Campanha da Mãe Peregrina de Schoenstatt
MARIANOS
ESPÍRITO SANTO
Maria, entre nós, cheia de poder,
roga ao Espírito o seu sopro
descer, para que Deus nos
transforme e no mundo o amor
vencer.
Abre as almas dos que a ti se
consagram para o
Espírito vir nos renovar.
Ó, vem, Espírito Santo, para nos
incendiar.
Me fortalece e ilumina, me guia e
me consola, para eu
ver o plano do Amor Eterno na
minha vida acontecer.
Me ajuda a entender, o que eu
devo fazer e sofrer.
Que o meu SIM seja perpétuo aos
desejos e ao querer
(1ª. vez) do Espírito de Deus
(2ª. vez) do meu Eterno Pai... (2x)
Espírito de Deus

ESTA É A HORA DE MARIA
Pe. Antonio Maria Borges
Esta é a hora de Maria, este
é o tempo Tabor o tempo
que o profeta já previa, o
tempo da Aliança de Amor e
cada vez mais forte é a voz
daquele que nos mostra a
missão. //Brasil, um Tabor,
Tabor todos nós, no seio da
Igreja o coração// (2X).
1. Ao alto os corações, aqui é
bom estar o Tabor de Maria é
nosso lar, na força da aliança
as tendas construir e o homem
do Tabor irá surgir.
2. Tabor da Mãe de Deus
reflete hoje a luz daquela que
irradia só Jesus. Mulher toda
de sol imagem que o bom
Deus sonhou quando criou os
filhos seus.
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3. Ao filho bem amado, ao Pai
e fundador, queremos sempre
ouvir com muito ardor. O
primeiro Tabor foi o seu
coração, anunciar Maria, sua
missão.

mundo de hoje precisa de
profetas que o sejam na vida.
5.A Aliança fiel, dia a dia, teu
grande mistério anuncia.
Mistério que o Pai viveu e aos
filhos como herança deu.

FIEL A MISSÃO, VEM!
Pe. Antonio Maria Borges

Ó RAINHA VEMCONOSCO

/: Fiel à missão vem. :/ Vem,
vem e anuncia. Tua missão é
Maria. :/
1.Os homens nos caminhos
seus se escondem e fogem de
Deus. Mas tens uma nova
visão, Aliança e vinculação.
2.Maria modelo encarnado do
homem por Deus Pai sonhado.
É luz, é a grande visão, ao
mundo na escuridão.
3.Tu tens um Pai-educador,
que educa na força do amor.
Apóstolo de ti fará mas tens
que deixar-te educar.
4.Assume com fé teu lugar, a
tua missão de anunciar. O

Ó Rainha vem conosco, ó
Rainha, vence conosco vem
conosco pelo mundo, que
agradecemos só ao Pai!
1. Deus enviou a mensagem a
Maria, ser Mãe de seu Divino
Filho! E a humilde serva do
Senhor disse, eis-me aqui ó
Pai.
2. Sim, Deus deu a todos uma
Mãe que nos ama e sempre
nos protege e estende-nos a
sua mão, como filhos nos
conduz!
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TU ÉS A VENCEDORA
M.: Apóstolas Luzentes Alemanha.
Tu és a Vencedora, Rainha,
Educadora, Maria, és nossa
Mãe. Como o sol és
brilhante, contigo adiante,
lutaremos pro bem. Tu és a
Mãe do Senhor, ensina-nos a
rezar, a dizer sim ao amor, a
viver sempre a cantar: Mãe,
tu vencerás!
1. Como o sol foi feito para a
terra aquecer, como o
candeeiro não é para se
esconder, a luz do Santuário,
por mim, queres irradiar todos
vão em ti acreditar.
2. Reina, Imaculada, com teu
Filho em meu ser, todo o mal
em mim só tu com ele vais
vencer. Brilhe em minha fronte,
ó Rainha, teu esplendor, vou
levar a todos teu amor!

MARIA, LUZ DE ESPERANÇA
M+T: HIJOS DEL FUEGO
1. Em nosso mundo escuro, de
tristeza e de dor, o egoísmo
em nossas almas não nos
deixa ver o sol.
Há quem não crê em nada,
faz-lhe falta o teu amor, para
conquistar batalhas, em nome
do Senhor.
No meio deste deserto, eu te
dou meu coração:
Maria, Luz de Esperança,
Maria, tu és fogo de amor!
Maria, Luz de Esperança,
ilumina meu coração, Maria,
guia a nossa missão!
Maria, Luz de Esperança,
Três Vezes Admirável,
Fortalece a nossa fé: Maria
alegra-te!
2. Em nosso mundo escuro, só
existe a solidão, usa-nos como
instrumentos, para o mundo
conquistar. Não podemos ir
sozinhos, dá-nos hoje a vocação,
3

Campanha da Mãe Peregrina de Schoenstatt
para construir o mundo e
alcançar a Redenção. No meio
deste deserto, canto a ti,
minha canção:
Maria, Luz de Esperança,
Maria, tu és fogo de amor!
Maria, Luz de Esperança,
ilumina meu coração, Maria,
guia a nossa missão!
Maria, Luz de Esperança,
Tabor resplandecente, para
um novo tempo: Maria,
alegra-te!
MARAVILHAS
Paula Willumsen
Maravilhas fez em mim,
minh’alma canta de gozo, pois
ao ver minha pequenez se
detiveram seus olhos. O que é
Santo e Poderoso, hoje
aguarda por meu sim.
Minh’alma canta de gozo,
maravilhas fez em mim.
Maravilhas fez em mim, da
alma brota meu canto. O

Senhor me tem amado, mais
que aos lírios do campo. E
pelo Espírito Santo, Ele habita
hoje em mim, não cesse nunca
o meu canto, maravilhas fez
em mim.
QUEM É ESTA SENHORA
Pe. Antonio Maria Borges
1.Quem é essa Senhora,
revestida de Sol; tão branca
como a neve, de estrelas
coroada.
/:Ela é a Imaculada, Mãe de
Jesus, Ela é nossa Mãe:/
Eis ó Mãe, recebe a coroa, e
junto a ela te ofertamos,
Nosso coração/ (2x)
2.Mãe por Deus escolhida,
trouxe-nos o Senhor e sempre
a Seu lado na Redenção operou.
3. Sempre em sua vida
respondeu Sim ao Pai. Na dor
e na alegria foi luz em nossa
estrada.
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QUEM É ESTA QUE AVANÇA
Domingos S. Oliveira
Quem é esta que avança como
a aurora. Temível como um
exército em ordem de batalha?
Brilhante como o sol e como a
lua, mostrando o caminho aos
filhos seus?
Ah, ah, minha alma glorifica
ao Senhor. Meu Espírito
exulta em Deus, meu Salvador.
NO CAMPANÁRIO
L. e M. - Raul de Mello Franco
1. No Campanário do céu se
ouviu o badalar de mil sinos.
E sob o céu, sobre o mar
surgiu o mais belo cenário
divino. Uma mulher reluzente
vem, tendo na fronte as
estrelas. A grande a lua aos
seus pés mantém, toda terra
se exalta ao vê-la.
/:Ave... Maria, Ave... Maria.:/
2. Aquela imagem em seu

rosto traz, serenidade e
ternura. E um sentimento de
amor e paz, faz morada em
cada criatura. A tua vida te
consagrou, te fez bemaventurada.
E quem seus filhos tanto amou,
por seus filhos é tanto amada.
3. Virgem Rainha do céu olhai,
a caminhada da Igreja. Os
nossos passos orientai, para o
céu que se espera e deseja.
Diz a minha alma uma oração,
como o poeta diria se o M que
trago na palma da mão, é de
mãe, é também de Maria.
SANTA, MÃE, MARIA
José Acácio Santana
1.Santa Mãe Maria, nessa
travessia, cubra-nos teu manto
cor anil, guarda nossa vida,
Mãe Aparecida, Santa
padroeira do Brasil.
/: Ave Maria, Ave Maria. :/
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2.Mulher peregrina, força
feminina, a mais importante
que existiu. Com justiça queres
que nossas mulheres sejam
construtoras do Brasil.
3.Com amor divino, guarda os
peregrinos, nesta caminhada
para o além. Dá-lhes
companhia, pois também um
dia, foste peregrina de Belém.
4.Com seus passos, lentos
enfrentando os ventos, quando
sopram noutra direção. Toda a
Mãe Igreja, pede que tu sejas
companheira de libertação.
VIVA A MÃE DE DEUS
J. Vieira de Azevedo
Viva a Mãe de Deus e nossa,
sem pecado concebida!
Salve, Virgem Imaculada,
ó Senhora Aparecida!
1. Aqui estão vossos devotos
cheios de fé incendida, de
conforto e de esperança, ó
Senhora Aparecida!

