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ENTRADA 1 

Manifestou o poder do seu braço. 

Desconcertou os corações assoberbados. 

Derrubou do trono os poderosos. 

Exaltou os humildes. 

Minha alma glorifica o Senhor. 

Meu espírito exulta de alegria. 

Em Deus, meu Salvador. (4X) 

ENTRADA 2 

Uma entre todas foi a escolhida 

foste tu maria a serva preferida 

mãe do meu senhor 

mãe do meu salvador 

 

Maria, cheia de graça e consolo 

venha caminhar com teu povo 

nossa mãe sempre será (bis) 

 

Roga pelos pecadores desta terra 

roga pelo povo que em deus espera 

mãe do meu senhor mãe do meu 

salvador. 

 

ENTRADA 3 

Quem é esta que avança como aurora, 

temível como o exercito em ordem de 

batalha? 

Brilhante como o sol e como a lua, 

mostrando o caminho aos filhos seus. 

          

Ah,  ah,  ah, minha alma glorifica ao 

Senhor, 

Meu espírito exulta..... em Deus meu 

Salvador.(2x) 

ATO PENITENCIAL 1 

Senhor tende piedade de nós (bis) 

Cristo tende piedade de nós (bis)  

Senhor tende piedade de nós (bis) 

Eu canto a alegria, Senhor, de ser 

perdoado no amor! (bis) 

ATO PENITENCIAL 2 

Quero confessar a ti,ilumina minh´alma 

Eu reconheço:  sou pecador!        

Diante de mim eu sei   está sempre o 

meu pecado Foi contra vós   que eu 

pequei 

Kyrie eleison / Criste eleison 

Kyrie /eleison (2x) 

 

ATO PENITENCIAL 3 

https://www.youtube.com/watch?v=F3

JtC9Z9GTY 

Senhor, tem piedade de mim, 

misericórdia, 

me manchei, me afastei, venho agora 

pedir Teu perdão. 

Cristo, tem piedade de mim , 

misericórdia, 

pois pequei ,e machuquei Tuas chagas e 

o Teu coração. 

Senhor, tem piedade de mim , 

misericórdia, 

te feri não resisti, volto agora pr'os Teus 

braços Senhor. 

Lava-me, purifica-me, Senhor. 

Quero ser um homem novo, cura o 

meu interior. (2x) 

https://www.youtube.com/watch?v=F3JtC9Z9GTY
https://www.youtube.com/watch?v=F3JtC9Z9GTY
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GLÓRIA 1 

Glória, glória! Anjos do céu 

cantam todos seu amor! 

E na terra, homens de paz 

Deus merece o louvor 

 

Deus e pai, nós vos louvamos 

adoramos, bendizemos, 

damos glória ao vosso nome, 

vossos dons agradecemos! 

 

senhor nosso, jesus cristo, 

unigênito do pai, 

vós de deus cordeiro santo, 

nossas culpas perdoai! 

 

vós que estais junto do pai, 

como nosso intercessor, 

acolhei nossos pedidos, 

atendei nosso clamor! 

 

vós somente sois o santo, 

o altíssimo, o senhor, 

com o espirito divino, 

de deus pai no esplendor! 

 

GLÓRIA 2 

https://www.youtube.com/watch?v=Ht

tXuaimRkU&t=76s 

Glória, glória, glória a Deus nas alturas! 

Glória, glória, glória a Deus 

e aos homens toda paz....sua paz! 

 

Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai 

Onipotente, Nós vos louvamos, 

bendizemos, adoramos. 

Vos glorificamos e damos graças 

por vossa imensa glória. 

Senhor Jesus Cristo. Filho unigênito, 

Senhor Deus, Cordeiro de Deus, 

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 súplica. 

Vós que estais sentando à direita do Pai, 

tende piedade de nós. 

 

Só Vós sois o Santo, só Vós o Senhor, 

só Vós o altíssimo Cristo Jesus, 

Com o Espírito Santo 

na glória de Deus Pai, de Deus Pai. 

Amém, amém, amém, amém(2x) 

Amém!  

 

GLÓRIA 3 

Glória, glória Ao Pai, criador, ao Filho, 

redentor, e ao Espírito, glória 

Ao Pai, criador, ao Filho, redentor, e ao 

Espírito, glória 

Ao Pai, criador do mundo Ao Filho, 

redentor dos homens E ao Espírito de 

amor demos sempre glória E ao Espírito 

de amor demos sempre glória. 

ACLAMAÇÃO 1 

https://www.youtube.com/watch?v=oS

Z8L3Kgvsc 

Aleluia, aleluia, aleluia! 

Aleluia, aleluia, aleluia! 

