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aro paroquiano, saudações em Cristo Jesus e Maria, a Senhora da Glória!
Iniciamos a Novena em Honra a Nossa Senhora da
Glória e contamos com a ajuda do Pe. Paulo Sergio Carrara, que
prontamente acolheu nosso convite para ajudar-nos na elaboração dos textos e súplicas que vamos rezar a cada dia.
Os tempos são diferentes. Não poderemos estar juntos presencialmente para celebrar as festividades, mas unidos em Cristo e
acolhidos em nossas casas, cantaremos as maravilhas que Deus fez
na vida de cada um de nós, pois, ao celebrarmos, reconhecemos
também os grandes sinais de Deus na vida de Maria.
Rezemos para que, em breve, possamos nos reunir novamente!
E na alegria do reencontro nosso, todos na nossa mais que centenária Igreja da Glória, cantaremos os mais sinceros louvores e
com Maria diremos: “O Senhor fez em nós maravilhas!”
Que Deus o abençoe e Nossa Senhora da Glória o guarde e
proteja a todos os de sua família!
Pe. Edson Alves da Costa, C.Ss.R.
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Oração inicial (para todos os dias)

Ó

Nossa Senhora da Glória, reunidos em nome de Cristo,
recorremos a vossa intercessão, para pedir por toda a
Igreja, pelo mundo, por nossas famílias e por nossas necessidades pessoais. Pedimos que a Senhora, a mulher do Espírito,
nos ajude a acolher em nossa vida o Espírito Santo que foi enviado
por Jesus como primeiro dom da páscoa para guiar os discípulos na
construção do Reino de Deus, reino de paz, de alegria, de liberdade, de justiça e de fraternidade. Queremos aprender com a Senhora
a acolher em nós a graça de Deus, a ação do Espírito, para que sejamos cristãos fervorosos na prática do amor. Alcançai-nos, ó Mãe,
as graças de que necessitamos para viver bem a nossa vida na Igreja, na família e na sociedade. Acompanhai-nos, Mãe Gloriosa, Mãe
amável, Mãe querida!
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Primeiro Dia

Maria

Serva do Senhor

Meditação
Cel.: Maria nos ensina a acolher o dom de Deus que transforma
nossa vida.
Ass.: Maria foi escolhida por Deus para ser a mãe do seu Filho Jesus. Ela foi preservada do pecado para trazer ao mundo o
Salvador. O Anjo Gabriel a visita para lhe dar a Boa Notícia do
nascimento de Jesus, que será gerado em seu ventre na força do
Espírito Santo.
Cel.: Maria é cheia de graça, ou seja, Deus se faz presente em sua
vida. Para Maria a graça não é “alguma coisa” que ela recebe, mas
Deus mesmo se manifestando e agindo em sua vida.
Ass.: E ela se alegra com o dom de Deus, acolhendo-o com
todo o seu ser. Sua vida pertence a Deus, a quem ela responde,
cheia de alegria: “Eis aqui a Serva do Senhor. Faça-se em mim
segundo a tua Palavra” (Lc 1,38).
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Cel.: Maria está feliz com a visita do Anjo, mensageiro de Deus que
lhe confia a missão de ser a mãe de Jesus. Ela se compromete com o
projeto de Deus, se torna a primeira discípula de seu Filho.
Ass.: A mãe de Jesus e nossa mãe é uma mulher de fé, tem coragem de deixar Deus entrar na sua vida. Recebeu o dom de ser
Imaculada para que nenhum obstáculo a impedisse de fazer a
vontade de Deus com todo seu ser. Gerar o Filho de Deus faz

Maria se envolver com a história da salvação. Ele vai acompanhar Jesus em sua missão de construir o Reino do Pai na história humana.

Súplicas a Nossa Senhora da Glória
Cel.: Ó Maria, fostes agraciada com a missão de gerar para nós o
Filho de Deus.
Ass.: Ajudai-nos a descobri-lo dentro de nós mesmos, porque
desde o batismo ele vive em nós.
Cel.: Ó Maria, depositastes em Deus toda vossa confiança e amor.
Ass.: Ajudai-nos a crer que Ele jamais nos abandona.
Cel.: Ó Maria, tivestes coragem de se pôr a serviço de Jesus.
Ass.: Ajudai-nos a ser verdadeiros discípulos de Vosso Filho.

Rezemos
Ass.: Vos agradecemos Nossa Senhora da Glória, porque acolhestes a vontade de Deus com coragem e alegria. Aceitastes, com obediência e entusiasmo, viver toda vossa vida com Jesus e para Jesus.
Velai por todos os cristãos, para que sejam fiéis a Jesus Cristo, para
que o acolham com amor e sejam testemunhas audaciosas da presença d’Ele no mundo. Amém!
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Segundo Dia
,
Maria, Sacrario
do Espirito Santo
Meditação
Cel.: Maria é a mulher do Espírito. “O Espírito Santo descerá sobre
ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá som sua sombra” (Lc 1,35). A
concepção virginal de Jesus é fruto da ação criadora de Deus sobre
Maria. Ela se torna sacrário do Espírito e é transformada por sua
presença.
Ass.: Maria acolhe a ação do Espírito Santo em sua vida. O Espírito Santo é a própria graça de Deus agindo em Maria. Sua
relação com Deus e Jesus será sempre dependente do Espírito.
Sua virgindade é obra do Espírito que a faz ser toda de Deus.
Cel.: O Espírito Santo gerou Jesus em Maria e acompanhou Jesus
em todo seu caminho, desde sua concepção virginal até sua morte
na cruz. E quando Ele ressuscita, oferece aos discípulos o dom do
Espírito. É o dom que Jesus concede à humanidade.
Ass.: No nosso batismo também fomos ungidos pelo Espírito.
Deus gerou Jesus em nós pelo Espírito Santo. Graças ao Espírito Santo estamos em Jesus e pertencemos à sua Igreja.
Cel.: Aprendemos com Maria a acolher o Espírito Santo. Ela que é
sacrário do Espírito nos ensina a viver como “templos deste Espírito”. Se queremos ser bons cristãos, temos que nos deixar guiar pela
graça de Deus, que é o Espírito Santo em nós. Sua missão é não nos
deixar esquecer de Jesus.
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Ass.: Maria, a mulher do Espírito, nos mostra que o Espírito
Santo é o motor da nossa vida cristã. Está dentro de nós, nos
configurando a Cristo. É graças a Ele que podemos dizer, como
o apóstolo Paulo, “Cristo vive em mim”. Cristo foi gerado em
Maria pelo Espírito e vive em nós pelo Espírito.