2. Nossos rogos escutai, nossa
voz seja atendida. Do íntimo
d’alma vos pedimos, ó Senhora
Aparecida!
3. Virgem santa, Virgem bela,
Mãe amável, Mãe querida,
amparai-nos, socorrei-nos, ó
Senhora Aparecida!
4. Protegei a santa Igreja, ó
Mãe terna e compadecida,
protegei a nossa Pátria, ó
Senhora Aparecida!
UMA ENTRE TODAS
1. Uma entre todas foi a
escolhida, foste tu, Maria serva
preferida, Mãe do meu Senhor,
Mãe do meu Salvador.
/: Maria, cheio de graça e
consolo, vem caminhar com
teu povo. Nossa Mãe sempre
serás. :/
2. Roga pelos pecadores desta
terra, roga pelo povo que em
Deus espera. Mãe do meu
Senhor, Mãe do meu Salvador.
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LINDA ESTRELA
Maria Edna da S. Gonçalves

PORQUE AMO ASSIM MARIA
Pe. Antonio Maria Borges

No céu há tantas estrelas,
cada uma com um brilho sem
igual, mas nenhuma é tão
fulgurante como tu, Virgem
Mãe de Deus.
Sempre que olhamos para o
alto e avistamos uma estrela a
brilhar, lembramos de nossa
Mãe Maria, linda estrela a nos
iluminar.
Maria! No céu és a mais
linda estrela. Maria! No
jardim, a mais bela flor.
Maria, a ti nos consagramos
hoje e sempre como
prova de amor.
Maria! No céu és a mais
linda estrela. Maria! No
jardim, a mais bela flor.
Maria, Ave, cheia de graça!
Linda estrela que conduz ao
Senhor.

1. Por que amo assim Maria
perguntou-me um dia alguém.
Devo e quero sempre amar a
que Deus ama também. Se até
meus inimigos a devo amar
com todo amor. Como não
amar aquela, que me trouxe o
salvador.
Ave Maria, Ave Maria, estrela
guia. Mãe admirável. Que ao
Pai me conduz.
Ave Maria, Ave Maria. No
dia-a-dia eu quero te
amar com o amor de Jesus.
2. Só Deus pode responder
por aquilo que ele faz. Quis
precisar de Maria para nos
trazer a paz. De outro modo
poderia vir a nós o salvador.
Mas quis ter medianeira o que
é mediador.
3. Não encontra quem quiser
encontrar Cristo sem
cruz. Impossível e sem Maria
7
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encontrar também Jesus.
Como não a cruz sem Cristo e
não há Cristo sem cruz., não
há Jesus sem Maria nem
Maria sem Jesus.
CONSAGRAÇÃO
M: Melodia Alemã
Ó minha Senhora, ó minha
Mãe, eu me ofereço todo a
vós.E em prova da minha devoção
para convosco, vos consagro
hoje meus olhos, meus
ouvidos, minha boca, meu
coração e todo o meu ser.
E porque assim sou vosso, ó
boa Mãe, ó guardai-me,
defendei-me como bem e
propriedade vossa. Amém.
RAINHA EU CREIO
M.:Vitor Pereira – BH
Rainha eu creio em vosso
poder, ó Mãe Admirável, eu
creio sem ver.
1.Vossa soberania vitoriosa

me dá, alento e confiança que
não falhará.
2. Eu vos amo, ó Mãe que
sempre me amais, eu vos amo
também quando
nada me dais.
3.Aumentai minha fé,
confiança e ardor, em tudo,
dai-me a conhecer o vosso
amor.
CONFIO
M. : Vitor Pereira
/: Confio em teu poder em tua
bondade :/
/: Em ti confio com filialidade :/
/: Confio cegamente em toda
situação :/
/: Mãe no teu Filho e na tua
proteção :/
CONTIGO, MÃE, CAMINHAMOS
Pe. Antonio Maria Borges
Contigo, Mãe, caminhamos
no Pai o mesmo caminho.
Ninguém caminha sozinho,
8
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nos une a mesma missão.
Heroica filialidade que faz na
Aliança de Amor, surgir um
novo Tabor, Nova Evangelização.
Senhora do Evangelho, Mãe
da América Latina, contigo
peregrinamos, conosco és
peregrina. Implanta de novo a
cruz, a mesma de nosso céu.
E a nós igual a Jesus, envolve,
Mãe, com teu véu.
MÃE ADMIRÁVEL
Pe. Antonio Maria Borges
Mãe admirável, ó Mãe
Peregrina, a tua visita
aquece, ilumina, pois trazes
contigo teu Filho Jesus que
é vida, caminho, verdade e
luz.
1.Por nossa Judéia, ó Mãe,
com carinho, tu vens
apressada, estás a caminho. E
onde tu chegas a paz faz
morada. As portas te abrimos
em cada chegada.

2.De teu Santuário, tu vens,
Peregrina. A graça trazendo,
que lá se origina. Ao dar-nos
abrigo transformas pro bem,
nosso apostolado abençoas
também.
3.Unida a teu Filho, és
corredentora, milagres alcanças,
doce intercessora. A água é
mudada em vinho de amor,
também de esperança e de fé
no Senhor.
4.Rezando e vivendo o Santo
Rosário, será nossa casa
também Santuário. Ó fica
conosco, haja o que houver,
faremos contigo o que Cristo
disser.
5.E assim, Mãe querida, doce
Peregrina, rumamos ao tempo
que se descortina. Vivendo a
Aliança, teu santo convênio,
será para Cristo o novo
milênio.
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PEREGRINA PIONEIRA
Ir. M. Diná Batista de Souza

PEREGRINA ORIGINAL
Ir. M. Vilma Vassoler

1. És a nossa Mãe, és nossa
Rainha! Peregrina do Tabor,
em caminhos do Brasil. És a
Grande Missionária, levas
todos a Jesus.
Mãe Peregrina, Pioneira, de
todas tu és a primeira!
2. Mãe e Vencedora, vens ao
nosso lar. Somos filhos que te
amam, na Aliança de Amor.
Mãe Três Vezes Admirável,
abrimos as portas para ti!
Mãe Peregrina, Pioneira, de
todas tu és a primeira!
3. Desta Pátria amada sobe o
louvor. Com João Pozzobon,
somos missionários do Tabor!
Mãe e Rainha da Aliança
recebe a coroa e nosso amor,
Ela é a grande missionária, e
as Famílias vai abençoar !

1. Vem, Mãe Peregrina, vem!
Vem nos ABRIGAR, Em teu
coração – refúgio e fonte de
paz!
Vem, Mãe Peregrina, vem!
Ensina-nos amar. Com teu
divino Filho, o Pai quer em nós
habitar!
Sacia a sede de amor, deste
mundo que foge de Deus,
Conduz toda humanidade,
no caminho que leva ao céu.
2. Vem, Mãe Peregrina, vem!
Vem nos TRANSFORMAR!
Em vivo Santuário, em tua
morada sem par!
Vem, Mãe Peregrina, vem!
Pedimos sem cessar: roga a
Jesus, teu Filho, milagres
realizar.
Transforma a nossa família –
em “casa” de fé e oração!
Fieis e unidos no amor,
seremos um só coração!
10
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3. Vem, Mãe Peregrina, vem!
Vem nos ENVIAR! na grande,
nobre missão de sempre
evangelizar.
Vem, Mãe Peregrina, vem! A
Igreja, vem guiar, fiel a Palavra
de Deus, Vida Plena a todos,
vem dar!
Transforma a cultura do
mundo, em cultura da
Aliança de Amor!
Contigo, os teus filhos
unidos, a Deus Trino dão
glória e louvor!
MISSIONÁRIOS DA MÃE
PEREGRINA
Maria Edna S. Gonçalves
Mãe Peregrina, Mãe
Peregrina. Somos teus
missionários, Mãe Peregrina.
Mãe Peregrina, Mãe
Peregrina. Somos teus
missionários, vem conosco
caminhar.
Queremos servir Maria como

instrumento em suas mãos.
Por isso é de Maria o nosso
pensar. É por Maria o nosso
falar. É por Maria o nosso
caminhar. Com ela levamos
Jesus a todo o lugar.
Numa época difícil, tiveste
compaixão e aceitaste o
convite do teu servo. Desde
então, estás no Santuário.
Caminhamos (pós) centenário.
Cem anos de Aliança vamos
(anunciar).
SER INSTRUMENTO
Maria José Santana- RJ
1.Ser instrumento da Mãe
Peregrina, eis o meu grande
ideal nesta vida. Fazê-la
amada, levá-la às famílias.
mostrá-la ao mundo torná-la
querida.
Mãe Rainha, vem comigo
caminhar, porque sozinho,
não consigo nem falar. Se
estou contigo, tudo posso
tudo faço, não terei nenhum
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fracasso, quando evangelizar.
2. Como passei sem estar Mãe
querida. Bem envolvido
contigo não sei. Até parece
que estava dormindo, não te
sentindo em tempo acordei.
3. Quero ser claro tal como
uma luz pra falar de Jesus e o
povo entender. Por isso eu
chamo, vem, doce Maria. Vem,
Mãe, me guia, pra eu não me
perder.
SOU MISSIONÁRIO
Fatima Gabrielli
Sou missionário, sou peregrino,
levo a Mãe e Rainha aonde quer
que eu vá.
Sou missionário, sou
peregrino e quero repartir
minha fé com você.
1.E vou plantando a paz com a
benção do Senhor, e
construindo um mundo novo,
só de amor.
2.Vou caminhando assim,
fazendo a fé brotar, salvar

nossas famílias, custe o que
custar.
3.Mesmo que lágrimas
insistam em cair, andando sem
temor, eu não vou desistir.
4.Com alegria o evangelho
anunciar, e o reino de Jesus
com força vou plantar.
MÃE EU QUERO AJUDAR
Fatima Gabrielli
Quero ser missionário da
Rainha e cumprir a missão que
o Pai me deu,
Caminhando com Cristo ao
meu lado, no Espírito de Deus
inflamado.
Assim como João Pozzobon,
vou viver a Aliança de amor,
Vou servir a Jesus e a Maria,
renovando meu amor cada dia.
Mãe eu quero ajudar, o teu
reino vou levar,
Vou levá-lo aos corações e
este mundo renovar. (2x)
Conduzindo as famílias até
Deus, sem temor quero
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anunciar Maria.
Semeando amor para colher,
fazendo vida nova florescer.
Só com ânimo, força e
coragem, levaremos o mundo
a Jesus,
Com uma vida intensa de
oração, novo mundo vai surgir
meu irmão.
VOU EVANGELIZAR
Fátima Gabrielli
Vou evangelizar com a Mãe
Peregrina (2x) Ela me dá sua
mão, me mostra Jesus, O
caminho me ensina (2x)
1. Ai de mim se eu não
evangelizar, sou uma luz e
preciso iluminar. De João
Pozzobon vou seguir o
exemplo e da Mãe de Deus
serei instrumento. (2x)
2. Para as águas mais
profundas vou remar, com
amor, as famílias renovar,
levando e vivendo o que Cristo
ensina, espalhando a fé na
Mãe Peregrina.

