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Hino a Nossa Senhora Aparecida – Belmiro Braga / Pe. João Batista 
  
1.Virgem Mãe Aparecida,  
estendei o vosso olhar  
sobre o chão de nossa vida,  
sobre nós e nosso lar. 
 
R. Virgem Mãe Aparecida, nossa vida,  
nossa luz dai-nos sempre nessa vida  
paz e amor ao bom Jesus.   
Dai-nos sempre nessa vida  
paz e amor no Bom Jesus. 
 
2. Estendei os vossos braços,  
que trazeis no peito, em cruz  
para nos guiar os passos  
para o reino de Jesus. 
 
3. Desta vida nos extremos  
trazei paz, trazei perdão.   
A nós, mãe, que vos trazemos  
todo o amor do coração. 
 
Maria, clamamos a vós! – Prece Litânica – Texto no Livro da Novena D.R. 
 
1. Solo: Senhora e Mãe Aparecida, Todos: Maria, clamamos a vós! 
Solo: Saúdam-vos todos os santos, Todos: Maria, clamamos a vós! 
Solo: Os coros dos anjos repetem, Todos: Maria, clamamos a vós! 
Solo: A Santa Igreja aclama, Todos: Maria, clamamos a vós! 
 
Solo: Lá no céu, rogai a Deus por nós, Todos: Lá no céu, rogai a Deus por nós! 
 
2. Solo: Bendita em todos os tempos, Todos: Maria, clamamos a vós! 
Solo: Mulher destemida e fiel, Todos: Maria, clamamos a vós! 
Solo: Medianeira de todas as graças, Todos: Maria, clamamos a vós! 
Solo: A todos lançai vossa bênção, Todos: Maria, clamamos a vós! 
 
Solo: Lá no céu, rogai a Deus por nós, Todos: Lá no céu, rogai a Deus por nós! 
 
3. Solo: Ó Mãe, socorrei nossos jovens, Todos: Maria, clamamos a vós! 
Solo: Ó Mãe, defendei as crianças, Todos: Maria, clamamos a vós! 
Solo: Ó Mãe, amparai os idosos, Todos: Maria, clamamos a vós! 
Solo: Senhora, guiai os devotos, Todos: Maria, clamamos a vós! 
 
Solo: Lá no céu, rogai a Deus por nós, Todos: Lá no céu, rogai a Deus por nós! 
 
Aleluia – Festival Alleluia (Aclamação ao Evangelho – Mt 7, 24) 
 
R. Aleluia, aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! 
Aleluia, aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! 
Aleluia, aleluia, aleluia! (Aleluia!) 
 
Aleluia, aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! 
Aleluia, aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! 
Aleluia, aleluia! 
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Quem ouve essas minhas palavras  
e as põe em prática 
É como um homem prudente,  
que construiu sua casa sobre a rocha. 
 
Senhora Aparecida, recebe os dons - Júlio Ricarte 
 
1. Senhora Aparecida, recebe agora os dons dos filhos teus. 
Senhora Aparecida, entrega depois esses dons ao nosso Deus. 
 
R. Coração acolhedor da Palavra; educador da fé;  
inspirador da missão: Maria, transborda tua paz! 
Vem consolar os aflitos: hoje e sempre, os filhos teus, 
Pois só tu és, ó Maria, "reflexo do coração materno de Deus". 
 
2. Senhora Aparecida, percebe com quanto amor aqui viemos. 
Senhora Aparecida, acolhe o pouco que temos e aqui trazemos. 
 
3.Senhora Aparecida, consegue a graça do amor aos devotos teus. 
Senhora Aparecida, alcança um lugar para nós no céu de Deus. 
 
Hino Eucarístico de Aparecida – Pe. Lúcio Floro 
 
1.  Nessa curva do rio tão mansa, onde o pobre seu pão foi buscar. 
O Brasil encontrou a esperança: Esta mãe que por nós vem rezar! 
O mistério supremo do amor, com Maria viemos cantar! 
 
R. A nossa alma engrandece o Senhor,  
Deus que salva, hoje é Pão neste altar. 
 
2. Nosso altar tem um jeito de mesa, e aqui somos um só coração. 
Que esta festa nos dê a certeza: Não teremos mais mesa sem pão. 
 
3. Quando o vinho faltou, foi Maria que em Cana fez a prece eficaz. 
Nosso povo aqui veio e confia, quer seu pão, e ter voz e ter paz. 
 