Súplicas a Nossa Senhora da Glória
Cel.: Nossa Senhora da Glória, verdadeiro sacrário do Espírito.
Ass.: Ajudai-nos a ser dóceis às inspirações do Espírito.
Cel.: Nossa Senhora da Glória, Deus vos santificou para ser a mãe
de Jesus.
Ass.: Intercedei por nós, para que vivamos a santidade do nosso batismo.
Cel.: Nossa Senhora da Glória, que o Divino Espírito Santo nos
ilumine.
Ass.: Rogai a Deus por nós e pela Igreja.

Rezemos
Ass.: Nossa Senhora da Glória, vossa vida foi marcada pela presença transformante do Espírito Santo, que a fez ser toda de Deus
pelo dom da virgindade. O Espírito Santo não encontrou em Vós
resistência às suas inspirações. Suscitai nos corações dos vossos filhos a mesma confiança na poderosa ação do Espírito, que nos guia
em todos os momentos, mostrando que Jesus é a verdade que nos
ilumina, o irmão que nos acompanha, o salvador misericordioso
sempre pronto a nos perdoar. Que a graça de Deus em nossa vida
seja sempre essa presença amorosa e eficaz do Espírito. Amém!
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Terceiro Dia
Maria Bendita
entre as mulheres
Meditação
Cel.: Maria, grávida de Jesus, o Filho de Deus, em espírito de serviço, vai visitar sua prima Isabel, grávida de João Batista, também por
misericórdia de Deus. Não é apenas o encontro entre duas mães,
mas entre dois filhos escolhidos por Deus para missões especiais.
Ass.: Maria é bendita entre as mulheres. É a mulher bendita
por excelência, escolhida por Deus para ser a mãe do messias.
Maria também é reconhecida como uma mulher forte; sua vida
vai trazer profundas mudanças para o povo de Deus.
Cel.: Maria recebe a benção de Deus. Essa benção significa ser a
mãe d’Aquele que é bendito, o Filho de Deus. A presença de Deus
em Maria se realiza de maneira intensa, por força do Espírito que
a consagra totalmente a Deus. Maria é mulher de fé, confia e se
entrega.
Ass.: Aprendemos com Maria a confiar no Senhor. Somos felizes porque vivemos alegremente a nossa fé e queremos ser disponíveis, nos entregando ao Senhor como Maria.
Cel.: Contamos com a proteção de Maria. Ela nos acolhe como
seus devotos, seus filhos queridos. Ela nos ensina como devemos
viver diante de Deus. Amando e servindo o messias que Ele enviou
para nossa salvação.
Ass.: Seremos benditos se assumirmos, a exemplo da mãe do
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Senhor, nossa missão como cristãos. A missão de viver o que
Jesus nos propõe: o amor a Deus e o serviço aos irmãos. Maria
viveu sua entrega na simplicidade do cotidiano. Assim devemos viver: sendo discípulos na nossa família, na comunidade,
no trabalho e no mundo.

Súplicas a Nossa Senhora da Glória
Cel.: Nossa Senhora da Glória, bendita entre as mulheres.
Ass.: Ajudai-nos a compreender que somos abençoados desde
o nosso batismo.
Cel.: Nossa Senhora da Glória, mulher corajosa que muda a história.
Ass.: Alcançai-nos a graça de ser instrumentos da paz e do
amor.
Cel.: Nossa Senhora da Glória, modelo de fé.
Ass.: Fazei-nos confiar em vosso Filho Jesus, entregando a Ele
nossa vida.

Rezemos
Ass.: Nossa Senhora da Glória, que vivestes a vocação de ser a mãe
do messias com disponibilidade, alegria, força e coragem. Contamos com vossa intercessão para que nossa fé seja adesão profunda
a Jesus e ao seu Evangelho. Que cultivemos nossa comunhão com
Ele na oração pessoal, na Eucaristia e no serviço aos irmãos, sobretudo aos mais abandonados. Que nossa fé se traduza em atitudes
concretas de amor no nosso cotidiano. Amém!
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Quarto Dia

Maria

Serva humilde

Meditação
Cel.: Maria é a mulher do louvor. Agradece a Deus por tudo que
Ele fez por ela, pela salvação que operou na vida da “humilde serva”
(Lc 1,46-50). Por Maria, Deus também agiu na história da humanidade, salvando os pequenos e oprimidos (Lc 1,51-53). É grande sua
misericórdia.
Ass.: Jesus exige dos seus seguidores que sejam humildes e que
tenham atitude de serviço. Sua proposta não é a do mundo, que
se centra no orgulho, na riqueza, no bem estar temporal.
Cel.: Maria nos ensina o que é a humildade. Na Bíblia humildade é
a situação dos pequenos e pobres, que se opõe à dos poderosos, dos
ricos desse mundo. Maria é uma mulher pobre, do meio do povo
simples. Sua humildade é também sua confiança total em Deus.
D’Ele vem sua segurança.
Ass.: Maria anuncia que Deus derruba os poderosos de seus
tronos e eleva os humildes.
Cel.: O mundo está marcado por injustiças que não são queridas
por Deus. Os poderosos dominam o mundo e ignoram os que sofrem, os marginalizados, os abandonados à sua própria sorte.
Ass. Maria, humilde mulher do povo, põe sua confiança no Senhor e se alegra por Ele ter se lembrando da sua humildade. Ela
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se alegra com a Boa Notícia da chegada do Messias, Servo Sofredor, que assumiu a condição humilde daquele que se põe a
serviço de todos.