COM A MÃE PEREGRINA
Pe. Antônio Maria Borges
Com a Mãe Peregrina ide e
evangelizai. Ide evangelizai
as famílias, ide e evangelizai.
1. É ela a estrela no céu da
nova evangelização, na Igreja,
na família ela é a alma, a Mãe,
coração. Seu manto cobriu as
Américas, dos povos foi
sempre amor. De rosas é sua
corrente prendendo a gente a
nosso Senhor.
2. É ela quem está junto a cruz
da Nova Evangelização, assim
como quando Jesus a deu
como Mãe a João. Ao lado da
cruz das Américas o sangue
do Amor recolheu. No Sangue
de Cristo e do povo se fez o
homem novo, o reino cresceu.
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ENTREGUE TUDO
Fátima Gabrielli
Entregue tudo à Mãe de Deus,
Sua alegria, seus problemas.
Entregue tudo à Mãe de Deus,
Ela vai dar a solução.
Confia nela inteiramente,
Ela é Mãe te compreende.
E nada tema meu irmão,
Entregue a ela o coração.
Entregue tudo nas mãos de
Maria,/ E ela vai depositar,
nas mãos de Deus. Seu Filho
amado ouve a sua voz, É a
Mãe que pede e o Filho
atende.
Entregue tudo à Mãe de Deus,
Seja feliz todos os dias. E ela
cuidará de tudo, Vai
transformar o seu viver.
Aumente mais a confiança. / E
nunca perca a esperança.
Aprenda a ter mais alegria,/ Se
entregue nas mãos de Maria.
Mãe é também de Maria

A MÃE PEREGRINA EM
MINHA CASA
Fatima Gabrielli
1.Quando ela entra em minha
casa, uma luz se acende
E minha alma, tão cansada,
em seu colo repousa.
Tanta alegria vem invadir o
coração da gente,
É uma honra receber a Mãe do
meu Senhor.
Vem me trazer a luz do
Espírito Santo, e me
envolver com seu sagrado
manto, a escuridão se
ilumina, quando ela vem,
Mãe Peregrina.
2.Ela abençoa com muitas
graças a minha família,
Com seus cuidados, vem
acender a fé nos corações,
Cuida que sempre sigamos o
que ensinou seu Filho,
E Ele reine em nosso lar pra
nos trazer a paz.
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A MÃE E A FAMÍLIA
Fatima Gabrielli

de Deus, a serviço da
humanidade.

1. O desejo da Mãe de Deus é
ter um encontro maternal.
Quer fazer de sua família,
cristãos com um ideal. A
imagem da Mãe Peregrina
quer estar com as famílias, em
um encontro pessoal, em um
encontro magistral.
Ela é Mãe porque nos foi
dada por Jesus. Ela é Rainha
porque está acima das
criaturas. Ela é Vencedora
pelo poder que Deus lhe
concedeu, e Três Vezes
Admirável como Filha
Predileta do Pai, Mãe do
Filho de Deus e esposa do
Espírito Santo.
2. As famílias que recebem a
imagem da Mãe Peregrina,
transformam o seu lar em um
belo lugar. É preciso que sua
vida seja cristã e que a
caridade, se traduza no amor

NOSSA MÃE ADMIRÁVEL
Pe. Antonio Maria Borges
1. Nossa Mãe Admirável veio
aqui nos visitar. E com ela vem
Jesus, nossa casa abençoar.
Veio aqui Mãe Peregrina. Ela
vem do Santuário e o
evangelho nos ensina.
Vem, vem, vem Maria vem.
Traz o teu Jesus, fica aqui
também. Vem, vem, vem nos
ensinar a fazer aquilo que
Jesus mandar.
2. Seja Mãe a nossa casa, teu
pequeno Santuário. Que a
família viva unida, pela reza do
rosário. Pela reza do rosário
pela Aliança de Amor, abençoa
nossa vida, te pedimos com
fervor.
3. Vem nos dar o teu abrigo,
vem ó Mãe nos transformar,
faz também ser Nazaré, nossa
15
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casa nosso lar. Nossa casa
nosso lar, com teus olhos
ilumina, és Bendita Mãe de
Deus, sê bem vinda Peregrina.
CAPITAL DE GRAÇAS
Fatima Gabrielli
As minhas alegrias vou
depositar,
tudo para o Capital de Graças,
Também a minha dor e o meu
sofrer,
tudo para o Capital de Graças.
O meu trabalho vou fazer com
muito amor,
tudo para o Capital de Graças,
Vou exigir de mim tamanha
perfeição,
tudo para o Capital de Graças.
E minha Mãe Rainha vai me
abençoar, Ela vai me ajudar em
tudo o que eu fizer.
Eu quero me esforçar para
dizer meu sim, Ser como ela foi,
fiel até o fim.

Entrego tudo à Mãe em suas
santas mãos,
tudo para o Capital de Graças,
O que eu puder lhe dar, vai
distribuir,
tudo para o Capital de Graças.
Vai ajudar alguém com aquilo
que entreguei,
tudo para o Capital de Graças,
E vai me educar e me
transformar,
tudo para o Capital de Graças.
ALIANÇA DE AMOR
Fatima Gabrielli
1.Como um filho em teus
braços, eu me entrego, Mãe de
Deus. Como um filho que te
ama, a ti quero pertencer.
Entrego minha vida, te dou
meu coração, entrego o que
sou, o que tenho ponho tudo
em tuas mãos.
A ti quero pertencer,
contigo, Mãe, quero viver.
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Eu vou te dar meu coração,
Tu me darás o teu,
Serei o teu fiel instrumento.
(Mãe)
2.Dessa nossa Aliança, novo
mundo vai nascer, pois
renovas o meu ser, pra que
seja todo teu.
E em torno dessa luz minha
alma vai brilhar, com teu brilho,
Mãe querida, tuas glórias vou
ao mundo revelar.
3.Com Jesus também me uno,
na Aliança de Amor. E em mim
experimento a grandeza
missão: Anunciar por minha
vida que esse amor me
transformou, Que em Cristo
por Maria, no Espírito de Deus,
ao Pai eu vou.
A TI PERTENÇO
Fatima Gabrielli
1.A ti querida Mãe, eu me
entrego inteiramente. Já não
sou mais dono de mim mesmo.

Entrego o que sou, o que amo
e o que tenho. Minha vida eu
coloco em tuas mãos.
Porque a Ti pertenço, ó
incomparável Mãe! Guardai-me,
defendei-me, como filho
e propriedade sua. guardai-me,
defendei-me como filho
e propriedade sua.
2.Contigo eu terei a liberdade
verdadeira, pois me guias nos
caminhos mais seguros. Me
levas até Deus e seu plano a
meu respeito, pra que eu seja
bem feliz e muito amado.
3.Com toda a alegria, eu me
uno em Aliança, pois confio no
amor que tens por mim. Um
filho de Maria, jamais
perecerá, em tuas mãos, bem
seguro vou ficar.
ALIANÇA DE AMOR
Lúcia Reino
Uma Aliança de Amor, vim
fazer em teu Santuário. Uma
Aliança de Amor, de amor. Vim
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fazer em teu Santuário.
Mãe e Rainha, eu vim te
entregar minha vida e o meu
coração. Quero começar viver
uma vida nova, conhecer e
anunciar teu Santuário.
Não dá mais para esperar, eu
quero a santidade hoje. Quero
olhar o mundo, Mãe, com os
teus olhos e levar a tua paz
por onde eu for.
Vem, conhece e anuncia,
santidade hoje. Vamos
construir um mundo novo, a
civilização do amor.
Não dá mais para esperar, eu
quero a santidade hoje. Quero
olhar o mundo, Mãe, com os
teus olhos e levar a tua paz
por onde eu for.
NADA SEM TI E SEM NÓS
Pe. Antonio Maria Borges
/: Nada sem ti e sem nós,
fala Maria e ouviremos sua
voz! :/