4. Há soberbos no trono com tudo, e há pobres sem nada no chão. 
Deus é Pai! Ela é Mãe! Não me iludo! Não és rico, nem pobre, és irmão! 
 
Tantum ergo (Tão Sublime Sacramento) 
 
Tão sublime sacramento 
Adoremos neste altar, 
Pois o antigo testamento 
Deu ao novo seu lugar. 
Venha a fé, por suplemento, 
Os sentidos completar. 
 
Ao Eterno Pai cantemos 
E a Jesus, o Salvador. 
Ao espírito exaltemos  
Na trindade, eterno amor. 
Ao Deus uno e trino demos  
A alegria do louvor. 
Amém, amém. 
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Glória a Jesus na hóstia santa – Aleixo Mendes/Congresso Eucarístico Internacional 
 
1. Glória a Jesus na Hóstia santa 
Que se consagra sobre o altar 
E aos nossos olhos se levanta 
Para o Brasil abençoar! 
 
R. Que o Santo Sacramento, 
Que é o próprio Cristo Jesus, 
Seja adorado e seja amado 
Nesta terra de Santa Cruz! 
Seja adorado e seja amado 
Nesta terra de Santa Cruz! 
 
2. Glória a Jesus, prisioneiro 
Do nosso amor a esperar, 
Lá no Sacrário, o dia inteiro, 
Que o vamos todos procurar! 
 
3. Glória a Jesus, Deus escondido, 
Que, vindo a nós na comunhão, 
Purificado, enriquecido 
Deixa-nos sempre o coração! 
 
Com flores e com hinos - José Acácio Santana 
 
R. Com flores e com hinos, com sentimentos bons,  
à Mãe dos peregrinos, trazemos nossos dons.  
À Mãe dos peregrinos trazemos nossos dons. 
 
1. O pão de cada dia e o dom de ter um lar,  
na casa de Maria queremos ofertar. 
 
2. A chuva e o orvalho, o sol que vem brilhar,  
e a bênção do trabalho queremos ofertar. 
 
3. A Santa Mãe, ajude dos males nos livrar,  
e a graça da saúde possamos ofertar. 
 
4. A oferta mais sagrada do nosso coração  
é a vida consagrada à sua proteção. 
 
Senhora d’Aparecida – Waldeci Farias 
 
1. Senhora d'Aparecida,  
Maria que apareceu  
com rosto e mão de gente!  
Gesto de mãe que está presente,  
acompanhando o povo teu.  
 
R. Senhora d'Aparecida,  
vi tua cor se esparramar  
na vida de nossa gente,  
Como um grito de justiça 
pra teu povo libertar.  
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2. Senhora d'Aparecida,  
Maria da Conceição,  
sofrendo miséria e fome.  
Não temos terra, nem salário,  
como é dura a escravidão!  
 
3. Senhora d'Aparecida,  
Maria das romarias, 
teu povo anda sem rumo,  
Vai sem destino procurando Vida,  
pão e moradia.  
 
4. Senhora d'Aparecida, 
Maria da caminhada,  
unindo os pequeninos,  
Rompendo a cerca que nos cerca 
e que interrompe a nossa estrada.  
 
5. Senhora d'Aparecida,  
Maria, Nossa Senhora,  
é luta a nossa história,  
E a Palavra do teu Filho  
dá a certeza da vitória. 
 
A súplica da esperança (roga por nós, ó Mãe tão pia) – Pe. Vitor Coelho de Almeida 
 
1. Roga por nós, ó Mãe tão pia!  
Eis-nos aqui para te louvar. 
Piedosa virgem, ó Maria, 
para te pedir e suplicar.    
  
R. Infeliz quem não te conhece.  
Padece só sem consolo e demais. 
Mas teu amor por nós não desfalece,  
não nos deixará jamais.  
Não, não, não, não,  
jamais, jamais, jamais. 
 
2. Ó Mãe de virginal pureza, 
teu coração é um altar. 
Onde acharemos fortaleza, 
asilo, doce tutelar. 
 
Ao trono acorrendo (DR) 
 
1. Ao trono acorrendo da Virgem Maria, 
exulta o Brasil de amor e alegria. 
 
Ave, ave, ave, Maria!  
Nossa Senhora Aparecida! 
 