Tua palavra é como fogo 

Que faz arder o coração. 

https://www.youtube.com/watch?v=HttXuaimRkU&t=76s
https://www.youtube.com/watch?v=HttXuaimRkU&t=76s
https://www.youtube.com/watch?v=oSZ8L3Kgvsc
https://www.youtube.com/watch?v=oSZ8L3Kgvsc
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Traz a verdade e ilumina a nossa vida. 

(bis) 

ACLAMAÇÃO 2 

Aleluia,  aleluia a minh'alma abrirei 

Aleluia,  aleluia, Cristo é meu Rei!(3x) 

 

ACLAMAÇÃO 3  

Aleluia, Aleluia. Como o Pai me amou 

assim também eu vos amei 

Aleluia, Aleluia.  Como  estou no Pai, 

permanecei em mim 

 

OFERTÓRIO 1 

Uma noite de fadiga, sobre o barco em 

alto mar O céu começa a clarear a tua 

rede está vazia Mas a voz que te chama 

te mostrará um outro mar E sobre 

muitos corações a tua rede lançarás 

 

Doa a tua vida, como Maria aos pés da 

cruz e serás servo de cada domem 

servo por amor sacerdote da 

humanidade 

 

Caminhavas no silêncio, esperando além 

da dor Que a semente que tu lançavas 

No bom terreno germinasse Mas, o 

coração exulta Porque o campo já está 

dourado O grão maduro pelo sol, no 

celeiro pode entrar 

 

OFERTÓRIO 2 

Sobe a Jerusalém, Virgem oferente sem 

igual. Vai apresenta ao Pai teu Menino 

Luz que chegou no Natal. 

E junto a sua cruz, quando Deus morrer 

fica de pé. Sim, Ele te salvou, mas O 

ofereceste por nós com toda 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 oferta do 

próprio coração. 

 

OFERTÓRIO 3 

https://www.youtube.com/watch?v=hK

8GwO5M2eQ&t=105s 

De tudo o que sou 

De toda a vinha vida 

De todo o meu caminho 

És senhor 

De todos os meus planos 

De toda a minha vontade 

Tu és meu Deus e senhor 

Toma meu ser 

E tudo o que tenho 

Vem dispor 

Do jeito que tu queres 

Pois sou todo teu, Jesus 

SANTO 1  

Santo Santo, Santo! 

Senhor Deus do Universo 

Senhor Deus do Universo (2X) 

 

O céu e a terra proclamam Vossa Glória 

Hosana nas alturas 

https://www.youtube.com/watch?v=hK8GwO5M2eQ&t=105s
https://www.youtube.com/watch?v=hK8GwO5M2eQ&t=105s
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Bendito o que vem em Nome do 

Senhor Hosana nas alturas 

 

Santo Santo, Santo! 

Senhor Deus do Universo 

Senhor Deus do Universo (2X) 

Santo! 

 

SANTO 2  

Santo, santo, santo. Senhor Deus do 

universo. 

O céu e a terra proclamam vossa glória. 

Hosana, nas alturas, Hosa-a-a-na! 

(2x)      

Bendito aquele que vem  em nome do 

Senhor(2x) 

 

COMUNHÃO 1 

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 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! 

 

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! 

COMUNHÃO 2 

Venho Senhor te receber agora 

Teu santo corpo, Senhor me enche do 

teu amor. Venho Senhor te receber 

agora Teu santo sangue, Senhor 

transborda meu coração Senhor. 

 

E ao receber teu corpo e sangue Senhor 

Possa em mim brotar a paz, o amor e a 

salvação E no teu altar seremos um em 

comunhão És grande ó meu salvador. 

 

Venho Senhor te receber agora 

Teu santo corpo, Senhor me enche do 

teu amor. 

Venho Senhor te receber agora 

Teu santo sangue, Senhor 

transborda meu coração Senhor. 
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E ao receber teu corpo e sangue Senhor 

Não se faça em mim motivo de 

condenação Mas se faça sim, Senhor 

presença tua em mim 

És grande ó meu salvador. 

 

Venho Senhor te receber agora 

Teu santo corpo, Senhor me enche do 

teu amor. Venho Senhor te receber 

agora Teu santo sangue, Senhor 

transborda meu coração Senhor. 

 

COMUNHÃO 3  

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,  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(2x) 

 

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.  

 

COMUNHÃO ESPIRITUAL 

Meu Jesus, / eu creio que estais / no 

Santíssimo Sacramento 

Meu Jesus, / eu creio que estais 

realmente / no Santíssimo Sacramento 

Meu Jesus, eu vos amo 

acima de tudo / e 

minh'alma suspira por vós! 

Meu Jesus, eu vos amo 

acima de tudo / e 

minh'alma suspira por 

vós! 