1. Não vos deveis preocupar
com vossas aspirações amor
se paga a amar trazei
contribuições.
2. Não há herança melhor para
as demais gerações. Não há
riqueza maior que abrigar
corações.
3. Provai o vosso amor vereis
que Mãe sempre sou. Na
alegria e na dor ao vosso lado
estou.
4. Eu vou me estabelecer para
vos fazer feliz e atrair vou
querer os corações juvenis.
5. Sim Mãe eu quero viver a
aliança de amor. Vem
transformar o meu ser, dá-me
abrigo e ardor.
CORAÇÕES EM ALIANÇA
Maria Edna da S. Gonçalves
1. Corações em Aliança, céus
e terra unidos no amor.
Corações uma esperança,
juntos formamos um mundo
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novo.
Somos uma família, o Santuário é
nosso lar. Temos um Pai
fundador e nossa Mãe e Rainha.
Nova ordem social, nova
cultura de Aliança, Novo estilo de
vida, enlaçados num mesmo
ideal.
2. Corações em Aliança, céus
e terra unidos no amor.
Corações uma esperança,
juntos formamos um mundo
novo.
“Família de Schoenstatt,
floresça qual jardim de Deus”
(R.C)
Cultivado por Maria, pois
somos filhos amados seus.
Centenário, toda a família em
festa. Renovemos nossa Aliança,
juntos vamos celebrar!
3. Corações em Aliança, céus
e terra unidos no amor.
Corações uma esperança,
juntos formamos um mundo
novo.
Corações em Aliança....(2x)

TE COROAMOS
Fatima Gabrielli
1. Nossas famílias se unem,
para dar glórias à Mãe de
Deus, oferecer-lhe uma coroa
e nossa gratidão. Anjos e
santos se unem para a Rainha
glorificar e nessa hora tão
sublime, o céu aqui está.
Te coroamos, ó Mãe e
Rainha, te coroamos com
nosso amor. Tua coroa é
feita do ouro do amor, reina
em mim ó Mãe!
2. Vem e abençoa as famílias,
trazendo fé, alegria e paz,
reina ó Mãe em nossas vidas,
em nossos corações. Vence e
triunfa conosco, para a glória
do teu Jesus. Se Ele reina, tu
reinarás, enchendo-nos de luz.
3. Nosso tesouro, nossa
alegria, te elegemos nossa
Rainha. Com todas as
gerações proclamar, que és a
Rainha do Universo!
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LEMA DE COROAÇÃO
/:Recebe Rainha de
Schoenstatt, a coroa:/
Transforma essa terra em
Tabor em teu Brasil Tabor!
Ó Mãe Peregrina das Famílias,
nós te coroamos.
Ó Mãe peregrina dos
enfermos, nós te coroamos!
Ó Mãe peregrina da Infanto
Juvenil, nós te coroamos!
AVE MARIA, POR TUA PUREZA
Ave Maria, por tua pureza,
Mãe, conserva puro meu corpo e
minha alma.
Abre-me o teu coração e o
coração de Jesus.
Dá-me um profundo
autoconhecimento
e a graça da fiel perseverança até
a morte.
Mãe, dá-me almas e tudo mais
toma-o para ti.

Ave Maria por tua pureza, Mãe...
Ave Maria, Maria, Maria.
DE UM DESERTO A UM OÁSIS
CD Lirializadas
No deserto da minha vida Tu
plantaste uma semente.
A regou com teu amor e cultivou
com as próprias mãos.
Maria és a jardineira da minha
alma. Tuas graças alimento para
a semente que outrora Deus,
brotou no sertão de minha
pequena alma.
Agora esta semente está se
rompendo. Está começando a
vida, uma vida completa e cheia
de tua bondade. Para que um dia
eu seja de um deserto a um oásis.
NO CÉU ELA REINA
Fátima Gabrielli
Hoje eu venho saudar Maria,
como a minha Mãe Querida...
Mãe e Rainha eu quero te saudar,
Deus te fez tão linda...
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Recebeste uma coroa, e o poder
do céu e o poder do céu
No céu ela reina, no céu reinará
Mãe saúda também a mim, me
revela tua paz sem fim.
Seja a Rainha do meu coração,
enche de luz a minha vida...
E recebe a coroa, do meu amor...
No céu ela reina, em mim
reinará.
Mãe saúda a humanidade, nos
acolha em tua bondade. Reina no
mundo, transforma as pessoas...
Precisamos tanto de ti... E recebe
a coroa do nosso amor...
No céu ela reina, aqui reinará.
No céu ela reina, aqui vencer
SANTUÁRIO
EU ENTRO LÁ
Fátima Gabrielli
1. O Santuário tão pequenino
pode acolher o mundo inteiro,
Lá dentro mora a Mãe
Rainha com o seu filho
Jesus Cristo.
Eu entro lá, eu entro lá e
minha vida vai mudar. (2x)

2. Por isso eu vou ao
Santuário, com muita fé quero
pedir, Que a Mãe de Deus me
abençoe e todo mundo seja
feliz.
3. O sino toca chamando a
gente e bem depressa eu digo
sim, Vou receber muitos
presentes, que a Mãe de Deus vai
dar prá mim.
O SANTUÁRIO É A FONTE
Fatima Gabrielli
1. Conhece a terra onde
brotam fontes, que
borbulhantes podem saciar a
sede de amor de todo o
mundo, e a vida de um povo
renovar? Conhece a terra que
parece o céu, o lar que a Mãe
de Deus nos preparou, para
abrigar seus filhos
transformando o deserto em
pleno mar de amor?
Mãe teu Santuário é essa
terra, que abriga os
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corações dos filhos seus.
Transforma nossa vida, nos
envia, para saciar quem tem
sede de Deus.
2. Se tua água viva nós
bebermos, a paz a nossa alma
inundará. Porque tu nos sacias
com a glória, que a Aliança de
Amor nos dá. Na fé e
confiança te encontramos, e o
teu amor sem fim vem nos
falar, que teus braços são o
mais doce abrigo, feliz de
quem a ti pode encontrar.
SANTUÁRIO DE SCHOENSTATT
Lúcia Reino
No teu Santuário, oh Mãe
Peregrina, nos ensinas que o
amor é o maior dom da vida.
No teu Santuário, nos revelas
teu Filho, Jesus, o Pão Vivo na
Eucaristia.
No teu Santuário, alegria e
paz, brotam do teu coração.
No teu Santuário nos reunes

no amor e nos leva ao Monte
Tabor.
No teu Santuário, venho pra
agradecer, o teu Sim, que me
fez reviver.
No teu Santuário quero a Ti
consagrar, minha vida, minha
família e o meu lar.
/:Mãe Admirável, Mãe
Admirável, Três Vezes
Admirável. Mãe Admirável,
Três Vezes Admirável. :/
LEMA DO TRIÊNIO para 2014
L: Ir. M. Silvana M: Ir. Paula Maria
Mãe, envia-nos: de Santuário
a Santuário. Missionários da
Aliança!
1. Mãe, aqui é bom estar!
Abriga-nos em teu Santuário,
nosso lugar predileto.
2. Mãe, aqui é bom estar!
Transforma-nos hoje e sempre
em instrumentos fiéis.
3. Mãe, aqui é bom estar!
Envia-nos a anunciar a missão
do Pai.
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4. Mãe, aqui é bom estar! Do
teu Tabor nos envias a
anunciar a Aliança.
JÁ É HORA E SE ABREM AS
PORTAS Pe. Antônio M. Borges
1. Já é hora e se abrem as
Portas do teu santuário, como
um fogo partimos querendo o
mundo abrasar. Não importa
se esta missão nos aponta o
calvário, a visão do Tabor é a
força e vai animar.
O Pai forma e envia seus filhos
na Aliança de Amor, só deseja
que os filhos se tornem
Família-Tabor, uma santa
família que seja um só
coração, que se entregue ao
serviço da nova
evangelização.
Faz de nós, Mãe querida, a
Família-Tabor. Faz Tabor o
Brasil, eis o nosso clamor.
2. Um Pai santo nos destes ó
Mãe, nosso Pai-Fundador,

irmãos santos souberam viver
a herança do Pai, santidade a
ser conquistada com novo
ardor, como o deles, o nosso
caminho, ao Tabor também
vai.
Que a família se torne um
Tabor de santificação, do
Evangelho se torne uma
chama, uma nova expressão,
que em nós possa o mundo te
ver como no fundador para nós
seja o teu Santuário a escola
do amor.
TABOR, TABOR
Ir. Eva Maria Maier
Tabor, Tabor, lugar de luz e
glória. Tabor, Tabor, aqui é
bom estar. Porque aqui se
manifestam as
magnificências de Maria.
1. Fiéis, seguiremos nosso Pai
e Fundador, nossa Pátria,
Brasil, se torne um Tabor.
2. Fiéis, construímos nossa
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Tenda Tabor, no Santuário
unidos, na Aliança de Amor.
3. Fiéis, agradecemos a nosso
Pai e Fundador, seu carisma,
nossa força, anunciamos com
ardor.
4. Fiéis, acreditamos no triunfo
de Maria: Mater habebit curam
– clarifica te!
UMA CRUZ E UM SANTUÁRIO
Ir. Eva Maria Maier
Uma cruz e um Santuário
sabem contar maravilhas
que a Mãe Admirável operou.
(2x)
1. Só por pequenos
instrumentos grandes coisas
Deus faz na força do amor
filial.
2. A terra de Santa Cruz, Brasil
se torna um Tabor, Tabor das
glórias de Maria.
3. Dando pequenos passos,
confiando no amor da Mãe,
Mater perfectam habebit