2. Três séculos faz, à terra Ela vinha, 
dos nossos afetos ser doce Rainha. 
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3. O rio Paraíba recebe o favor 
de imenso tesouro: A mãe do Senhor. 
 
4. Nas curvas de um M, no rio brasileiro, 
Maria aparece à luz do Cruzeiro. 
 
5. Maria na rede de três pescadores 
vem ser prisioneira de nossos amores. 
 
6. À rede acorreram os peixes à flux. 
Imagem das almas que a Virgem seduz. 
 
7. A imagem sagrada, um tempo escondida, 
Seu povo desperta, quer ser conhecida. 
 
8. E a santa Senhora, em tosco altarzinho, 
é logo cercada de prece e carinho. 
 
9. Na reza do terço, prodígio sem par!  
Por si se acenderam as velas do altar. 
 
10. Bem longe Seu manto, a Virgem estende 
E em laços de afeto, a Seus filhos prende! 
 
11. Por anos a fio, na Igreja saudosa, 
Rezou o Brasil à Mãe carinhosa. 
 
12. Agora um Palácio, de régio esplendor,  
Lhe erguemos com fé, qual trono de amor. 
 
13. Nas cruzes da vida, clamemos "Maria" 
Oh! nossa esperança, vem ser nosso Guia. 
 
14. Ó Mãe e Rainha, no manto de anil, 
Guardai nossa Pátria! É Vosso o Brasil. 
 
São filhos de Deus (Cântico à Palavra) – Aquillis Skupien 
 
São filhos de Deus todos que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus! 
 
O milagre da partilha - Fr. Luiz Turra 
 
1. Tanta gente vai andando na procura de uma luz. 
Caminhando na esperança, se aproxima de Jesus. 
No deserto sente fome e o Senhor tem compaixão. 
Comunica sua Palavra: vai abrindo o coração. 
 
R. Dai-lhes vós mesmos de comer, 
que o milagre vai acontecer. 
 
2. Quando o pão é partilhado, passa a ter gosto de amor. 
Quando for acumulado gera a morte, traz a dor. 
Quando o pouco que nós temos se transforma em oblação, 
o milagre da partilha serve a mesa dos irmãos. 
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3. No altar da Eucaristia o Senhor vem ensinar 
que o amor é verdadeiro quando a vida se doar. 
Peregrinos, caminheiros, vamos indo como irmãos! 
Na esperança repartindo a Palavra e o mesmo pão! 
 
Deus nos fez à sua imagem, por amor acreditou. 
Deu-nos vida e liberdade tantos dons nos confiou. 
Responsáveis pelo mundo para a vida promover. 
Desafios que nos chegam, vamos juntos resolver! 
 
Panis Angelicus - C. Franck / Helena Lind 
 
Pannis angelicus, Fit panis hominum 
Dat panis coelicus, Figuris terminum 
O res mirabilis, Manducat dominum 
 
Pauper, pauper, Servus et humilis 
Pauper, pauper, Servus et humilis 
 
Eu Quisera – Francisca Butler 
 
1. Eu quisera, Jesus adorado, Teu sacrário de amor rodear 
De almas puras, florinhas mimosas, perfumando teu Santo Altar. 
 
R. 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 o amor e carinho, todo o afeto do teu coração. 
 
3. E se um dia, meu Jesus Amado, meu desejo se realizar, 
Hei de amar-te por todos aqueles que, Jesus, não te querem amar. 
 
Vinde, vamos todos - Harpa de Sião 
   
R. Vinde, vamos todos, com flores à porfia,  
com flores a Maria, que mãe nossa é. (2x) 
 
1. De novo aqui devotos, ó Virgem Mãe de Deus,  
estão os filhos teus, prostrados a teus pés. 
 
2. A oferecer-te vimos, flores do mês eleito,  
com quanto amante peito, Senhora, tu vês. 
 
3. Mas o que mais te agrada do que o lírio e a rosa,  
recebe ó mãe piedosa o nosso coração. 
 
4. Em troca te pedimos, defende-nos, Senhora,  
agora e na última hora, tua potente mão. 
 
Cantai um Cântico Novo - Joaquim Santos 
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R. Cantai um cântico novo,  
O Senhor fez maravilhas, 
Cantai ao nosso Deus, cantai 
 
1.Salve, ó Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. 
Bendita és Tu ente as mulheres. 
 