 

Meu Jesus, não posso agora receber-vos, 

/no Santíssimo Sacramento 

Vinde ao menos espiritualmente, / ao 

meu coração, / ao meu coração 

 

Meu Jesus, eu vos amo  

acima de tudo / e 

minh'alma suspira por vós! 

Meu Jesus, eu vos amo 

acima de tudo / e 

minh'alma suspira por 

vós! 

 

Abraço-me convosco, / uno-me 

convosco, / como se já estivésseis aqui 

comigo! 

Abraço-me convosco, / uno-me 

convosco, / não permitais que eu me 

separe de vós! 

Não permitais que eu me separe de vós! 

 

DAI-NOS A BÊNÇÃO  

 

FINAL 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 



 

PARÓQUIA SÃO MATEUS MOREIRA 

MISSA E TERÇO – MÊS MARIANO 

 

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 

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 caminhar 

Maria que só viveu pra seu Deus 

Maria do povo meu 

FINAL 2 

https://www.youtube.com/watch?v=Jt

OQu5fubnE 

Em cada passo, em cada prece 

No menor gesto lá estará 

No meu silêncio, no meu falar 

Mãe vem comigo sempre estar 

 

Nas minhas dores e alegrias 

Em todo momento lá estarás 

No pensamento, no meu olhar 

Mãe vem comigo sempre estar 

 

Sou todo teu, óh Mãe 

Sou todo teu Maria 

Sou todo teu 

Guarda no céu o meu lugar 

 

Tu serás ó Mãe minha rainha 

E o Teu Filho o meu Rei 

Essa vida não será mais minha 

Um livre escravo teu serei 

 

Sou todo teu, óh Mãe 

Sou todo teu Maria 

Sou todo teu 

Guarda no céu o meu lugar 

 

FINAL 3 

https://www.youtube.com/watch?v=nz

06UggYFCc 

O inimigo pode até tentar 

Mas nunca vai te derrubar 

Você pode até cair 

Mas logo vai se levantar 

 

Quem tem Maria como mãe 

Tem sempre o amor de Jesus 

Se sua fé prevalecer 

Pra sempre vai te atender 

 

Vou me entregar 

Vou confiar no amor de Jesus 

Pode acreditar, Deus é maior 

Deus é maior 

 

Maria passa à frente 

Pisa na cabeça da serpente 

Intercede junto a Jesus 

Cruz Sagrada, seja minha luz 

Maria passa à frente 

Pisa na cabeça da serpente 

https://www.youtube.com/watch?v=JtOQu5fubnE
https://www.youtube.com/watch?v=JtOQu5fubnE
https://www.youtube.com/watch?v=nz06UggYFCc
https://www.youtube.com/watch?v=nz06UggYFCc
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Intercede junto a Jesus 

Cruz Sagrada, seja minha luz 

Maria passa à frente. 

 

LOUVORES MARIANOS 1 

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 

Imaculada, Maria de Deus 

Coração pobre acolhendo Jesus 

Imaculada, Maria do povo 

Mãe dos aflitos que estão junto à cruz 

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 

Imaculada, Maria de Deus 

Coração pobre acolhendo Jesus 

Imaculada, Maria do povo 

Mãe dos aflitos que estão junto à cruz 

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 

Imaculada, Maria de Deus 

Coração pobre acolhendo Jesus 

Imaculada, Maria do povo 

Mãe dos aflitos que estão junto à cruz 

 

LOUVORES MARIANOS 2 

A treze de maio na Cova da Iria 

No céu aparece a Virgem Maria 

Ave, ave, ave Maria 

Ave, ave, ave Maria 

 

A três pastorinhos, cercada de luz 

Visita Maria, a mãe de Jesus 

Ave, ave, ave Maria 

Ave, ave, ave Maria 

 

A mãe vem pedir constante oração 

Pois só de Jesus nos vem a salvação 

Ave, ave, ave Maria 

Ave, ave, ave Maria 

 

Da agreste azinheira a Virgem falou 

E aos três a Senhora tranquilos deixou 

Ave, ave, ave Maria 

Ave, ave, ave Maria 

 

Então à Senhora o nome indagaram 

Do céu a Mãe terna bem claro 

escutaram 

Ave, ave, ave Maria 

Ave, ave, ave Maria 

 

Se o mundo quiserdes da guerra findar 

Fazei penitência de tanto pecar 

Ave, ave, ave Maria 

Ave, ave, ave Maria 
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A Virgem lhes manda o terço rezar 

A fim de alcançarem da guerra o findar 

Ave, ave, ave Maria 

Ave, ave, ave Maria 

 