curam!
4. Fiéis ao Pai e Fundador,
rumo ao futuro caminhamos,
sua presença garantimos.
PAI
FILHO DE SCHOENSTATT
Patricia Borini – Londrina
1. Quero meu bom Pai ser
exemplo, ser resposta pro
vazio e a insegurança
daqueles que estão longe de ti.
Com teu grande amor
transforma o meu ser, o meu
agir seja autêntico faça-me
crescer.
Nesta grande união com o
Filho tenho somente um
pedido ser um verdadeiro
um nobre filho de
Schoenstatt.
2. Grandes são as metas
elevados os ideais, por isso
dá-me confiança nas lutas que
enfrentarei.
Faça-me pequeno filho, uma
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singela criança, que possa
dizer com segurança: Abba!
Querido Pai!
3. Quero aceitar a cruz, quero
viver em unidade com minha
querida Mãe, Maria, e seu
Filho, Jesus.
Por vezes te esqueci, senti
meu coração culpado, mas
pelo sangue perdoado, quero
de novo consagrá-lo a Ti.
4. Pela Aliança de Amor eleva
me sempre ao mais alto, faze-me
aceitar sua vontade, viver
em fidelidade. Peço meu bom
Deus, viver como o Fundador,
perceber a porta que me abres,
confiar, viver e ser Tabor.
ELE AMOU A MARIA
Pe. Antonio Maria Borges
Ele amou a Maria, nós
amamos também. Ele amou
a Igreja, nós amamos
também! Conhecemos seu
segredo, assumimos a

missão, sua voz em nós se
ouça: seu carisma, nossa
força!
1. Seu carisma, nossa força,
rumo aos tempos que virão.
Santuário, Mãe, Família e ao
Pai vinculação. Seu amor, um
compromisso. Seu saber é que
nos guia. Seu clamor é de
profeta, um profeta de Maria!
2. Seu carisma, nossa força!
Construindo um novo mundo.
Nova ordem social, que nasce
do mais profundo. Do coração
que se entrega e que se deixa
moldar pelas mãos de uma
Rainha que tem o dom de
educar.
3. Seu carisma, nossa força,
faz de nós no Santuário seu
presente, vivo e puro, nosso
Dom ao centenário. Como ele
amar Maria, como ele ser
profeta. Refleti-lo em nós na
vida, eis enfim a nossa meta.
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PAI IRMANADOS
L.M.: Joana Maria Louzada
e Ir. M. Diná Batista de Souza
Pai, irmanados no teu
coração, contigo
construímos uma história de
amor. O teu ser irradia a fé
na missão. Seguimos
confiantes na aliança de
amor.
1. Tuas palavras encontram
eco nos corações. Canta em
nós teu canto de amor!
O teu viver, o teu pensar e
amar desperta em nós a
mesma aspiração.
2.Hoje tu chamas
instrumentos, Pai, para a
missão. A ti doamos o nosso
coração,
mergulhamos no teu “sim”, ó
Pai. O teu olhar inspira a
santidade.
3.Em tua força, sem reservas e
com ardor, só por Schoenstatt
nós lutamos.

Na unidade, a Família vai
transformar o mundo num
Tabor.
Passo a passo, contigo Pai,
em fiel amor, no heroísmo do
teu ser filial, nos ensinas o
caminho da heroica filialidade.
4.Teu Santuário: lar e escola
formando heróis. Os povos
todos se encontram em ti.
Tua Aliança é nossa missão!
Vamos juntos sob o teu olhar.
FILIALIDADE PROVADA
Filialidade provada, fez-se filho
pra ser pai também. Com
grande amor a Maria, educouse
em sua missão. Ouvindo o
seu chamado intérprete da voz
de Deus, exemplo de bondade,
modelo dos filhos seus.
Pai, Pai, Pai e Fundador, seu
carisma por nós é vivido,
alguns viram outros não,
não importa somos Tabor de
uma mesma família.
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Paternidade espontânea,
profunda, consciente e forte. A
história marcou sua presença
presenteou-nos com a
fundação. Espelho da Mãe
Admirável, sempre pai das
gerações, sente-se agora mais
forte a importância das
vinculações.
O PAI ME VÊ
Fátima Gabrielli
Basta o teu olhar pra me fazer
feliz, saber que sou amado por
Ti. Me aceitas como sou e
falas ao meu coração. Tua
palavra é de paz e de perdão.
Com tua luz já sei aonde ir, o
que devo fazer qual caminho a
seguir.
O Pai me vê, o Pai me ama, o
Pai precisa de mim.(bis)
Quanto tempo eu triste fiquei
sem Ti,e estavas tão perto de
mim. Agora o teu amor voltou
a me envolver, quero somente,

ó Pai, te agradecer. No teu
olhar eu encontrei a paz;
seguro agora estou, te deixar
nunca mais.
OS PASSOS DO PAI
Pe. Antonio Maria
Os passos do Pai, geram
vida aonde ele vai.
Vida que é Santuário, lar e
escola de heróis.
Vida que acende outras vidas,
luzes pra um mundo melhor.
Vida que é nossa vida, nossa
razão de viver.
Vida que é um programa, onde
só vale crescer.
ESTALA UM HINO DEVITÓRIA
Tradução espanhol
1.Estala um hino de vitória, o
tempo novo que ilumina teu
horizonte, é tua, floresceu tua
história invadindo tuas
quebradas e montes. Família
27

Campanha da Mãe Peregrina de Schoenstatt
latino-americana, nascente
filha, herdeira e aliada,
continente cheio de promessas
o profeta pôs em ti seu olhar.
Refrão: Pai, tua herança
nossa missão, aqui estamos
contigo, nossa mão em tua
mão, nosso coração em teu
coração!
2.América, terra de Maria, pela
Rainha escolhida e visitada,
seus Santuários selam teu
destino, nos enviam à nova
cruzada.
3.Família do 20 de janeiro,
enobrecida pela cruz e pelo
sangue, pela vida plena da
aliança, és a alma do Reino do
Pai.
4.A entrega do Pai é desafio,
compromisso de assumir sua
profecia, solidários com ele e
novos povos, nos convoca a
oferecermos a vida.
5.Santuário do Pai e de seus
filhos, abre tuas portas para
ser um lar fecundo, de uma

família santa e missionária,
esperança da Igreja e do
mundo.
CAMINHAMOS EM TEUS PASSOS
L. M.: ir. M. Diná Batista de Souza
Caminhamos em teus
passos de Pai e Profeta e
anunciamos a Aliança de
Amor. Levamos ao mundo a
tua mensagem da Obra de
Schoenstatt, tu és Fundador.
1. Tiveste a mão no pulso do
tempo e o ouvido filial no
coração de Deus. Entrando
pelas portas que o Pai te abria,
seguiste anunciando o mistério
de Maria!
2. Ao tempo e à Igreja tu
presenteaste amor,
obediência, servir sacerdotal.
Fundaste o Santuário, a
Escola de Maria, que abriga,
transforma e a todos envia.
3. Contigo aprendemos que o
Reino se constrói, em
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fidelidade às forças de origem.
Construindo a cultura da
Aliança de Amor, o mundo
inteiro será um Tabor.
UM GRANDE HOMEM
Fátima Gabrielli
1. Consagrou-se à Mãe de
Deus desde menino, à ela
confiou a sua vida, com fervor.
Tão profunda foi a experiência,
que fez nascer a Aliança de
Amor.
Um grande homem é uma
carta, uma mensagem, que
para nós escreve o Deus da
vida. O nosso Pai e
Fundador é essa carta,
escrita pela própria mão
divina.
2. Suas palavras soam forte
em nossa alma, à todos o
amor do Pai deseja revelar.
Homem novo, nova
comunidade, é o sonho que
conosco quer realizar.

3. Pôs a sua mão no pulso do
tempo, seu ouvido no coração
de Deus. Compreendeu assim
o plano eterno, que para nós a
Providência concedeu.
PAI, EU CONFIO EM TI
Pai, eu confio em ti. Sempre tu
me guiarás.
Teu caminho seguirei, pois
comigo estás.
Dá-me ousar o caminhar que me
apontarás.
Tu me asseguras, te guiarei, sem
preocupar, te guiarei.
Estou contigo, te guiarei, te
fortaleço, te guiarei.
Com fiel amor, te guiarei, na
escuridão, te guiarei.
Com minha mão, te guiarei. Até o
fim, te guiarei.
Na Aliança, Mãe, Maria, que eu
possa crer e viver como tu.
Contigo, Mãe, Maria,
testemunhar cada dia, como tu.
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Ó PAI, TU NÃO PARTISTE
1. Ó Pai, tu não partiste,
permaneces entre nós.
Em Deus estás presente, bem
junto aos filhos teus.
Teus traços conhecemos,
sabemos quem tu és:
um Pai que em seu ser, um “bom
Pastor” tu és!
2. Ó Pai, nós te encontramos,
aceitas todos nós. A ti tudo
entregamos e o tomas com amor.
Teu sim é inesgotável, porque tu
vês o bem: o profundo em cada
alma, como eterna luz de Deus.
3. Quando em ti me abandono,
vejo claro quem eu sou.
Em meio à luz e sombra, eu posso
compreender: em minha
pequenez, sou filha muito amada,
e teu coração de Pai é vencedor
em mim.
4. Quem o teu olhar encontra,
sabe quem Maria é,
em tudo o que tu fazes, o seu
amor está.