2.Ao anjo do Céu respondeu Maria: Eis a serva do Senhor, 
faça-se em mim segundo a tua Palavra. 
 
3.De Ti nasceu o sol da justiça, Jesus Cristo nosso Deus, 
por quem fomos salvos e redimidos. 
 
4.Arca da Aliança, Templo de Deus, Virgem Santa e Gloriosa,  
a tua vida ilumina toda a Igreja. 
 
5.Imaculada Rainha do Céus, Mãe de Deus e nossa Mãe,  
intercede por nós diante do vosso Filho. 
 
6.Cantai ao Senhor um cântico novo: 
cante ao Senhor a Terra inteira. 
Cantai ao Senhor, bendizei o Seu Nome. 
 
7.Proclamai dia após dia a sua salvação, 
cantai entre os povo a sua glória; 
dizei às nações os seus prodígios! 
 
8.Aclamai, ó povos, o Senhor,  
aclamai a sua glória e o seu poder, 
aclamai a glória do Seu Nome! 
 
Cântico Novo - J. Santos 
 
Refrão: 
Cantai um cântico novo,  
O Senhor fez maravilhas, 
Cantai ao nosso Deus, cantai 
 
1.Salve, ó Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. 
Bendita és Tu ente as mulheres. 
 
2.Ao anjo do Céu respondeu Maria: Eis a serva do Senhor, 
faça-se em mim segundo a tua Palavra. 
 
3.De Ti nasceu o sol da justiça, Jesus Cristo nosso Deus, 
por quem fomos salvos e redimidos. 
 
4.Arca da Aliança, Templo de Deus, Virgem Santa e Gloriosa,  
a tua vida ilumina toda a Igreja. 
 
5.Imaculada Rainha do Céus, Mãe de Deus e nossa Mãe,  
intercede por nós diante do vosso Filho. 
 
6.Cantemos à Virgem Santa Maria novo cântico de glória, 
Celebrando a festa da sua (...) 
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Viva a Mãe de Deus e Nossa 
Conde Dr. José Vicente de Azevedo 
Fúrio Franceschini 
Clayton Dias 
 
Refrão: 
Viva a mãe de Deus e nossa 
Sem pecado concebida 
Viva a Virgem Imaculada 
 A Senhora Aparecida 
 
1.Aqui estão vossos devotos 
Cheios de fé incendida 
De conforto e de esperança 
Ó Senhora Aparecida! 
 
2.Virgem santa, Virgem bela 
Mãe amável, mãe querida 
Amparai-nos, socorrei-nos 
Ó Senhora Aparecida! 
 
3.Protegei a santa igreja 
Mãe terna e compadecida 
Protegei a nossa pátria 
Ó Senhora Aparecida! 
 
4.Velai por nossas famílias, 
pela infância desvalida 
pelo povo brasileiro, 
Ó Senhora Aparecida! 
 
5.Aos enfermos da saúde, 
aos sem teto dai guarida; 
que todos, todos se salvem 
Ó Senhora Aparecida! 
 
6.No Calvário junto à cruz 
com a alma em dor ferida, 
Jesus vos fez nossa Mãe, 
Ó Senhora Aparecida! 
 
Virgem Querida –Marcio Martins 
 
Somos os filhos da virgem querida, 
que reunidos hoje a cantar vimos trazer os nossos corações, 
ó Mãe levai-os juntos ao altar. 
E nesta hora eles vos suplicam os vossos rogos, 
Maria escutai e ao Senhor por nós intercede. 
Nossos pedidos ao céu levai. 
 
Bendito Louvado seja 
Bendito, louvado seja (Bis) 
o Santíssimo Sacramento (Bis) 
 



MUSICAS DA FESTA DA PADROEIRA  2018 
 
Os anjos, todos os anjos (Bis) 
louvem a Deus para sempre amém (Bis) 
 
Os santos adorem todos  
o Santíssimo Santíssimo Sacramento (Bis) 
 
Os astros adorem todos (Bis) 
O Santíssimo Sacramento (Bis) 
 
Os povos, todos os povos (Bis) 
louvem a Deus para sempre amém (Bis) 
 
Tão sublime – Bênção do Santíssimo 
Santo Thomaz de Aquino / Harpa de Sião 100 
 
Tão sublime Sacramento, adoremos neste altar 
Pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. 
Venha a Fé, por suplemento, os sentidos completar. 
 