Com esses cuidados a mãe amorosa 

Do céu vem os filhos salvar carinhosa 

Ave, ave, ave Maria 

Ave, ave, ave Maria 

Ave, ave, ave Maria 

Ave, ave, ave Maria 

LOUVORES MARIANOS 3 

A minha alma engrandece e glorifica ao 

senhor  

Meu espírito se alegra em deus, meu 

salvador Meu salvador (4X) 

Ele olhou minha pequenez, fez-me 

bendita entre as nações 

Realizou em mim maravilhas o 

poderoso 

Poderoso (4X) 

A sua misericórdia é de geração em 

geração Sobre os que temem aquele, 

cujo nome é santo 

É santo (4X) 

Meu salvador, poderoso, cujo o nome é 

santo para sempre! 

LOUVORES MARIANOS 4 

https://www.youtube.com/watch?v=w

627-uVGPUw 

Oh, minh'alma 

Retorna à tua paz 

Como criança bem tranquila 

No regaço acolhedor de sua mãe 

Minha mãe é a virgem Maria 

É ela que agora vai 

Me acolher, me abraçar 

Me perdoar, me compreender 

Me acalmar, me ensinar 

Me educar 

Me formar, me amar 

Oh, minh'alma retorna à tua paz 

LOUVORES MARIANOS 5 

https://www.youtube.com/watch?v=ak

o2QakB4fw 

Se a dor te toma por demais 

Se o mundo não te crê jamais 

Sabe, pois, que há alguém por ti 

Orando, intercedendo, há sim! 

Puro esplendor e amor de mãe 

Sacrário vivo de Deus Pai 

Em ti Maria eu encontrei 

A vida que pra mim eu quis 

Imaginei como seria o paraíso de Jesus 

Com paz e harmonia em nossos 

corações 

Pra sempre então seria eterno em 

louvor 

Aquele que um dia veio e nos salvou 

Ó Mãe santíssima, me leva a Deus 

E pra sempre exultarei com cantos 

Tenros de louvor, buscando a salvação 

E nessa hora que eu te rogo aqui 

Dentro em meu peito está a vontade 

De te conhecer, Maria tu que és porta 

do céu 

https://www.youtube.com/watch?v=w627-uVGPUw
https://www.youtube.com/watch?v=w627-uVGPUw
https://www.youtube.com/watch?v=ako2QakB4fw
https://www.youtube.com/watch?v=ako2QakB4fw
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LOUVORES MARIANOS 6 

4https://www.youtube.com/watch?v=_

WkA7OCA42Q 

Singela doce e pura, Maria de José, 

Mãe terna e escolhida, és mãe leal da fé. 

Seu nome é Maria de Deus. 

Maria santa e fiel, ensina-nos a viver 

como escolhidos. Olhos voltados para o 

céu e por Ele construir a nova vida. A 

nova vida. 

Mãe da obediência, da graça e do amor. 

Que os homens se encontrem no filho 

desta flor. Seu nome é Maria de Deus. 

Maria santa e fiel, ensina-nos a viver 

como escolhidos. Olhos voltados para o 

céu e por Ele construir a nova vida. A 

nova vida. 

 

Maria santa e fiel, ensina-nos a viver 

como escolhidos. Olhos voltados para o 

céu e por Ele construir a nova vida. 

A nova vida, a nova vida, a nova vida, 

a nova vida 

LOUVORES MARIANOS 7 

https://www.youtube.com/watch?v=tC

pISZvKeWY 

Eu me consagro a Ti 

Mãe de Deus e minha 

Eu me consagro a Ti 

Mestra e Rainha 

 

Acaso não sabeis 

Que eu sou da Imaculada? 

Acaso não sabeis 

Tenho uma advogada? 

 

Só quem já foi órfão 

Sabe o valor do amor de mãe 

Só quem já foi órfão 

Sabe o valor do colo de mãe 

CONSAGRAÇÃO A NOSSA SENHORA 

https://www.youtube.com/watch?v=dI

MMhD5_JFs 

Oh, Minha Senhora e também minha 

mãe Eu me ofereço inteiramente, todo a 

vós E em prova da minha devoção, eu 

hoje vos dou meu coração 

 

Consagro a vós meus olhos, meus 

ouvidos, minha boca tudo o que sou, 

desejo que a vós pertença Incomparável 

mãe, guardai-me e defendei-me 

Como filho e propriedade vossa, amém 

Como filho e propriedade vossa, amém 

 

 

 

PAZ E BEM! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tCpISZvKeWY
https://www.youtube.com/watch?v=tCpISZvKeWY
https://www.youtube.com/watch?v=dIMMhD5_JFs
https://www.youtube.com/watch?v=dIMMhD5_JFs