Sim, cada movimento, teu sorriso
e teu olhar nos revela em
plenitude a riqueza do seu ser.
5. “Quem sempre me procura, no
Santuário encontrará”.
Ali experimentamos mistério tão
real: ó Pai, que maravilha, que tu
estás aqui, teu céu nesta terra,
em tua Família é!
6. Ó Pai conduze todos, ao ideal
da santidade, que transforma em
novos homens, seguindo os
passos teus, como Cristo neste
mundo, com brilho singular.
Quem a Deus sempre se entrega,
o divino irradiará.
7. Ó Pai tu não partiste, dá-nos
crer com toda a fé. Teu carisma, ó
Pai, levamos ao tempo em aflição
e dá-nos teu espírito, o teu amor
também; e assim a humanidade
um lar encontrará.
PAI, ESTÁS PRESENTE ENTRE NÓS
1. Pai, estás presente entre nós,
por ti o Espírito de Amor
impulsiona a anunciar a missão.
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Pai, teu coração é nosso lar. Em
novo tempo a despontar, a
Família, vem, ó Pai, abençoar.

cetro do amor, nossa Rainha há
de vencer, e milagres na Família
operar.

És nosso Profeta, nosso Pai, te
seguiremos onde vais, levando o
fogo da missão. Pai, a um mundo
novo nos conduz, és precursor,
levando a luz do Santuário, teu
Tabor.
2. Pai, em ti sejamos um no amor.
No mundo inteiro a irradiar teu
carisma, na Aliança de Amor. E do
Santuário em plena luz, a Mãe
envia e conduz os seus filhos, pra
seu reino edificar.
3. Pai, tu nos contemplas com
amor. Com tua bênção paternal,
ao futuro nós iremos sem temor.
Mãe, tu és a Mestra da oração,
em teu Santuário a nos formar, e
um novo Pentecostes surgirá.
4. Pai, unidas em teu coração, só
tu nos podes conduzir, nos
caminhos do eterno amor. Pai, de
nós jamais esquecerás, fidelidade
a nos guiar, com ardor, tua coroa
conquistar.
5. Pai, em tua bondade paternal,
aceita nosso coração, nossa vida,
por tua Obra e missão. Pai, tu és o

É MAIS QUE O MAR (IR. PAULA
MARIA)
1.É mais que o mar, mais que o
infinito, o teu amor, ó Pai, é bem
maior que o céu.
2. Em tua mão, a minha mão, no
teu pensar, o meu; e dentro do
teu coração, meu coração filial.
3. Em pequenez, simplicidade,
entrego o meu ser, a vida toda a
ti.Não mais a minha, mas tua
vontade se faça, sempre em mim,
na doação total.
CANTO A DEUS PAI
Grande é teu carinho para
com teus filhos, terno és o
Pai com aqueles que te
amam. Tu bem o sabes de
que somos feitos, Tu te
lembras de que somos terra.
1. Deus nos olha e nos sustenta,
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nos acolhe e nos protege. Seu
amor nos regozija em nossa
terrena andança. O Pai vai nos
transformando, como o oleiro a
seu barro. Somos sua voz,
semente, a terra de seus
amores.
2. E faz com que se elevem,
pelas mãos de Maria, homens
cheios de alegria, de Sua
graça portadores. Ide e inflamai
o mundo. É divisa e profecia.
Pelas mãos de Maria é missão
de fundadores.

sobem as intenções. Nessa
fumaça, já consagrada no
amor de Jesus; Há a certeza
de muitas graças jorrando em
luz.
2. Em nosso peito grava teu
nome com letras de amor. Ó
Mãe Rainha, nossa Aliança
seja de puro amor. Nossa
missão é incendiar todos os
corações. Quais labaredas
tenham o sustento das
orações.
QUEM É ESSE JOÃO
Fátima Gabrielli

DIVERSOS
PIRA SAGRADA
José Luiz Costa Byrro
/: Pira sagrada, taça de
heróis. Nada sem Vós, nada
sem nós :/
1. Leva pro céu nossos
pedidos, nossas angústias.
Fogo ateado, papel queimado,

1. Quem é esse João que leva
uma imagem? Traz no
coração, amor, fé e coragem,
Quer levar a todos a Imagem
Peregrina, as graças do
Santuário e salvar nossas
famílias.
Hoje quero ser herói, hoje e
não amanhã. Hoje quero ser
herói da Mãe de Deus, como
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João Pozzobon.
2. Cidades e hospitais, escolas
visitava, com a Mãe e Rainha
a vida semeava. Hoje nós
colhemos os frutos deste sim:
Milhões de famílias recebem
nossa Mãe.
3. Rezando o rosário, com
grande humildade, o pobre
peregrino plantou fidelidade, a
força do rosário mostrou-se
vitoriosa, é a grande arma na
evangelização.
O BURRINHO DE MARIA
Pe. Antonio Maria Borges
1. Pobre João, João rico do
que Deus tem para dar Tua
vida eu não explico, quem
pode a graça explicar? Do teu
trabalho vivias, sendo no lar
pai e pão, Deus quer mais
para teus dias: te faz profeta,
João.
João não temas enfim, Maria é
quem te acompanha. Nascerá

deste teu sim uma “esforçada
campanha.”
A Peregrina levavas no teu
ombro noite e dia, sendo filho
te chamavas: “o BURRINHO
de Maria”
Vem comigo, vem João,
quero fazer teu caminho
tendo amor no coração,
quem me dera ser burrinho
como tu levando a luz da
Virgem Mãe Peregrina e com
ela seu Jesus pela minha
Palestina.
2. Do Santuário apressada
parte de novo Maria não há
ninguém, não há nada que não
salte de alegria.
O velho vira criança, o pobre
rico de paz. O rico a pobreza
alcança e o mundo novo se
faz.No peito a cruz feito espada,
na mão levavas o terço, teu
abrigo era a estrada, o
Santuário, teu berço.
Em ti a simplicidade, deu mão
à sabedoria suor de fidelidade,
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molhou teu pão, cada dia.
LADAINHA DO TABOR
Pe Pedro Cabello
Pai, teu Tabor, nossa
missão. Aqui é bom estar,
clarifica-te. Ego Diligente,
me diligo.
-Mulher vestida de sol...
Clarifica-Te.
-Toda mergulhada em Cristo...
Clarifica-Te.
-Mulher do Prado de Sol...
Clarifica-Te.
Pai, teu Tabor, nossa
missão. Aqui é bom estar,
clarifica-te. Ego Diligente, me
diligo.
- Mãe Vitoriosa... Clarifica-Te.
-És toda Formosa. Clarifica- Te.
-Tabor das Glórias de Maria...
Clarifica-Te.
Pai, teu Tabor…
-Rainha da Filialidade Heróica...
Clarifica-Te.
-Portadora de Cristo...

Clarifica-Te.
-Faça-se a Pequena Maria...
Clarifica-Te.
Pai, teu Tabor...
-Mater Sponsa... Clarifica-Te.
-Mater et Regina Ter
Admirabilis... Clarifica-Te.
-Descendat Maria... Clarifica-Te.
HINO JUBILAR 2014
1. Suba ao céu o louvor filial, em
um cântico novo, ao Pai que
nosso nada olhou e na Aliança
nos elegeu. Suas maravilhas
queremos cantar e no Santuário o
mundo abrasar.
Vamos contigo, Pai, é nossa
missão.Tua Aliança, tua Aliança,
nossa missão.
2.No Santuário nos deste um lar
onde reinas, Maria. Com nossa
água queremos encher as talhas,
para transformar o mundo velho
em um novo jardim, para a glória
da Trindade.
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3.Rainha de Schoenstatt, em teu
coração, arca da nova Aliança,
fazes milagres de transformação,
uma nova evangelização. Somos
tuas mãos, teus pés e tua voz, ao
novo tempo envia-nos!
4.Pai e profeta, eleito por Deus,
seguimos teu caminho pelas
tormentas e sombras de hoje,
mar adentro em teu coração. Pai
dos povos, levamos tua luz, vida
nova em Aliança de Amor.
Somos tua Família, Pai, é nossa
missão, tua Aliança, tua Aliança,
nossa missão!
É BOM TER FAMÍLIA
Pe. Antônio Maria Borges
1. É no campo da vida que se
esconde um tesouro. Vale
mais que o ouro, mais que a
prata que brilha. É presente de
Deus, é o céu já aqui, O amor
mora ali e se chama família.
Como é bom ter a minha