Ao eterno Pai cantemos e a Jesus, o Salvador 
Ao Espírito exaltemos, na Trindade Eterno Amor 
Ao Deus Uno e Trino demos a alegria do louvor 
Amém! Amém! 
 
Eia Povo – Hino a Nossa Senhora Aparecida 
Letra/Música: Bento Ernesto Júnior – P. J. B. L. 
 
1.Eia, povo devoto, a caminho,  
sob a vista bondosa de Deus!  
Vamos todos levar nosso preito  
à bendita Rainha dos Céus! 
 
R. Salve, ó virgem, mãe piedosa!  
Salve, estrela formosa do mar!  
Santa Mãe Aparecida, sobre nós lançai o olhar!  
Santa Mãe Aparecida, sobre nós lançai o olhar! 
 
2.Lindas flores lancemos contentes  
sobre a fronte da Mãe de Jesus.  
Para que Ela nos mostre o caminho 
que à paragem celeste conduz. 
 
3.Nossas almas desfiram ferventes  
sobre a terra e a água do mar.  
Lindos hinos de amor, procurando  
à Rainha dos Céus exaltar. 
 
4.Nossa vida será mais tranquila,  
toda cheia de flores e luz.  
Se nós formos buscar doce abrigo,  
sob o manto da Mãe de Jesus! 
 
Imaculada, Maria do Povo 
 
Imaculada Maria de Deus 
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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 
 
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! 
 
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 
 
Salve, ó Cristo obediente 
Silvio Milanez 
Arranjo: Aquillis Skupien 
 
R.  Salve, ó Cristo obediente! Salve amor onipotente, 
que te entregou à cruz e te recebeu a luz! 
 
1.O Cristo obedeceu até a morte, 
humilhou-se e obedeceu o bom Jesus. 
Humilhou-se e obedeceu sereno e forte. 
Humilhou-se e obedeceu até a cruz! 
 
2.Por isso o Pai do céu exaltou, 
exaltou-o e lhe deu um grande nome, 
exaltou-o e lhe deu poder e glória, 
diante dele céus e terra se ajoelham! 
 
Coleta Fraterna 
Os Cristãos tinham tudo em comum 
L: dom Carlos Navarro 
M: Waldeci Farias 
Arr: Isavela Sekeff 
 
Os cristãos tinham tudo em comum/ 
Dividiam seus bens com alegria/ 
Deus espera que os dons de cada um,/ 
se repartam com o amor no dia a dia (bis) 
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. 
 
Viva Cristo na Hóstia Sagrada 
Arranjo: Aquillis Skupien 
Pe. Tallarico 
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Viva Cristo na hóstia sagrada, 
nosso Deus, nosso pão, nossa lei, entre nós no Brasil, pátria amada,  
viva Cristo Jesus, nosso Rei! 
 
Brasileiros em preces e cantos, vamos todos Jesus aclamar, 
Rei dos homens dos anos e santos, nós te cremos presente no altar! 
 
Por nós homens no altar Te ofereces a Deus Pai, como outrora na Cruz. 
Também nós, nossa almas em preces, ofertamos contigo, Jesus! 
 
No Natal nosso irmão Te fizeste por bondade do Teu coração, 
mas agora em amor tão celeste queres mais: 
Queres ser nosso pão! 
 
Hóstia Santa, das almas a chama, sol do mundo, 
das noites a luz, o Brasil genuflexo Te clama: 
- Salve, Rei! – Salve, Cristo Jesus! 
 
Ave-Maria 
Letra e Música: Adenor João Terra 
 
R. Ave-Maria! Ave-Maria! 
Ave-Maria! Ave-Maria! (Bis) 
 
1.Ave-Maria cheia de graça, 
Deus é contigo,  
Mãe do Senhor 
Ave, ave, ave, Maria! 
 
2.Bendita seja entre as mulheres 
Virgem das virgens,  
Mãe de Jesus. 
Ave, ave, ave, Maria! 
 
Pelas estradas da vida 
Letra e música: M. Espinosa 
Arranjo: Aquillis Skupien 
 
1.Pelas estradas da vuda, 
nunca sozinho estás; 
Contigo pelo caminho, 
Santa Maria vai. 
 
R. Ó vem conosco, vem caminhar, 
Santa Maria, vem! (Bis) 
 
2.Mesmo que digam os homens: 
“Tu nada podes mudar!” 
Luta por um mundo novo,  
de unidade e paz. 
 