Súplicas a Nossa Senhora da Glória
Cel.: Nossa Senhora da Glória, mãe humilde do Messias Servidor.
Ass.: Ajudai-nos a reconhecer que nossa vida está nas mãos de
Deus.
Cel.: Nossa Senhora da Glória, humilde Serva do povo de Deus.
Ass.: Intercedei para que sejamos cristãos comprometidos
com o serviço dos mais abandonados.
Cel.: Nossa Senhora da Glória, protetora dos mais fracos e sofredores.
Ass.: Fazei que nossa fé ajude o mundo a ser mais justo e fraterno.

Rezemos
Ass.: Nossa Senhora da Glória, vossa vida nos ensina que a humildade significa reconhecer nossa pobreza e total dependência de
Deus. Ele é a nossa vida, nosso sustento, nosso porto seguro. Com
Ele devemos viver a nossa vida. Seu Filho Jesus nos mostrou o caminho da humildade e do serviço desinteressados. Que a Senhora
nos ajude a percorrer esse caminho, na fidelidade, no amor e na
alegria! Amém!
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Quinto Dia
Maria Profetisa
do Reino de Deus
Meditação
Cel.: O cântico de Maria resume o plano de Deus para a humanidade (Lc 1,46-55). Maria gera o Messias para que Ele realize na história esse plano de salvação. Com a chegada do Messias, a história
entra numa nova fase.
Ass.: Maria, mãe do Senhor Jesus, sua primeira discípula, se
torna anunciadora da ação salvadora de Deus em favor dos pobres e dos oprimidos. Maria nos ensina que Deus escolhe os últimos, os desprezados da história.
Cel.: Maria canta a transformação que Deus, por meio do seu Filho
e do Espírito Santo, quer realizar no mundo. Jesus propõe a fraternidade, a justiça, a paz, a liberdade, as relações igualitárias.
Ass.: Maria anuncia um novo jeito de ser que seu Filho vai trazer para o mundo. Por isso ela profetiza a retirada dos orgulhosos, a queda dos poderosos, o fim da ostentação dos ricos. Deus
quer homens e mulheres novos, que sejam promotores da justiça do Reino.
Cel.: Maria nos mostra que a misericórdia de Deus não é teórica
e não é somente o perdão dos pecados. Deus manifesta sua misericórdia socorrendo seu povo, libertando-o da miséria à qual o condenam os poderosos deste mundo.
Ass.: Aprendemos que Maria não ficou indiferente à histórica
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de seu povo, ocupada apenas com sua maternidade. Ele profetizou a novidade que o Messias seria para o mundo. Uma novidade que transforma, que gera vida, comunhão e amor entre as
pessoas; que supera divisões, guerras, conflitos e ódio.

Súplicas a Nossa Senhora da Glória
Cel.: Nossa Senhora da Glória, fostes profetisa da libertação do seu
povo.
Ass.: Ajudai-nos a descobrir a dimensão libertadora da nossa
vida cristã.
Cel.: Nossa Senhora da Glória, que fostes solidária com o sofrimento do seu povo.
Ass.: Fazei-nos solidários com os que sofrem.
Cel.: Nossa Senhora da Glória, que trouxestes esperança para os
pobres.
Ass.: Não nos deixeis desaminar diante das injustiças.

Rezemos
Ass.: Nossa Senhora da Glória, nosso mundo está marcado por
tantos sofrimentos: guerras, fome, injustiças, desigualdades, sede
de poder e de riqueza, doenças, pandemias. São muitos os nossos
sofrimentos. Mas a Senhora nos apontou o caminho para que sejamos mais humanos e fraternos. Somente acolhendo a graça transformadora do mundo que seu Filho nos dá pelo Espírito podemos
ser agentes de uma nova história, que seja de salvação e misericórdia para todos. Ajudai-nos a crer na graça do Vosso Filho e jamais
perder a esperança. Amém!
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Sexto Dia
Maria Modelo ~
da oraçao
ç ~ crista
Meditação
Cel.: Pelo batismo, fomos conformados a Cristo. Ele “vive em
nós”, como diz São Paulo. Estamos numa relação imediata com Ele.
Quando oramos, tomamos consciência da presença de Jesus em
nós e de toda a Trindade. Orar é dialogar com Deus, que mora em
nós e nos ama.
Ass.: A intimidade de Maria com Deus era única, por causa da
especial presença do Espírito Santo nela, que a fez toda de Deus
e mãe do seu Filho Jesus. Seu diálogo com Deus era contínuo.
Cel.: Maria pertence à Igreja que nasce da morte e ressurreição do
seu Filho. São Lucas mostra Maria unida aos apóstolos em oração
no cenáculo (At 1,14). Maria é assídua à oração com os cristãos da
primeira hora.
Ass.: Encontramos Jesus nos sacramentos, sobretudo no sacramento da Eucaristia, onde Ele se faz presente ressuscitado para
nos comunicar a sua vida e nos transformar n’Ele.
Cel.: Maria nos mostra que a nossa comunhão com Jesus se prolonga no nosso cotidiano quando estamos em diálogo com Ele,
quando tomamos consciência da sua presença em nós e elevamos
a Ele os nossos louvores, as nossas súplicas e os nossos afetos. Ele
responde-nos oferecendo a sua salvação.
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Ass.: Aprendemos com Maria a permanecer unidos a Jesus na
oração que nos transforma e nos faz ser sinais de Cristo na vida
das pessoas pelo amor e o serviço. A oração que Maria nos ensina é a que se reflete numa vida de serviço concreto aos irmãos.