família, como é bom! Vale a
pena vender tudo o mais
para poder comprar. Esse
campo que esconde um
tesouro, que é puro dom, É
meu ouro, meu céu, minha
paz, minha vida, meu lar.
2. Até mesmo o céu desejou
ser família para que a família
desejasse ser céu. Nela se faz
a paz no ouvir, no falar, E na
arte de amar, o amargor vira
mel.
3. Na família a mentira não se
dá com a verdade, e a
fidelidade sabe o peso da cruz,
porque lá há amor, há renúncia
e perdão, há também oração e
o chefe é Jesus.
4. Surgem falsos brilhantes
enganando a família, tão sutil
armadilha de um doce sabor a
riqueza maior é Deus a
presença na saúde, na
doença, na alegria e na dor.
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HINO DA MINHA TERRA (M: IR.
M. JÚLIA)
1. Quem conhece o lar, esta terra
de amor, onde os corações
pulsam com ardor, saciando neste
mundo a sede de Deus? Nossa
Mãe impera feliz, é o nosso Reino
de amor.
Sim, eu conheço esta terra
maravilhosa! É o prado de sol no
brilho do Tabor. A Mãe
Admirável impera entre os seus e
retribui fielmente os dons de
amor. É minha terra, meu lar
feliz, meu Schoenstatt, meu
Schoenstatt-lar.
2. Terra que é tão pura, reflexo do
Eterno, onde almas nobres
desposam o Cordeiro, suas mãos
laboriosas acalmam toda dor,
sempre em oração, banindo os
poderes do mal. É minha terra,
meu lar feliz, meu Schoenstatt,
meu Schoenstatt-lar.
3. Da liberdade o Reino, ao céu se
faz igual, onde o decoro e a
generosidade triunfam sobre o
mal e vitoriosamente, cheios de
alegria, escolhem a vontade do
Pai. É minha terra, meu lar feliz,

meu Schoenstatt, meu
Schoenstatt-lar.
4. Esta nossa terra rebrilha em
plena luz, os corações serenos na
posse do Eterno, alegram-se em
Deus e com seus ricos dons, onde
a tristeza se torna alegria, no
amor. É minha terra, meu lar
feliz, meu Schoenstatt, meu
Schoenstatt-lar.
5. Da veracidade o Reino ideal,
triunfa a verdade e tudo eleva ao
céu,
os corações unidos, no amor e no
pensar, o Senhor e Mestre impera
com o cetro real. É minha terra,
meu lar feliz, meu Schoenstatt,
meu Schoenstatt-lar.
6. Prontos a lutar, confiantes na
vitória, pequenos instrumentos
por Deus são escolhidos. E nele só
confiam, em toda situação,
heroicos a doar, por amor, a
própria vida ao Pai.
Sim, eu conheço esta terra
maravilhosa, é o prado de sol no
brilho do Tabor. A Mãe
Admirável impera entre os seus e
retribui fielmente os dons de
amor. É minha terra, meu lar
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feliz, meu Schoenstatt, meu
Schoenstatt-lar.
CANTOS PARA SANTA MISSA

3./: Senhor, já posso entrar no
Santuário pra te louvar. :/
/: Teu sangue me lava, teu
fogo me queima, e o Espírito
Santo inunda meu ser. :/

ENTRADA
JUBILOSOS ENTOEMOS
//: Jubilosos entoemos hinos de
louvor, Aleluia! : //
//: Nossa força e nossa vida seja
um hino de gratidão a Deus. : //
//: No trabalho e na família,
cantaremos glória a ti, Senhor! : //
SENHOR, QUEM ENTRARÁ
Pe. Zezinho
1./: Senhor quem entrará no
Santuário pra te louvar? :/
/: Quem tem as mãos limpas e
o coração puro, quem não é
vaidoso e sabe amar. :/
2./: Senhor, eu quero entrar no
Santuário pra te louvar. :/
/: Ó dá-me mãos limpas, e um
coração puro, arranca a
vaidade, ensina-me amar. :/

FAMÍLIA DO BRASIL TABOR
Ir. M. Diná Batista de Souza
1. Família do Brasil Tabor,
canta alegria e muita gratidão.
Com amor o Pai te contemplou
e lá do céu te abençoou. Com
Maria a Mãe Educadora, no
Santuário a fonte de graças.
Sua presença transforma os
corações na Aliança de Amor.
Canta alegremente, Família
do Tabor, é o Pai presente
sinal do seu amor. Tua
Aliança é nossa missão! Nós
vamos contigo, Pai, unidos
num só coração.
2. Ó Pai, o teu olhar de amor,
é luz que brilha em nosso
caminhar, conduzindo-nos com
a Mãe e Peregrina e a família
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renovar. Levaremos o fogo da
missão! O mundo inteiro em
Tabor transformar. O teu olhar
faz de nós filhos heroicos,
herança do Pai e Fundador.
3. Família do Brasil Tabor! É
tua hora, é missão sagrada:
constrói aqui a terra de amor,
de pureza e alegria. E a
verdade então rebrilhará,
liberdade é fruto do amor, da
Aliança com a Mãe Educadora,
para a glória de Deus Pai.

COMO FAMÍLIA AQUI NOS
REUNIMOS
Ir. M. Eliane Cunha
1. Como família aqui nos
reunimos para uma história de
amor celebrar. Formamos um
coração junto ao Pai no
Santuário Tabor jubilar. De
pontos diversos aqui nós
chegamos, mas um só motivo,
um só palpitar nos faz elevar

junto a Deus nosso hino e as
glórias de Cristo e Maria
exaltar.
Rainha do Santuário Tabor,
Rainha dos lares da Aliança
de Amor. Aceita a coroa que
a ti entregamos e nossos
pedidos com grande ardor.
Revela-te, Mãe, nas famílias
do mundo, levando ao Pai
nosso grande anseio: torna
nos filhos heróicos em
Cristo em nossa missão
neste novo milênio.
2. Riachos que partem de uma
só fonte, correntes que vão
pelo mundo inundar, na força
do Espírito Santo de Amor os
povos, nações vão
evangelizar. Em adoração
junto a Cristo Tabor ouvimos a
voz do Pai e Fundador:
“Levem a imagem de graças
aos lares, tornando-os
Santuários” – oásis de amor.
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ME APROXIMO DO TEU
SANTUÁRIO
Pe.Antônio Borges
1. Me aproximo do teu
Santuário e aos pés do
sacrário entrego meu coração.
Trago um canto de festa e
alegria a ti Mãe Maria, minha
gratidão.
Gratidão pela história de
vivida, de fé e vida, Aliança de
Amor. Gratidão pelo teu
Santuário, pela cruz do
Calvário, pela luz do Tabor.
/: Vim louvar, vim louvar e
entregar, Mãe, o meu
coração. Vou levar, vou levar
tua imagem a cada irmão. :/
2- Me aproximo de ti, Mãe
querida, entrego-te a vida em
santa partilha. Vem
transforma-nos, Mãe, faz-nos
santos e sob teu manto faz
santa a família. Seja o lar
Santuário, a Igreja, e ali sempre
esteja teu trono de

amor. Toda água se transforme
em vinho, tua mão,
teu carinho, nos leve ao Tabor.
3- Me aproximo do Pai que me
ama e se acende a chama da
filialidade. Me encontro com
mais aliados, no Pai
irmanados, vivendo a unidade.
Celebrando na fé na esperança,
renovo a Aliança,
sagrado convênio. Do Santuário
com novo ardor, quero ser um
Tabor (neste) novo milênio.
EIS-ME AQUI, SENHOR
L: Pe. Pedro Brito Guimarães
M: Frei Fabreti
Eis-me aqui, Senhor, eis-me
aqui, Senhor, pra fazer Tua
vontade, pra viver no teu
amor pra fazer tua vontade,
pra viver no teu amor, eis-me
aqui, Senhor.
1. O Senhor é meu pastor e
me conduz, por caminhos
nunca vistos me enviou, sou
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chamado a ser fermento, sal e
luz, e por isso respondi, aqui
estou.
2. Ele pôs em minha boca uma
canção, me ungiu como
profeta e trovador, da história e
da vida do meu povo, e por
isso respondi, aqui estou.
3. Ponho a minha confiança no
Senhor, da esperança sou
chamado a ser sinal, seu ouvido
se inclinou ao meu clamor, e por
isso respondi, aqui estou.
ME CHAMASTE
Pe. Zezinho

bem perto de Ti.
2. Eu pensei muitas vezes
calar e não dar nem resposta,
eu pensei na fuga esconderme,
ir longe de Ti. Mas tua
força venceu e ao final eu
fiquei seduzido, é difícil agora
viver sem saudades de Ti.
3. Ó Jesus não me deixes
jamais caminhar solitário, pois
conheces a minha fraqueza e
o meu coração. Vem, ensina-me
a viver a vida na tua
presença, no amor dos irmãos,
na alegria, na paz, na união.
SEGUIR-TE-EI (MARCO FRISINA)

1. Me chamaste para caminhar
a vida contigo, decidi para
sempre seguir-Te, não voltar
atrás. Me puseste uma brasa
no peito e uma flecha na alma,
é difícil agora viver sem
lembrar-me de Ti.
Te amarei, Senhor, Te
amarei, Senhor, eu só
encontro a paz e a alegria

Seguir-te-ei! Seguir-te-ei, ó
Senhor! E na tua estrada
caminharei!
Seguir-te-ei no caminho do amor
e te doarei a vida!
Seguir-te-ei no caminho da alegria
e a tua luz me guiará!
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DEIXA A LUZ DO CÉU ENTRAR
Paulo Roberto
1. Tu anseias, eu bem sei, a
salvação. Tens desejo de banir
a escuridão.
Abre, pois de par em par teu
coração, e deixa a luz do céu
entrar.
Deixa a luz do céu entrar!
Deixa a luz do céu entrar!
Abre bem as portas do teu
coração e deixa a luz do céu
entrar!
2. Cristo, a luz do céu, em ti
quer habitar, para as trevas do
pecado dissipar, teu caminho e
coração iluminar e deixa a luz
do céu entrar.
3. Que alegria andar ao brilho
dessa luz. Vida eterna e paz
no coração produz. Ó! Aceita
agora o Salvador Jesus e
deixa a luz do céu entrar

JESUS CRISTO, ONTEM, HOJE
Frei Luiz Turra
Jesus Cristo ontem, hoje e
sempre! Ontem, hoje e
sempre, Aleluia! (bis)
1. Ele é a imagem do Deus
invisível, o Primogênito da criação
Tudo o que existe foi nele
criado, nele encontramos a
redenção.
2. Ele é a cabeça da igreja, seu
corpo, o Primogênito entre os
mortais, Que nele habite a vida
mais plena,
foi do agrado do nosso Pai.