3.Se pelo mundo, os homens 
sem conhecer-se vão,  
não negues nunca a tua mão 
a quem te encontrar. 
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4.Se parecer tua vida 
inútil caminhar, 
pensa que abres caminho: 
Outros te seguirão! 
 
É grande o Senhor (Oferenda) 
L: José Tomaz Filho 
M: FR. Fabreti 
 
1.É grande o Senhor, é nosso Deus/ Atento aos corações, buscou em Nazaré/ 
Dentre os humildes, Maria foi eleita/ Vinde todas celebrar tamanha fé. 
 
R. Fez em mim grandes coisas/ De um  jeito bem novo/ Que acolhe, que integra/ 
fez visita aos seu povo/falou e cumpriu/ a minh’alma se alegra. 
 
2.Fiel, compassivo é o nosso Deus / atendo a toda dor conosco vem morar/ 
Dispensa orgulho e poder, nutre os famintos/ Vinde, pois, toda esperança celebrar. 
 
3.Coragem que anima, é o nosso Deus/ Atento ao nosso Reino, ouviu nosso clamor/ 
Trouxe o perdão, reanimou os humilhados/ vinde todos celebrar seu grande amor. 
 
Graças vos Damos  
Louvemos sempre a Maria, Mãe de Deus, autor da vida. 
Louvemos com alegria a Senhora Aparecida. 
 
Como a rosa entre os espinhos, de graças enriquecida,  
sempre foi pura e sem mancha a Senhora Aparecida. 
 
É nossa Co-Redentora! É por Deus favorecida,  
é por nós sempre louvada a Senhora Aparecida. 
 
Graças vos damos, Senhora, Virgem por Deus escolhida, 
para mãe do Redentor, ó Senhora Aparecida. (Bis) 
 
Louvemos sempre à Maria, Mãe de Deus, autora da vida; 
Louvemos com alegria, a Senhora Aparecida. (Bis) 
 
Se quisermos ser felizes nesta e na outra vida,  
sejamos sempre devotos da Senhora Aparecida. (Bis) 
 
E na hora derradeira, ao sairmos desta vida,  
intercedi a Deus por nós, virgem Mãe Aparecida. (Bis) 
 
Como a rosa entre os espinhos, de graças enriquecida,  
sempre foi pura e sem mancha, a Senhora Aparecida. (Bis) 
 
No casto seio de Ana, sem pecado concebida,  
foi Rainha dos Anjos, a Senhora Aparecida. (Bis) 
 
Seja, pois sempre bendita, a virgem esclarecida; 
mil louvores sejam dados, a Senhora Aparecida. (Bis) 
 
É Nossa Co-Redentora, é por Deus favorecida, 
e por nós sempre louvada, a Senhora Aparecida. (Bis) 
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Por oculta providência, de nenhum mortal sabida, 
foi dentro do rio achada, a Senhora Aparecida. (Bis) 
 
Se o infeliz, do pescoço, a corrente viu caída, 
foi proteção milagrosa, da Senhora Aparecida. (Bis) 
 
Quando nos virmos, cercados, dos perigos desta vida,  
é nos remédio infalível, a Senhora Aparecida. (Bis) 
 
Venho de longe - Júlio Ricarte 
 
Vim de muito longe, caminhando léguas 
ver minha Padroeira no Santuário. 
Vim dos sertões... 
 
Sou de solidão, chuva e poeira 
e vim pedir em prece  
o fim de meu calvário. 
 
Minha Mãe me escuta.  Sempre me atendei 
Minha fé é tanta que não cabe em mim 
Sou teu irmão! 
 
O cansaço bate, mas eu sinto força: 
é minha Rainha que me leva adiante 
 
Eu carrego uma cruz, me penitencio 
à pequena imagem de um amor gigante 
Sou devoção... 
 
Minha Santa me olha e meu silêncio fala  
e só Tu compreendes o meu coração. 
 
R. De emoção, risos e alegria,  
choro ao ver minha Santa 
em seu manto azul. 
Coração calado fica emocionado 
sou fiel devoto do Norte, do Sul... 
Sou peregrino, sou do mundo inteiro. 
Meu olhar é prece: sou home de fé... 
Saio da Igreja, na minha sombra vejo 
sua imagem Santa me seguindo, a pé... 
Vai comigo a pé... 
 
