEU POVO A REZAR
Ensina teu povo a rezar, maria, mãe de jesus que um dia
teu povo desperta e na certa vai ver a luz que um dia
teu povo se anima e caminha com teu jesus.
Maria de Jesus Cristo, Maria de Deus, Maria mulher ensina teu povo o teu jeito de ser o que deus quiser 2x
Maria Senhora nossa, maria do povo, povo de Deus ensina teu jeito perfeito de sempre escutar teu deus. 2x
IMACULADA
Imaculada maria de deus coração pobre acolhendo jesus Imaculada Maria do povo mãe dos aflitos que estão
junto à cruz
Um coração que era sim para a vida um coração que era
sim para o irmão um coração que era sim para Deus
reino de deus renovando este chão – refrão
Olhos abertos pra sede do povo passo bem firme que o
medo desterra mãos estendidas que os tronos renegam
reino de Deus que renova esta terra! – refrão
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 - refrão
DAI-NOS A BENÇÃO
Dai-nos a bênção, oh mãe querida nossa Senhora Aparecida 2x
Sobre esse manto o azul do céu guardai-nos sempre no
amor de Deus 2x
Eu me consagro ao vosso amor oh mãe querida do salvador 2x
Sois nossa vida sois nossa luz oh Mãe querida do meu
Jesus 2x
IMACULADA MARIA DE DEUS
Viva a Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida!

viva a virgem imaculada, a Senhora aparecida!
Aqui estão vossos devotos, cheios de fé incendida, de
conforto e de esperança, ó Senhora Aparecida! REF.
Virgem santa, virgem bela, mãe amável, mãe querida,
amparai-nos, socorrei-nos, ó Senhora Aparecida! REF.
Oh! velai por nossas familias , pela infância desvalida,
pelo povo brasileiro, ó senhora aparecida! REF.
CAMINHANDO COM MARIA
Santa mãe Maria nessa travessia, cubra-nos teumanto cor de anil. guarda nossa vida, mãe aparecida,
santa padroeira do Brasil
Ave, Maria! Ave, Maria! 2x
Com amor divino guarda os peregrinos nesta caminhada para o além. dá-lhes companhia pois também
um dia foste peregrina de Belém
Mulher peregrina, força feminina, a mais importante
que existiu com justiça queres que nossas mulheres sejam construtoras do Brasil
Com seus passos lentos enfrentando os ventos, quando
sopram noutra direção. Toda a mãe igreja pede que tu
sejas companheiras de libertação.
ALELUIA
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia (bis)
Alguém do povo exclama: como é grande, ó senhor
quem te gerou e alimentou Jesus responde: ó mulher
pra mim é feliz quem soube ouvir a voz de Deus e tudo
guardou - refrão
Nem todo que me diz: senhor, senhor , chega ao céu
mas só quem obedece o pai Jesus se a igreja louva tua
Mãe, louva a ti e espera que a conduzas pela estrada
onde vais – refrão
SOBE A JERUSALEM
Sobe a Jerusalém, virgem oferente sem igual. Vai apresenta ao pai teu menino: luz que chegou no natal. e,
junto à sua cruz, quando Deus morrer fica de pé. Sim,
ele te salvou, mas o ofereceste por nós com toda a fé.
nós vamos renovar este sacrifício de jesus: morte e ressurreição; vida que brotou de sua oferta na cruz. Mãe,
vem nos ensinar a fazer da vida uma oblação: culto agradável a deus é fazer a oferta do próprio coração.
QUANDO O PAI REVELOU
Quando teu pai revelou o segredo a Maria que pela
força do espírito, conceberia, a ti Jesus ela não hesitou
logo em responder: faça-se em mim, pobre serva o a
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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.
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.
Por um decreto do pai ela foi escolhida para gerar-te, ó
Senhor que és origem da vida; cheia do espírito santo no
corpo e no coração foi quem melhor cooperou com a
tua missão. Na comunhão recebemos o espírito santo e
vem contigo Jesus o teu pai sacrossanto; vamos agora
ajudar-te no plano da salvação: eis aqui os teus servos
senhor! refrão
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! refrão
MARIA DE DEUS
É bom estarmos juntos nesta mesa do senhor e sentirmos sua presença no calor do nosso irmão deus nos reúne aqui, em um só espírito em um só coração toda família vem, não falta ninguém nesta comunhão.
E vem cantando entre nós, Maria de Deus, senhora da
paz, e vem, orando por nós, a Mãe de Jesus (bis)
Maria, nossa mãezinha, nos convida a união sua presença une, faz-nos todos mais irmãos Nossa Senhora
escuta o nosso silêncio a nossa oração, e apresenta ao
filho, que se dá no vinho, que se dá no pão. refrão
MARIA DE NAZARÉ
Maria de Nazaré, Maria me cativou Fez mais forte a minha fé e por filho me adotou as vezes eu paro e fico a
pensar E sem perceber, me vejo a rezar E meu coração
se põe a cantar Pra Vigem de Nazaré Menina que Deus
amou e escolheu Pra mãe de Jesus, o Filho de Deus Maria que o povo inteiro elegeu Senhora e Mãe do Céu.
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus!
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 encontrarapaz Maria que fez o Cristo falar Maria que fez Jesus
caminhar Maria que só viveu pra seu Deus Maria do

povo meu. refrão
AVE CHEIA DE GRAÇA
Ave cheia de graça, ave cheia de amor, Salve, ó mãe de
Jesus, a ti nosso canto e nosso louvor (bis)
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. refrão
Mãe do boia-fria, rogai Causa da alegria, rogai Mãe das
mães, Maria, rogai por nós Mãe dos humilhados, rogai
Dos martirizados, rogai Marginalizados, rogai por nós.
Ref.
Mãe dos despejados, rogai dos abandonados, rogai dos
desempregados, rogai por nós Mãe dos pecadores, rogai
dos agricultores, rogai Santos e Doutores, rogai por nós
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 em mim Mãe tira do meu coração e aqueles que eu fiz sofrer peço perdão Se eu curvar meu
corpo na dor Me alivia o peso da cruz Interceda por mim
minha mãe junto a Jesus
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 refrão
PELAS ESTRADAS DA VIDA
Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás. Contigo
pelo caminho, Santa Maria vai.
Ó vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem ! 2X
Se pelo mundo os homens, sem conhecer-se vão não
negues nunca a tua mão, a quem te encontrar. refrão
Mesmo que digam os homens, tu nada podes mudar
Luta por um mundo novo de unidade e paz - refrão
Se parecer tua vida, inútil caminhar, lembra que abres
caminho, outros te seguirão refrão
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