Súplicas a Nossa Senhora da Glória
Cel.: Nossa Senhora da Glória, mestra de oração.
Ass.: Ensinai-nos a buscar Jesus na oração pessoal e comunitária.
Cel.: Nossa Senhora da Glória, sempre unida à Igreja que reza.
Ass.: Fazei de nós uma só família reunida em oração.
Cel.: Nossa Senhora da Glória, nossa intercessora.
Ass.: Ajudai-nos a ser intercessores de nossos irmãos.

Rezemos
Ass.: Nossa Senhora da Glória, nem sempre levamos a sério nossa
vida de oração. Rezamos pouco e nossa vida cristã perde motivação e entusiasmo, porque não tomamos consciência da presença
do Vosso Filho em nós pelo Espírito. Esquecemos da presença amorosa d’Ele em nossa vida. Pedimos Vossa ajuda para que sejamos
pessoas de oração, abertas para receber a salvação que seu Filho
nos trouxe. Que nossa oração não seja mera repetição de palavras,
mas acolhida da graça que nos transforma e nos faz ser cristãos de
verdade. Amém!
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Sétimo Dia
Maria Modelo
~ da Igreja
e Mae
Meditação
Cel.: Maria, por sua caridade, fé e união perfeita com Cristo, é modelo da Igreja. Ela é o que a Igreja deve ser: grupo dos seguidores de
Cristo que unidos a Ele dão testemunho do Reino de Deus. A Igreja
é sacramento do Reino.
Ass.: Maria pertence à Igreja e nos ensina a ser Igreja. Ela gerou o Filho de Deus, destinado a ser o primogênito de muitos
irmãos (Rm 8,29).
Cel.: Pela fé nos unimos a Cristo nosso irmão e a todos os que abraçam a mesma fé. O Espírito Santo é o abraço de Deus que nos faz ser
uma fraternidade em Cristo. A Igreja é uma fraternidade, o lugar em
que nos reunimos para celebrar o mistério de Cristo e viver como
irmãos.
Ass.: Maria nos leva a seu Filho e à Igreja de seu Filho, nos mostrando que, como cristãos, participamos da missão da Igreja,
anunciamos com a nossa vida e a nossa palavra o Evangelho da
graça e da misericórdia.
Cel.: Maria esteve a serviço do seu Filho e se pôs a serviço da Igreja, como humilde servidora. Não é mãe dominadora da Igreja, mas
presença que une a todos em torno de Jesus.
Ass.: Como Mãe da Igreja, Maria está conosco, nos acompanha,
nos orienta, nos ajuda enquanto membros da mesma Igreja à
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qual ela pertence. Como ela aprendemos a alegria de ser Igreja,
sacramento da presença de seu Filho ressuscitado no mundo.

Súplicas a Nossa Senhora da Glória
Cel.: Maria, Mãe da Igreja.
Ass.: Intercedei por nós para que sejamos Igreja viva do seu Filho Jesus.
Cel.: Maria, modelo da Igreja.
Ass.: Alcançai-nos a graça de nos preservar na fé unidos a nossos irmãos.
Cel.: Maria, serva humilde dos irmãos e irmãs.
Ass.: Ajudai-nos a vencer as divisões que não nos deixam ser
irmãos.

Rezemos
Ass.: Nossa Senhora da Glória, despertai em nós a alegria de pertencer à Igreja de Vosso Filho. Ajudai-nos a anunciar o Evangelho
na história, unidos a nossos irmãos. Dai-nos um coração cheio da
caridade que se transforme em serviço generoso na comunidade à
qual pertencemos e ao mundo! Que tratemos todos os nossos semelhantes como irmãos, pois é esse o desejo do Pai que enviou seu Filho através de Vós para ser o primeiro de uma multidão de irmãos.
Amém!
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Oitavo Dia
Maria em
nossa vida
Meditação
Cel.: Segundo São Paulo VI, em Maria “tudo é relativo a Cristo e
dependente d’Ele: foi em vista d’Ele que Deus Pai, desde toda eternidade, a escolheu Mãe toda santa e a ornou com dons do Espírito
a ninguém mais concedidos”. Jesus e Maria não se separam. Ela é
agraciada para Jesus e por causa de Jesus.
Ass.: Nós adoramos Jesus, o messias Filho de Deus e veneramos Maria, sua Santíssima mãe e nossa mãe. Ele intercede por
nós para que conheçamos sempre mais o seu Filho em nossa
vida.
Cel.: São João Paulo II afirma que, como mãe, Maria “deseja também que se manifeste o poder messiânico do Filho, ou seja, o seu
poder salvífico que se destina a socorrer as desventuras humanas,
a libertar o homem do mal que, sob diversas formas e em diversas
proporções, faz sentir o peso na sua vida”.
Ass.: Maria, o reflexo mais perfeito da beleza e da bondade de
Deus, é nossa mãe e protetora. Por isso recorremos a ela para
que nos ajude a suportar e superar nossas dores. Apresentamos
a Ele as nossas necessidades e as necessidades do mundo.
Cel.: Para o Papa Francisco, “Maria é a serva humilde do Pai, que
transborda de alegria no louvor. É a amiga sempre solícita para que
não falte o vinho na nossa vida. É aquela que tem o coração tres22

passado pela espada, que compreende todas as penas. Como Mãe
de todos, é sinal de esperança para os povos que sofrem as dores do
parto até que germine a justiça”.
Ass.: Maria, nossa mãe querida, não nos deixa sozinhos quando sofremos, quando enfrentamos as nossas penas, mas permanece conosco e nos consola na dor, ela que viu seu Filho morrer
na cruz. Ela acompanha a humanidade em seus esforços para
superar o pecado e o egoísmo, que geram injustiças, guerras e
divisões. Ela é a Senhora da paz e da alegria que só Deus pode
dar.

Súplicas a Nossa Senhora da Glória
Cel.: Maria, Mãe de Jesus e nossa mãe.
Ass.: Ajudai-nos a conhecer e amar o Vosso Filho Jesus.
Cel.: Maria, Mãe da evangelização.
Ass.: Ajudai-nos a revelar ao mundo o Vosso Filho, para que o
mundo creia e se converta.
Cel.: Maria, Nossa Senhora das Dores.
Ass.: Ajudai-nos em nossas dores e angústias. Amparai o mundo em sua luta contra as injustiças.

