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ENTRADA
1. Maria, Mãe da juventude, escuta esta prece e olha por
nós. Guia estes jovens aflitos sedentos de paz, justiça e
união. Que vão peregrinos na história em busca de Deus
e da libertação.
SALVE, SALVE MARIA, SENHORA MÃE DA
JUVENTUDE. TU ÉS NOSSA MÃE, TU ÉS NOSSA LUZ,
MÃE JOVEM, MÃE DE JESUS.
2. Com delicadas carícias, mãe terna acalma a nossa
tempestade. Ensina que vale esperar, sofrer e lutar por
um mundo mais justo. Devolve-nos a confiança o
horizonte perdido a fé no irmão.
3. Em Teu regaço de amor, abraça e beija o Teu povo
cansado. Fazendo brilhar nestes rostos a esperança
eterna que o Cristo nos traz. Ensina que a cruz é o
caminho e depois do calvário há ressurreição.
GLÓRIA
1. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra a seus
amados. A vós louvam rei celeste, os que foram
libertados.
LOUVORES A DEUS, PELOS SÉCULOS 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.
4. Vós que estais junto do Pai, como nosso intercessor.
Acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor.
5. Vós somente sois o santo, o altíssimo Senhor. Com o
Espírito Divino de Deus Pai no esplendor!
ACLAMAÇÃO
1. Como Maria agora vou ouvir, o que Jesus quer hoje nos
falar! Feliz é quem sabe escutar a Deus no coração! Eu
quero, ó meu Senhor, te amar.
ALELUIA, ALELUIA, O EVANGELHO VAMOS NÓS
OUVIR! ALELUIA, ALELUIA, A JESUS QUEREMOS
APLAUDIR!
ORAÇÃO PELA CANONIZAÇÃO DOS MÁRTIRES
Senhor Jesus Cristo,/ o Vosso sangue derramado na
cruz, tornou-se a fonte sagrada que regou o
testemunho dos mártires brasileiros,/ mortos pela fé,
nos primórdios de nossa evangelização./ Concedei-nos,
por intercessão de nossos Santos Mártires: André de
Soveral, Ambrósio Ferro, presbíteros, / Mateus
Moreira, LEIGO!, e os seus 27 companheiros./ A
mesma fé e a mesma caridade, que inflamava os seus
corações./ Dai-nos também a graça que tanto
necessitamos (pedidos)/ se for para o nosso bem e
para a Vossa maior glória. Amém!
Santíssima Virgem Maria, Rainha dos Mártires, rogai
por nós.

OFERTÓRIO
1. 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 fé.
2. 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.
COMUNHÃO I
1. Quão grande graça após uma consagração. Feita por
Pedro, por Tiago, por João. A mãe que alimentou Jesus
em seu ser, comunga agora o Deus comunhão.
QUANTA ALEGRIA A DE MARIA, RECEBER JESUS NA
EUCARISTIA. O CORPO DO FILHO QUE UM DIA ELA
GEROU, FOI ELA QUEM PRIMEIRO O COMUNGOU.
2. Eu imagino que naquela refeição, estava junto aquela
que sempre O seguiu. A Mãe que deu à luz o Cristo, meu
Senhor, comeu do pão que o Filho serviu.
3. Quanta alegria a de Maria que gerou, o Deus que em
seu ventre um dia alimentou. Ser novamente sua
morada, por isso és bendita e agraciada.
COMUNHÃO II
ÓH TRINDADE, VOS LOUVAMOS, VOS LOUVAMOS
PELA NOSSA COMUNHÃO. QUE ESTA MESA
FAVOREÇA, FAVOREÇA NOSSA COMUNICAÇÃO.
1. Contra toda tentação da ganância e do poder. Nossas
bocas gritem juntas a palavra do viver, a palavra do
viver.
2. Na montanha com Jesus, no encontro com o Pai.
Recebemos a mensagem: ide ao mundo e o transformai,
ide ao mundo e o transformai.
3. Deus nos fala na história e nos chama à conversão.
Vamos ser palavras vivas proclamando a salvação,
proclamando a salvação.
4. Comunica quem transmite a verdade e a paz. Quem
semeia a esperança e o perdão que nos refaz, e o perdão
que nos refaz.
FINAL
1. A treze de maio na Cova da Iria, no céu aparece a
Virgem Maria.
AVE, AVE, AVE MARIA! AVE, AVE, AVE MARIA.
2. A três pastorinhos, cercada de luz, visita Maria, a mãe
de Jesus.
3. Da agreste azinheira a Virgem falou e aos três a
Senhora tranquilos deixou.
4. Então da Senhora, o nome, indagaram, do céu a mãe
terna bem claro escutaram.
5. A Virgem lhes manda o terço rezar, afim de
alcançarem da guerra o findar.
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