A Vossa Proteção - Ir. Madalena Maria 
 
R. À vossa proteção recorremos, Mãe de Deus! 
 
1.Santa Maria, socorrei os pobres, 
Ajudai os fracos, consolai os tristes, 
Rogai pela Igreja, protegei o clero, 
Ajudai-nos todos, sede nossa salvação! 
 
2. Santa Maria, sois a Mãe dos homens 
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Sois a Mãe de Cristo, que nos fez irmãos. 
Rogai pela Igreja, pela humanidade, 
E fazei que enfim tenhamos paz e salvação! 
 
Bendito Senhor 
Música e Letra: Aquillis Skupien 
 
Bendito seja Deus! 
Bendido seja Deus 
Bendito seja Deus 
Que abençoou-nos, que a bençoou-nos 
 
Senhor Deus! Senhor Deus! 
Que abençoou-nos Senhor 
Nos abençoou com Santo Espírito! 
Nos abençoou com Santo Espírito! 
 
Aleluia  - Mozart 
 
Aleluia, Aleluia 
Aleluia, Aleluia 
Aleluia, Aleluia 
 
Mãe Consoladora - Júlio Ricarte 
 
1.Na mãos estendida, uma súplica no grito parado no ar, 
a violência não espanta mais: Por que é difícil um pouco de paz? 
 
R. Mãe consoladora e modelo de dignidade traz consolo na Palavra do Evangelho: a “Redenção da humanidade”. 
Aria: solidário na dor! 
  
2. As drogas rondando as nossas casas a morte espreita sorrindo. 
O desespero que não acalma: Maria defende os aflitos. 
 
3.A perda, a dor de um ente querido, a angústia do pai sem trabalho  
que volta da rua com o orgulho ferido.  Volta sem uma migalha. 
 
4.Jesus sofreu tanto em sua Cruz: Sua vida deu ao seu irmão. 
Maria chorou sua dor na Cruz. Consolo do homem é a dor de Jesus! 
 
Santa Mãe Maria - José Acácio Santana 
 
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! 
Ave, Maria! Ave, Maria! 
 
Com amor divino guarda os peregrinos 
Nesta caminhada para o além 
Dá-lhes companhia, pois também um dia 
Foste peregrina em Belém 
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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 
Companheira de libertação. 
 
Senhor, bom pastor 
L: Missal Romano 
M: Jacques Berthier (1923-1994) 
Adapt: Clayton Dias 
 
1. Senhor, Bom Pastor,  
que conheceis vossas ovelhas,  
tende piedade de nós. 
 
Kyrie Eleison. (4x) 
 
2. Cristo,  
que ides procurar a ovelha perdida,  
tende piedade de nós. 
 
Christe Eleison. (4x) 
 
3. Senhor,  
que nos levais às pastagens eternas do Céu,  
tende piedade de nós. 
 
Kyrie Eleison. (4x) 
 
Glória – Hino de Louvor 
Letra: CNBB 
Música: Ir. Miria T. Kolling 
 
1.Glória a Deus nos altos céus! 
Paz na terra a seus amados! 
A vós louvam, Rei celeste, 
Os que foram libertados 
 
R. Glória a Deus, lá nos céus, 
E paz aos seus. Amém! 
 
2.Deus e Pai, nós vos louvamos, 
Adoramos, bendizemos; 
Damos glória ao vosso nome,  
Vossos dons agradecemos. 
 
3.Senhor nosso, Jesus Cristo, 
Unigênito do Pai, 
Vós, de Deus Cordeiro Santo, 
Nossas Culpas perdoai! 
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4.Vós, que estais junto do Pai, 
Como nosso intercessor,  
Acolhei nossos pedidos,  
Atendei nosso clamor! 
 
5.Vós somente sois o Santo,  
O Altíssimo, o Senhor, 
Com o Espírito Divino, 
De Deus Pai o esplendor! 
 
Eis a Virgem oferente - Letra e música: Ir. Miria T. Kolling 
 
1.Eis a Virgem oferente, 
Toda entregue ao Senhor, 
Sim-palavra, sim da vida, dom total... 
Disponível ao mistério do Amor, 
Gerou o Verbo de Deus. 
 
