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“Eis a escrava do Senhor,
faça-se em mim segundo a

Tua palavra”

1. Fazendo uma terra em forma de estrela
Nós vamos seguindo a nossa utopia
Connosco caminha pisando este chão
A jovem amiga de nome Maria.

Maria és a certeza da nossa esperança
Maria és a Mãe desta nossa alegria.
Levantas e alentas todo o jovem que cansa
Tu és a Bíblia aberta, és a Mãe que nos guia.

2. Levamos o risco e o compromisso
Sujamos os pés pela transformação
Connosco tu vais ò mulher do serviço
Gritando a certeza da libertação.

Rito penitencialRito penitencialRito penitencialRito penitencialRito penitencial
1. Senhor tem, Senhor tem, Senhor tem piedade.
Senhor tem, Senhor tem, piedade de nós.

2. Cristo tem, Cristo tem, Cristo tem piedade.
Cristo tem, Cristo tem, piedade de nós.

3. Senhor tem, Senhor tem, Senhor tem piedade.
Senhor tem, Senhor tem, piedade de nós.

Magnificat, Magnificat,
Magnificat anima mea Dominum.
Magnificat, Magnificat,
Magnificat anima mea.

Vem, vem connosco a caminhar,
Santa Maria vem.                           (bis)

2. Contigo vamos seguros,
Vamos lutar com ardor,
Por um mundo mais humano,
Fonte de paz e amor.

1. Pelos caminhos da vida,
Nunca sozinho estás,
Contigo, pelo caminho,
Santa Maria vai.



OfertórioOfertórioOfertórioOfertórioOfertório

ComunhãoComunhãoComunhãoComunhãoComunhão

Pai NossoPai NossoPai NossoPai NossoPai Nosso

SantoSantoSantoSantoSanto

SúplicasSúplicasSúplicasSúplicasSúplicas

AclamaçãoAclamaçãoAclamaçãoAclamaçãoAclamação
Gesto da PazGesto da PazGesto da PazGesto da PazGesto da Paz

Por intercessão de Maria, ouvi-nos Senhor. (rezado)

Zé Vieira

1. Como Maria agora eu vou ouvir,
O que Jesus me quer hoje dizer:
Feliz serei ao perceber a Deus no coração!
Eu quero-Te amar Senhor!

Aleluia, Aleluia!
O Evangelho vamos nós ouvir.
Aleluia, Aleluia!
A Jesus queremos nós ouvir.

Entronização da PalavraEntronização da PalavraEntronização da PalavraEntronização da PalavraEntronização da Palavra

2. Como Maria, depois vou guardar,
O que Jesus me quer hoje ensinar.
Feliz é quem sabe cumprir na vida o que aprendeu!
Eu quero-Te seguir, Senhor!

Aleluia, Aleluia!
O Evangelho vamos nós ouvir.
Aleluia, Aleluia!
A Jesus queremos nós ouvir.

O trigo que Deus semeou
No seio de Maria,
Tornou-se para nós Pão do Céu
Que nos dá vida e salvação eterna.

1. A Paz vai correndo como um rio,
Vai correndo de mão para mão.
Vai correndo para o deserto
Libertando o meu irmão.

2. A Luz....
3. O Amor...

1. Quando o Teu filho contigo vier,
P’ra festa da vida fazer,
Ensina-nos Maria a fazer o que Ele disser.

Tudo é possível nas Tuas mãos, meu
Senhor,
A Eucaristia é Teu milagre de amor.(2x)

2. Quando o vinho do amor nos faltar,
E a gente ao irmão se fechar,
Ensina-nos Maria a fazer o que Ele disser.

3. Quando na mesa do nosso irmão,
Faltar água, vida e pão,
Ensina-nos Maria a fazer o que Ele disser.

4. Quando faltar a justiça entre nós,
E muitos ficarem sem voz,
Ensina-nos Maria a fazer o que Ele disser.

3. Os confins da terra puderam ver,
A salvação do nosso Deus.
Aclamai o Senhor, terra inteira,
Exultai de alegria e cantai.

4. Cantai ao Senhor ao som da cítara,
Ao som da cítara e da lira.
Ao som da tuba e da trombeta,
Aclamai o Senhor, Nosso Rei.

1. Cantai ao Senhor um cântico novo,
Pelas maravilhas que Ele operou.
A sua mão e o seu santo braço,
Lhe deram a vitória.

2. O Senhor deu a conhecer a salvação,
Revelou, aos olhos das nações, a sua justiça.
Recordou-se da sua bondade e fidelidade,
Em favor da Casa de Israel.

5. Quando o seviço ao irmão nos custar,
Cedendo à preguiça o lugar,
Ensina-nos Maria a fazer o que Ele disser.

6. Quando o homem em nome da paz,
Matar o irmão p’ra ter mais,
Ensina-nos Maria a fazer o que Ele disser.

7. Quando a tristeza invadir nosso ser,
E a vida o sentido perder,
Ensina-nos Maria a fazer o que Ele disser.

8. Quando é dificil ser bom e ter Fé,
Na força e poder que Deus é,
Ensina-nos Maria a fazer o que Ele disser.

1. Santo, Santo, Santo, é o Senhor, Deus do universo,
Cheios estão os céus e a terra, da Tua glória, hossana!

Hossana, hossana, hossana, nos céus.   (2x)

2. Bendito o que vem em nome do Senhor,
Hossana nas alturas, hossana!

Hossana, hossana, hossana, nos céus.   (2x)