Rezemos com o Papa Francisco
Ass.: Virgem e Mãe Maria, Vós que, movida pelo Espírito, acolhestes o Verbo da Vida na profundidade da vossa fé humilde, totalmente entregue ao Eterno, ajudai-nos a dizer o nosso “sim” perante a urgência, mais imperiosa do que nunca, de fazer ressoar a
Boa Nova de Jesus. Vós, cheia da presença de Cristo, levastes a alegria a João, o Batista, fazendo-o exultar no seio de sua mãe. Vós,
estremecendo de alegria, cantastes as maravilhas do Senhor. Vós,
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que permanecestes firmes diante da Cruz, com uma fé inabalável
e recebestes a jubilosa consolação da ressurreição, reunistes os discípulos à espera do Espírito, para que nascesse a Igreja evangelizadora. Alcançai-nos agora um novo ardor de ressuscitados para
levar a todos o Evangelho da vida que vence a morte. Dai-nos a
santa ousadia de buscar novos caminhos para que chegue a todos
o dom da beleza que não se apaga. Amém!
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Nono Dia

Nossa Senhora
da Glória
Meditação
Cel.: Maria gerou o Filho de Deus, por isso se tornou mãe de Deus
e nossa mãe. Permaneceu virgem, porque seu corpo foi tocado pelo
Espírito de maneira única. E como não conheceu pecado, foi também Imaculada. E, no final de sua vida, foi “assunta à glória celeste
em corpo e alma” (Pio XII). Por isso a chamamos, carinhosamente,
de Nossa Senhora da Glória. Sob esse título, é a Padroeira da nossa
Paróquia.
Ass.: A Virgem da glória é “sinal de esperança segura e conforto para o povo de Deus peregrino” (Vat. II). Maria, que como
mãe intercede sempre por nós, garante que nosso destino é a
glória perene e total junto de Deus. A festa de Nossa Senhora
da Glória é a festa de nosso destino último e da vitória sobre o
desespero que às vezes nos ameaça e torna árida nossa vida.
Cel.: Maria é a mãe das dores, sofreu as “sete” dores no caminho
do seguimento de Jesus. Mas também é Nossa Senhora da Glória, a
mulher coroada com “doze estrelas”. O sofrimento não tem a última
palavra sobre a nossa vida e a vida do mundo. Nossa Senhora da
Glória nos garante a vitória definitiva sobre o sofrimento, o pecado
e a morte.
Ass.: Glorificada em corpo e alma, está mais perto de nós e
pode interceder por nós junto de Deus, mostrando como Deus
age na história, exaltando os humildes e dispersando os sober-
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bos (Lc 1,52). Maria é a serva humilde elevada à glória de Deus.
É aquela que desperta nos humilhados e ofendidos a esperança
da justiça e da fraternidade.
Cel.: Maria, assumida em corpo e alma por Deus, revela o valor da
vida humana e sua dignidade. A glória de Maria se opõe aos ataques
à vida humana, à guerra, à fome, à injustiça e desigualdade. Nossa
Senhora da Glória exalta a vida do ser humano e do planeta, que
não pode ser explorado sem limites, pois seu destino último é a glorificação em Deus.
Ass.: Maria glorificada por Deus proclama o valor da terra que
pertence ao plano de salvação de Deus. Ela nos ensina a não
ser inimigos do mundo e do cosmos, criados pela bondade de
Deus. A criação material já começou a fazer parte do corpo ressuscitado de Cristo em Maria. Ela tem “o sol por manto, a lua
por estrado e as estrelas por coroa”. Por sua assunção, tornou-se
rainha da criação.

Súplicas a Nossa Senhora da Glória
Cel.: Nossa Senhora da Glória, assunta ao céu.
Ass.: Ajudai-nos a superar nosso desespero e por nossa confiança em Jesus ressuscitado.
Cel.: Nossa Senhora da Glória, glorificada em corpo e alma.
Ass.: Ensinai-nos a encontrar em Vosso Filho o sentido para
nossa vida.
Cel.: Nossa Senhora da Glória, Rainha da criação.
Ass.: Ensinai-nos a respeitar a dignidade da vida e tudo o que
Deus criou para o bem de todos.
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Rezemos
Ass.: Nossa Senhora da Glória, sua assunção à glória celeste nos
enche de alegria e esperança, pois Deus cumpriu sua promessa
de elevar os humildes e derrubar os poderosos de seus tronos. Em
sua glória todas as nossas esperanças se realizaram: o fim do sofrimento, do pecado, da morte e de tudo aquilo que nos desune e
não nos deixa ser irmãos em Vosso Filho Jesus. Agradecemos Vossa
presença em nossa Vida e pedimos que estejais sempre conosco, ensinando-nos a ser verdadeiros discípulos de Vosso Filho e intercedendo por nós em todas as nossas necessidades pessoais, eclesiais e
sociais. Protegei a criação para que não seja destruída pelo pecado. Que com Vossa proteção, os seres humanos e a criação possam
chegar à mesma glória eterna junto de Deus, Senhor da história e
do universo. Amém!
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^

Canticos
1) Hino a Nossa Senhora da Glória

1. Ó Virgem Santa Gloriosa, divina Mãe do Senhor! Velai por nós,
piedosa! Valei-nos com vosso amor.
Teremos sempre em memória, Estrela que nos conduz. Que vos
cabe a suma glória de ser a Mãe de Jesus. (bis)
2. Todo universo proclama vossa bondade sem par; ao pecador que
vos ama, nunca deixais de salvar.
3. Aceitai nossos louvores, nossa eterna gratidão. Nossas preces que
são flores que nos vêm do coração.

