
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRADA: AVÉ-MARIA,  

MÃE DA IGREJA 

 

Avé Maria, Mãe da Igreja 

Santa Maria, minha Mãe. 
 

Tu és a estrela, tu és a verdade, 

tu és o caminho, que leva a eternidade. 
 

Dá luz, dá fé à nossa juventude, 

dá paz, dá esperança, caminhos de 

virtude. 
 

Vamos viver, amar-nos como irmãos 

e ao mundo inteiro queremos dar as mãos. 
 

RITO  PENITENCIAL 

 

Senhor tem piedade de nós.  

Somos o Teu Povo pecador.  

Toma a nossa vida de pecado e dor 

Enche o nosso espírito de Amor. 
 

Cristo tem piedade de nós. 
 

Senhor tem piedade de nós. 
 

GLÓRIA 
 

Glória a Deus na terra e nos céus.  

Glória, glória e paz na terra. 

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. 

Refrão 

Senhor Jesus Cristo, Filho Unigénito,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 o Santo;  

só Vós sois O Senhor;  

só Vós o Altíssimo, Jesus Cristo;  

com o Espírito Santo, na glória de Deus 

Pai.  Amen ! 
 

SALMO 

Diante dos povos manifestou  

Deus a salvação.  
 

ACLAMAÇÃO 

Aleluia, (3x) Jesus vai falar 

Eu vou escutar e guardar no coração. 

Antífona  da  aclamação  

Se alguém Me ama, guardará a minha 

palavra.  Meu Pai o amará e faremos 

nele a nossa morada.  
ACLAMAÇÃO 

Aleluia, Ale, Ale, Aleluia. 
 

Oração  universal 
 

R. Ouvi-nos, Senhor. 

Ou: Abençoai, Senhor, a vossa Igreja. 

Ou: Ouvi, Senhor, o vosso povo. 
 

OFERTÓRIO: MARIA  DE  NAZARÉ 

 

Maria de Nazaré, Maria me cativou, 

fez mais forte a minha fé,  

e por filho me adoptou. 

Às vezes eu paro e fico a pensar,  
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e sem perceber me vejo a rezar,  

e meu coração se põe a cantar  

p'rá Virgem de Nazaré.  

Menina que Deus amou e escolheu;  

P'ra mãe de Jesus, o Filho de Deus  

Maria que o povo inteiro elegeu,  

Senhora e Mãe do Céu.  

Avé Maria, Avé Maria, 

Avé Maria, mãe de Jesus (bis) 

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,  

p'ró mundo encontrar a paz.  

Maria que fez o Cristo falar,  

Maria que fez Jesus caminhar,  

Maria que só viveu p'ra seu Deus,  

Maria do povo meu. 
 

SANTO: 

Santo, Santo é o Senhor 

Senhor Deus do Universo. 

Os céus e a terra proclamam 

a Vossa glória.  

 Os céus e a terra proclamam 

a Vossa glória.  

Hossana nas alturas. 

Bendito o que vem  

em nome do Senhor 

Hossana nas alturas. 
 

CORDEIRO: REZADO 

 

COMUNHÃO: CONFIAREI 
 

Confiarei nessa voz que não se impõe, 

Mas que oiço bem cá dentro,  

no silêncio a segredar. 

Confiarei, ainda que mil outras vozes 

Corram muito mais velozes  

para me fazer parar. 

E avançarei, avançarei no meu caminho 

Agora eu sei que Tu comigo  

vens também. 

Aonde fores aí estarei,  

sem medo avançarei. 

O Senhor é meu pastor, 

sei que nada temerei. 

Ele guia o meu andar,  

sem medo avançarei (bis) 
 

Confiarei, na Tua mão que não me 

prende 

Mas que aceita cada passo,  

do caminho que eu fizer. 

Confiarei, ainda que o dia escureça, 

não há mal que me aconteça,  

se contigo eu estiver. 
 

Confiarei, por verdes prados nos levas,  

e com Teu olhar sossegas 

A pressa do meu olhar. 

Confiarei, a frescura das Tuas fontes,  

deixa a minha vida cheia 

minha taça a transbordar. 
 

A  TREZE  DE  MAIO 
Avé, Avé, Avé Maria!  

Avé, Avé, Avé Maria! 

A treze de Maio, na Cova da Iria, 

apareceu brilhando a Virgem Maria. 
 

A Virgem Maria cercada de luz,  

nossa Mãe bendita e Mãe de Jesus. 
 

C’os males da guerra o mundo sofria; 

Portugal ferido, sangrava e gemia. 
 

Foi aos Pastorinhos que a Virgem falou, 

desde então nas almas nova luz brilhou  
 

Com doces palavras mandou-nos rezar,  

a Virgem Maria para nos salvar. 
 

Achou logo a Pátria remédio ao seu mal; 

e a Virgem bendita salvou Portugal. 

 
FINAL : AVÉ-MARIA, MÃE DA 

IGREJA 

(O mesmo do de Entrada) 
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