R. Tua Igreja, Deus, em festa, 
Te oferece o Filho Amado, 
Que no altar da cruz nos deu 
Sua Mãe, Maria, por Mãe! 
 
2.Por Maria, a própria Vida 
Veio ao mundo, dom do Pai! 
Vinho Novo, luz bendita é Jesus: 
Lá nos Templo, aqui hoje, neste altar, 
Se oferece por nós! 
 
3.Com Maria disponíveis 
À Palavra do Senhor, 
Somos povo oferente em oração. 
Que a nossa oferenda a graça de Deus 
E seja em nós salvação! 
 
Santo - Música: Ir. Mria T. Kolling 
 
Santo, Santo, Santo, 
Senhora Deus do universo! 
O céu e a terra proclamam a vossa glória! 
Hosana, Hosana, hosana nas alturas! 
 
Bendito o que vem em nome do Senhor! 
Hosana, hosana, hosana, hosana! 
Hosana, Hosana nas alturas (Bis) 
 
Magnificat 
Texto: inspirado em Lc 1, 46-55 
Música: Ir. Miria T. Kolling 
 
R. O Senhor fez em mim maravilhas, 
E santo é o seu nome, e santo é o seu nome! 
Magnificat! Magnificat 
 
1.Glorifica minha alma ao Senhor, 
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De alegria eu exulto em Deus,  
Pois sobre mim quis derramar seu amor: 
Canto os louvores seus! 
 
2.De sua serva Ele viu a pobreza 
E Chamada serei de bendita, 
Feliz eu sou, amada pelo Senhor, 
Meu Deus e meu Salvador 
 
3.Seu amor para sempre se estende 
Sobre todos aqueles que O temem; 
É compaixão, misericórdia sem fim, 
Para com o povo seu! 
 
4.Manifesta o poder do seu braço, 
Orgulhosos, soberbos, dispersa,  
Derruba os maus, o humilde eleva aos céus: 
Senhor da história é Deus! 
 
5.Deus sacia de bens os famintos, 
Mas despede os ricos sem nada; 
Decoração acolhe o seu servidor, 
Fiel ao seu grande amor! 
 
6.Glória ao Deus dos pequenos e pobres, 
Que confiam a Ele sua vida, 
Pois cumprirá sua promessa de paz, 
Por todas as gerações! 
 
Pão de vida nova 
Hino do XLVII Congresso Eucarístico Internacional (Roma – 2000) 
 
1.Pão da vida nova, pão dos anjos dado aos homens, 
Alimento que sustenta o mundo, fonte esplêndida de graças. 
 
R. Pão que dá a vida, vinho para a salvação,  
corpo e sangue para a vida eterna, fonte de graça para o mundo. 
 
2.O Cordeiro imolado, nossa verdadeira Páscoa, 
É seu sangue por nós derramado: firma nova Aliança 
 
3.No deserto alimento nutre o povo a caminho, 
Sois sustento, verdadeira força para a Igreja neste mundo. 
 
4.Vinho de alegria que refresca nosso coração. 
Sois por nós o precioso fruto da videira do Senhor. 
 
Comam do Pão  
Celam 2017 
Comam do pão, bebam do cálice, 
Quem a mim vem não terá fome. 
Comam do pão, bebam do cálice, 
Quem em mim crê não terá sede. 
 
Daí-nos a bênção 
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R. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida! Nossa Senhora Aparecida! 
 
1.Sob esse manto do azul do céu, guardai-nos sempre no amor de Deus.  
 
2.Eu me consagro ao vosso amor, ó Mãe querida do Salvador! 
 
Cordeiro de Deus  
L: Missal Romano 
M: Vicenzo Giudici 
Adapt: Clatyon Dias 
 
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, 
Tende piedade de nós.  
Cordeiro de Deus que tirais o pedado do mundo,  
Tende piedade de nós. 
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, 
Dai-nos a paz. 
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, 
Dai-nos a paz. 
 
Maria de Nazaré – Pe. Zezinho 
 
1.Maria de Nazaré, Maria me cativou. 
Fez mais forte a minha fé 
E por filho me adotou. 
As vezes eu paro e fico  pensar 
E sem perceber, me vejo a rezar 
E 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 
 
R. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria,, Mãe de Jesus! (Bis) 
 
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, 
“Por” mundo encontrar a paz. 
Maria que fez o Cristo falar,  
Maria que fez Jesus caminhar. 
Maria que só viveu pra seu Deus, 
Maria do povo meu 
 