Entrada
2) Maria de Nazaré

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, e o 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.
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus.
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, pro mundo encontrar a paz. Maria que fez o Cristo falar,
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Maria que fez Jesus caminhar. Maria que só viveu pra seu Deus,
Maria do povo meu.

3) Imaculada, Maria de Deus

Imaculada Maria de Deus, coração pobre, acolhendo Jesus!
Imaculada Maria do povo, Mãe dos aflitos que estão junto à
cruz!
1. 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!
2. 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!
3. 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!

4) O povo te chama de Nossa Senhora

1. O povo te chama de Nossa Senhora, por causa de Nosso Senhor. O
povo te chama de Mãe e Rainha, porque Jesus Cristo é o Rei do céu. E
por não te ver como desejaria, te vê com os olhos da fé. Por isso, ele coroa
a tua imagem Maria. Por seres a mãe de Jesus, por seres a mãe de Jesus de
Nazaré.
Como é bonita uma religião que se lembra da mãe de Jesus.
Mais bonito é saber quem tu és. Não és deusa, não és mais que
Deus, mas depois de Jesus, o Senhor, neste mundo ninguém foi
maior.
2. Aquele que lê a Palavra Divina por causa de Nosso Senhor já sabe
que o livro de Deus nos ensina que só Jesus Cristo é o intercessor.
Porém se podemos orar pelos outros, a Mãe de Jesus pode mais.
Por isso, te pedimos em prece, ó Maria. Que leves o povo a Jesus,
porque de levar a Jesus entendes mais.
29

5) Vem Maria, vem

Vem Maria, vem, vem nos ajudar neste caminhar, tão difícil,
rumo ao Pai. (bis)
1. Vem, querida Mãe, nos ensinar a ser testemunhas do amor. Que
fez do teu corpo sua morada, que se abriu pra receber o Salvador.
2. Nós queremos, ó Mãe, responder, ao amor do Cristo Salvador,
cheios de ternura colocamos confiantes em tuas mãos esta oração.

6) 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 o teu povo se
anima e caminha com teu Jesus.
1. Maria de Jesus Cristo, Maria de Deus, Maria mulher. Ensina teu
povo o teu jeito de ser o que Deus quiser. (bis)
2. Maria Senhora nossa, Maria do povo, povo de Deus. Ensina teu
jeito perfeito de sempre escutar teu Deus. (bis)

Ato Penitencial
7) Misericórdia, Senhor

Misericórdia, misericórdia, misericórdia, Senhor. (2x)
1. Senhor, piedade, tende piedade de nós. (2x)
2. Cristo, piedade, tende piedade de nós. (2x)
3. Senhor, piedade, tende piedade de nós. (2x)

8) Senhor, que vieste salvar

Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos.
Kyrie Eleison, Eleison, Eleison. (bis)
Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados.
Christe Eleison, Eleison, Eleison.(bis)
Senhor, que intercedeis por nós junto a Deus Pai que nos perdoa.
Kyrie Eleison, Eleison, Eleison. (bis)
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9) Pelos pecados

1. Pelos pecados erros passados por divisões na sua Igreja ó Jesus.
Senhor, piedade! Senhor, piedade! Senhor, piedade! piedade
de nós (2x)
2. Quem não te aceita quem te rejeita, pode não crer por ver cristãos
que vivem mal.
Cristo piedade! Cristo piedade! Cristo piedade, piedade de
nós (2x)
3. Hoje se a vida é tão ferida, deve-se a culpa e a indiferença dos
cristãos!
Senhor piedade! Senhor piedade! Senhor piedade! piedade de
nós (2x)

10) Eu confesso

1. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes pequei, não fui
fiel: pensamentos e palavras, atitudes, omissões... por minha culpa,
tão grande culpa.
Senhor, piedade! Cristo, piedade! Tem piedade, ó Senhor! (bis)
2. Peço à Virgem Maria, nossa Mãe e a vós, meus irmãos, rogueis
por mim. A Deus Pai que nos perdoa e nos sustenta em sua mão, por
seu amor, tão grande amor!

Hino de louvor
11) Glória a Deus Pai eu canto

1.Glória a Deus Pai eu canto, porque fez o céu, a terra, o mar e a mim também.
Eu canto glória a Deus nas alturas, e para nós eu peço o amor, a
paz, o bem!
2. Glória a Jesus eu canto, porque veio ao mundo, por Maria, nos salvar!
3. Glória ao Amor eu canto, porque vive em mim, me ensina a
amar e a ser feliz.
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12) Glória a Deus nas alturas

Glória, glória a Deus nas alturas. Ô ô, glória e a nós a sua paz.
1. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai onipotente, vos louvamos, bendizemos, adoramos, nós vos glorificamos e nós vos damos graças, em vossa ..
2. Jesus Cristo Senhor Deus, Filho único do Pai, Cordeiro de Deus
que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Vós que estais à direita
do Pai, tende piedade. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Acolhei a nossa súplica, em vossa ...
3. Só vós sois o Santo, Senhor, o Altíssimo, só vós, Jesus Cristo, com
o Espírito e o Pai, em vossa ...

13) Glória, Anjos no céu

Glória, glória, Anjos no céu cantam todos seu amor! E na terra, homens de paz: “Deus merece o louvor!”
1. Deus e Pai nós vos louvamos, adoramos, bendizemos; damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos.
2. Senhor nosso, Jesus Cristo, Unigênito do Pai, vós de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai!
3. Vós, que estais junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei, nossos pedidos, atendei nosso clamor!
4. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo, o Senhor, com o Espírito
Divino, de Deus Pai no esplendor.

14) Hino de louvor

Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados.
/ Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai todo-poderoso. / nós vos
louvamos, nós vos bendizemos, /nós vos adoramos, nós vos glorificamos, / nós vos 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 à direita do Pai, tende piedade de nós. / Só vós sois
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o Santo, só vós, o Senhor,/ só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, / com o
Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém.

Aclamação ao Evangelho
15) Alguém do povo

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.”

16) Quando estamos unidos

Aleluia, aleluia, aleluia (bis)
1. Quando estamos unidos, estás entre nós e nos falarás de tua vida.
2. Este nosso mundo sentido terá, se tua Palavra o renovar.

Ofertório
17) Na casa de Nazaré

1. Maria, cheia de graça, não teme o que possa vir. “Palavra de Deus
não passa, sem antes tudo florir.”
Na casa de Nazaré um “SIM” ecoou sereno. Na casa de Nazaré,
Deus mesmo se fez pequeno.
2. José não temeu agrura, Maria foi sempre forte. E Deus encontrou
ternura e o povo uma nova sorte.
3. Maria foi resistente, falou pelo povo seu. “O braço do prepotente,
Deus mesmo desmereceu.”
4. Maria, toda humildade, não foge nem mesmo à cruz. Confia:
Deus é bondade, perdão, fortaleza e luz.

18) Um coração para amar

1. Um coração para amar, pra perdoar e sentir, para chorar e sorrir
ao me criar tu me deste. Um coração pra sonhar, inquieto e sempre
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a bater, ansioso por entender as coisas que Tu disseste.
Eis o que eu venho te dar! Eis o que eu ponho no altar! Toma senhor
que ele é teu, meu coração não é meu!
2. Quero que o meu coração, seja tão cheio de paz, que não se sinta
capaz, de sentir ódio ou rancor. Quero que a minha oração, possa
me amadurecer, leve-me a compreender as consequências do amor.

19) Sobe a Jerusalém

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.

20) A ti, meu Deus

1. A ti meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu
olhar, minha voz. A ti meu Deus, eu quero oferecer meus passos e
meu viver, meus caminhos, meu sofrer.
A tua ternura, Senhor, vem me abraçar. E a tua bondade infinita
me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu
quero sentir o calor de tuas mãos.
2. A ti, meu Deus, que és bom e que tens amor, ao pobre, ao sofredor, vou servir e esperar. Em ti, Senhor, humildes se alegrarão,
cantando a nova canção de esperança e de paz.

Comunhão
21) Povo de Deus foi assim

1. Povo de Deus, foi assim: Deus cumpriu a palavra que diz: “Uma
virgem irá conceber”, e a visita de Deus me fez mãe! Mãe do Senhor,
nossa mãe, nós queremos contigo aprender: a humildade, a confiança total e escutar o teu Filho que diz:
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Senta comigo à minha mesa, nutre a esperança, reúne os irmãos!
Planta meu reino, transforma a terra, mais que coragem, tens minha mão!
2. Povo de Deus foi assim: nem montanha ou distância qualquer me
impediu de servir e sorrir. Visitei com meu Deus. Fui irmã! Mãe do Senhor, nossa mãe, nós queremos contigo aprender: desapego, bondade,
teu sim, e acolher o teu Filho que diz:
3. Povo de Deus, foi assim: meu menino cresceu e entendeu, que
a vontade do Pai conta mais, e a visita foi Deus quem nos fez. Mãe
do Senhor, nossa mãe, nós queremos contigo aprender: a justiça, a
vontade do Pai, e entender o teu Filho que diz:
4. Povo de Deus, foi assim: da verdade jamais se afastou. Veio a morte
e ficou nosso pão. Visitou-nos e espera por nós! Mãe do Senhor, nossa
mãe, nós queremos contigo aprender: a verdade, a firmeza, o perdão,
e seguir o teu Filho que diz:

22) Maria de Deus, Senhora da paz

1. 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
e 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)
2. Maria, nossa mãezinha nos convida à união, sua presença nos une
faz-nos sempre mais irmãos. Nossa Senhora escuta o nosso silêncio, a
nossa oração e apresenta o filho que se dá no vinho, que se dá no pão.

23) Quando teu Pai revelou

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 que a 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!
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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.
2. 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!
3. 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!

24) Tu és minha vida

1. Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua Palavra eu caminharei, enquanto eu viver e até
quando Tu quiseres. Já não sentirei temor, pois estás aqui, Tu estás
no meio de nós.
2. Creio em ti, Senhor, vindo de Maria, Filho eterno e Santo, homem
como nós. Tu morreste por amor, vivo estás em nós, Unidade Trina
com o Espírito e o Pai. E um dia eu bem sei, Tu retornarás, e abrirás o
Reino dos Céus!
3. Tu és minha força, outro Deus não há. Tu és minha paz, minha liberdade. Nada nessa vida nos separará, em tuas mãos seguras minha vida
guardarás. Eu não temerei o mal, Tu me livrarás, e no teu perdão viverei!
4. Ó Senhor da vida, creio sempre em ti! Filho Salvador, eu espero em ti!
Santo Espírito de Amor, desce sobre nós. Tu de mil caminhos nos conduzes a uma fé, e por mil estradas onde andarmos nós, qual semente nos
levarás!
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25) Quando teu Filhocontigo vier

1. Quando o teu filho contigo vier, pra 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!
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!
5. Quando o serviço 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 para 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!

26) Maria da Eucaristia

Quão grande graça após uma consagração feita por Pedro, por Tiago
ou 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.
Eu imagino que naquela refeição estava junto aquela que sempre O seguiu.
A Mãe que deu a luz o Cristo, meu Senhor, comeu do pão que o Filho serviu.
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.
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Final
27) A escolhida

1. Uma entre todas foi a escolhida, foste tu Maria, serva preferida. Mãe do
meu Senhor, Mãe do meu Salvador.
Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo,
nossa Mãe sempre serás.
2. Roga pelos pecadores desta terra. Roga pelo povo que em seu
Deus espera. Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador.

28) Pelas estradas da vida

1. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás. Contigo pelo caminho, Santa Maria vai.
Ó vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. (bis)
2. Se pelo mundo os homens, sem conhecer-se vão, não negues
nunca a tua mão a quem te encontrar.
3. Mesmo que digam os homens, tu nada podes mudar, luta por um
mundo novo de unidade e paz.

29) Mãe do imenso amor

Maria, a mãe do meu Senhor. Maria, uma flor, imenso amor.
Maria, Rainha da paz. Maria, rogai por nós ao Pai. (bis)
Pois aceitaste o que Deus traçou e se entregou em suas mãos. Bendita és
mais que outra mulher, de ti nasceu o Salvador.

Opcionais
30) Perfeito é quem te criou

Se um dia um anjo declarou que tu eras cheia de Deus. Agora penso
quem sou eu para não te dizer também: Cheia de Graça. Oh Mãe,
Cheia de Graça, oh Mãe. Agraciada.
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Se a Palavra ensinou que todos hão de concordar e as gerações te
proclamar. Agora eu também direi, Tu és Bendita, oh Mãe, tu és
Bendita, oh Mãe. Bem-aventurada.
Surgiu um grande sinal no céu. Uma mulher revestida de sol. A lua debaixo de seus pés e na cabeça uma coroa.
Não há como se comparar, perfeito é quem te criou. Se o Criador te
coroou. Te coroamos, oh Mãe. Te coroamos, oh Mãe. Te coroamos,
oh Mãe. Nossa Rainha.(bis)

31) Senhora, Rainha

Senhora, Rainha, tão linda estás. Trouxemos presentes pra te ofertar. Este manto celeste, azul cor do céu. Que protege e guarda teus
filhos pra Deus.
Senhora, Rainha, tão linda estás. Trouxemos presentes pra te ofertar. A coroa é prova de quem soube amar. E pra ver teu sorriso colhemos pra ti: chuva de pétalas!
Senhora, Rainha, tão linda estás. Trouxemos presentes pra te ofertar. Abençoa as famílias do nosso país. As crianças e os jovens que
esperam em ti.

32) Mãe do novo homem

1. 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.
2. Mãe da obediência, da graça e do amor. Que os homens se encontrem no filho desta flor. Seu nome é Maria de Deus.

33) Acaso não sabeis

Eu me consagro a ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a ti, Mestra
e Rainha. (bis)
Acaso não sabeis, que eu sou da Imaculada? Acaso não sabeis, te-
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nho 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. (bis)

34) 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. Intercede por mim, minha Mãe, junto a Jesus!
Nossa Senhora me dê a mão, cuida do meu coração, da minha
vida, do meu destino (2x). 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, ó 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.

35) Dulcíssima Esperança

1. Dulcíssima esperança, meu belo amor, Maria. Tu és a minha alegria, a minha paz és tu. Quando teu nome eu chamo, e em ti Maria
eu penso, então um gáudio imenso me toma o coração.
2. Se algum mau pensamento vem perturbar a mente, se esvai, apenas sente, teu nome ressoar. Nos mares deste mundo, tu és a estrela
amiga, que o barco meu abriga e o pode enfim salvar.
2. Debaixo de teu manto, minha Senhora linda, quero viver e ainda,
espero aqui morrer. Porque se a ti amando, me toca a feliz sorte, de
te invocar na morte, terei seguro o céu.
40

36) Santa mais que santa

1. Santa, mais que tudo santa. Fez do seu ser moradia de Deus. Tão
mulher, mãe da esperança. Força orante, fez a luz nascer.
Santa, Santa Maria, seguro aos olhos teus, sigo o meu caminhar. Santa,
Santa Maria, rogai a Deus por todos nós.
2. Veja este mundo meu. Pouco difere do que Maria conheceu. Terra e ser, amor profundo. Solo fecundo onde o amor venceu.

37) Senhora da Luz

1. Quem é essa mulher? Tão formosa, vestida de sol? Quem é essa mulher tão bonita como o arrebol? Quem é essa mulher coroada com estrelas do céu? Quem é essa mulher de sorriso meigo, doce como o mel?
É Maria, a mãe de Jesus! É Maria, a Senhora da Luz! (bis)
2. Quem é essa mulher de ternura expressa no olhar? Quem é essa mulher braços fortes rainha do lar? Quem é essa mulher que aceitou dar ao
mundo a Luz? Quem é essa mulher, que carregou em seu ventre Jesus?
3. Quem é essa mulher companheira de caminhada? Quem é essa mulher companheira em nossa jornada? Quem é essa mulher que nos
mostra a face de Deus? Quem é essa mulher que caminha junto com o
povo seu?
4. Quem é essa mulher que se faz mãe, com todas as mães? Quem
é essa mulher que é senhora, que é serva, que é mãe? Quem é essa
mulher, Mãe do povo, auxílio na cruz? Quem é essa mulher? É a
mãe de Deus, a Senhora da Luz!

38) Eu canto louvando a Maria, minha Mãe

Eu canto louvando Maria, minha Mãe. A ela um eterno obrigado
eu direi. Maria foi quem me ensinou a viver, Maria foi quem me
ensinou a sofrer.
1. Maria em minha vida, é luz a me guiar. É Mãe que me aconselha, me
ajuda a caminhar. Mãe do bom conselho, rogai por nós.
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2. Quando eu sentir tristeza, senti a cruz pesar, ó Virgem, Mãe das dores, de ti vou me lembrar: Virgem Mãe das dores, rogai por nós.
3. Se um dia o desespero me vier atormentar, a força da esperança em ti
vou encontrar: Mãe da esperança rogai por nós.
4. Nas horas de incerteza, ó Mãe vem me ajudar. Que eu sinta confiança
na paz do teu olhar: Mãe da confiança, rogai por nós.
5. Que eu diga a vida inteira, o “sim” aos meus irmãos, o sim que tu disseste, de todo o coração: Virgem mãe de Deus, rogai por nós.

39) Maria passa à frente

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. (bis) Maria passa à
frente.
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Juntos pelas redes sociais:
www.paroquiadagloria.org.br
facebook.com/paroquiadagloriajf
instagram.com/paroquiadagloriajf
issuu.com/paroquiadagloria
(Jornal Novo Tempo)
youtube.com/paroquiadagloria
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