ATO PENITENCIAL
SENHOR QUE VIESTES SALVAR JMJ 2013 - RJ
Senhor, que viestes salvar os
corações arrependidos.
/: Kyrie eleison, eleison,
eleison :/
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Ó Cristo, que viestes chamar
os pecadores humilhados.
/: Christe eleison, eleison,
eleison :/
Senhor, que intercedeis por
nós, junto a Deus Pai que nos
perdoa.
/: Kyrie eleison, eleison,
eleison :/
69) SENHOR, SENHOR - Taizé
/:Senhor, Senhor tende
piedade:/
/:Cristo, Cristo tende piedade:/
/:Senhor, Senhor tende
piedade:/

E peço à Virgem Maria, aos
santos e anjos e a vós, irmãos
e irmãs, eu peço que rogueis a
Deus Pai todo poderoso para
perdoar minha culpa, tão
grande culpa.

CONFESSO A DEUS PAI
Tunico Bastiani
Confesso a Deus Pai todo
poderoso e a vós irmãos,
confesso que pequei por
pensamentos, palavras, atos e
omissões.
Por minha culpa, tão grande
culpa.
Piedade, Senhor, piedade,
Senhor, piedade de mim.

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,

SENHOR, TENDE PIEDADE
Senhor, tende piedade de nós
Cristo, tende piedade de nós
Senhor, tende piedade de nós
GLÓRIA
GLÓRIA letra Missal Romano
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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 o Santo, só vós o
Senhor. Só vós o Altíssimo,
Jesus Cristo
Com o Espírito Santo
Na glória de Deus Pai.
Amém!
GLÓRIA letra CNBB
Refr 1.: Glória e louvor, mil
vezes. Glória e louvor! Cantamos
glória a Deus!
Refr 2: Glória a Deus lá nos céus,
e paz aos seus. Amém.

Refr 3: Glória, glória anjos no céu
cantam todos seu amor.
E na terra, homens de paz: Deus
merece o louvor.
1. Glória a Deus nos altos
céus, paz na terra aos seus
amados!A vós louvam, Rei
celeste, os que foram
libertados.
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, o Senhor, com o
Espírito Divino, de Deus Pai no
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esplendor!
ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
ALELUIA
Aleluia, aleluia a minh’alma
abrirei. Aleluia, aleluia Cristo é
meu Rei.
Aleluia, aleluia a minh’alma
abrirei. Aleluia, aleluia Cristo é
meu Rei.

viverá. Mas de toda a palavra.
Que procede da boca de Deus.
Aleluia, aleluia!
3. Se vos perseguem por
causa de mim. Não esqueçais
o porquê. Não é o servo maior
que o Senhor. Aleluia, aleluia!
O SANTO EVANGELHO, VAMOS
ACLAMAR
Aleluia, Aleluia, Aleluia, o Santo
Evangelho, vamos aclamar!

ALELUIA – INVOCAÇÃO MARIANA
OFERTÓRIO
//: Aleluia, aleluia, aleluia ://
Bendita sejais, ó Virgem Maria, que
acreditastes, porque em vós o
Senhor fez maravilhas.

BUSCAI PRIMEIRO
Pe.Jonas Abib
1. Buscai primeiro o reino de
Deus e a sua justiça. E tudo
mais vos será acrescentado.
Aleluia, aleluia!
2. Não só de pão o homem

NÓS OFERTAMOS PÃO E VINHO
Nós ofertamos pão e vinho,
nossos /:dons de amor :/
Senhor, todo o bem recebemos
de tuas mãos, tua bondade e teu
amor é sem fim.
Senhor, aceita a dádiva de nossa
gratidão,
presenteaste-nos de tuas
riquezas.
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Ó Mãe, ofereces o teu régio
coração a teu Filho, pura oferta e
oblação.
Aceita, Senhor, nossos jovens
corações, sempre unidos à
oferenda de Maria.
OFERTÓRIO MISSIONÁRIO
Ir. M. Zilda
1.Pelas mãos imaculadas e
bondosas de Maria, apresento
ao Senhor minha oferenda
deste dia; no altar do
Sacrifício, minha vida vim
depor, para ser um missionário
do evangelho do Senhor.
Eis-me aqui, Senhor! P’ra
anunciar tua Palavra e viver
o teu amor.
2. O trabalho que fazemos
com amor e união, a semente
da palavra que espalhamos
neste chão, toda a luta e
esperança e as pedras no
caminho, ofertamos jubilosos
com o pão e com o vinho.
3. Como é belo ser chamado

para, junto com
Maria,caminhar de casa em
casa e levar a alegria. Às
famílias desta terra que
caminham sem a Luz, o
Espírito me envia para
proclamar Jesus.
SOBE A JERUSALÉM
Waldeci Braga
1. 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 a 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
oferta do próprio coração.
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RECEBE SENHOR
L.: Pe. Almir G. dos Reis
M.: Fr. Valtair Francisco da Silva
1. A mesa Santa que
preparamos mãos que se
elevam a Ti, Ó Senhor. O pão
e o vinho, frutos da Terra, duro
trabalho, carinho e amor:
Ô,ô,ô, recebe, Senhor!
Ô,ô,ô, recebe, Senhor!
2. Flores, espinhos, dor e
alegria, pais, mães e filhos
diante do altar. A nossa oferta
em nova festa, a nossa dor
vem, Senhor, transformar
3. A vida nova, nova família,
que celebramos aqui tem
lugar. Tua bondade vem com
fartura é só saber, reunir,
partilhar.

OS DONS QUE TRAGO AQUI
Pe. Lucas de P. Almeida / Pe.
Lauro Palú
1. Os dons que trago aqui, são
o que fiz o que vivi O pão que
ofertarei, pouco depois
comungarei. Assim tudo o que
é meu sinto também que é de
Deus.
Esforço, trabalhos e sonhos,
o amor concreto e feliz deste
dia. Por Cristo, com Cristo e
em Cristo tudo ofertamos ao
Pai com alegria.
2. Jesus nos quis chamar para
o seguir e ajudar e aqui nos vai
dizer, como servir e oferecer.
Deus põe nas minhas mãos
para eu partir com meus irmãos.
UM CORAÇÃO PARA AMAR
Pe. Zezinho
1. Um coração para amar, pra
perdoar e sentir, para chorar e
sorrir ao me criar tu me deste.
Um coração pra sonhar,
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inquieto e sempre a bater,
ansioso por entender as coisas
que tu disseste.
/:Eis o que venho te dar, eis
o que 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.
OS GRÃOS QUE FORMAM A
ESPIGA
Frei Luiz Turra
1. Os grãos que formam a
espiga se unem pra serem
pão. Os homens que são
Igreja se unem pela oblação.
Diante do altar, Senhor,
entendo minha vocação.
Devo sacrificar a vida por
meu irmão.
2. O grão caído na terra só

vive se vai morrer, é dando
que se recebe, morrendo se
vai viver.
3. O vinho e o pão ofertamos,
são nossas respostas de amor,
pedimos humildemente, aceitanos, ó Senhor!
MINHA VIDA EM TEU ALTAR
Fátima Gabrielli
Para te glorificar foi que eu
nasci e, hoje vim aqui para
ofertar tudo aquilo que eu sou,
o que fiz, o que farei. Minha
vida ponho inteira em teu altar.
Assim como foi Maria eu quero
ser e entregar o meu viver em
tuas mãos, dizer
Sim sem condições e me
alegrar em Ti, entregar-me a ti,
Senhor, de coração.
Pão e vinho são sinais de
amor, vão se transformar no
corpo e sangue do Senhor,
do meu Deus que quer nos
ver irmãos, unidos neste
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pão.
Minha alma louva ao meu
Senhor, meu espírito exulta
em Deus meu Salvador,
maravilhas Ele fez em mim,
maravilhas Ele faz (2x) aqui.

Senhor
Hosana nas alturas, Hosana
Hosana nas alturas, Hosana
COMUNHÃO
CANTAR A BELEZA DA VIDA
Pe. Zezinho

SANTO
SANTO - M: FOCOLARES
Santo, Santo, Santo é o
Senhor, Deus do universo O
céu e a terra resplandecem a
tua glória.
/:Hosana, Hosana, Hosana, no
alto dos céus.:/
Bendito é aquele que vem em
nome do Senhor.
SANTO, SANTO, SANTO
Santo, Santo, Santo, Senhor
Deus do universo. O céu e a
terra proclamam a vossa glória
Hosana nas alturas, Hosana
Hosana nas alturas, Hosana
Bendito aquele que vem em
nome do Senhor. Bendito
aquele que vem em nome do

1. Cantar a beleza da vida,
presente do amor sem igual:
Missão do teu povo escolhido!
Senhor, vem livrar-nos do mal!
Vem dar-nos teu Filho,
Senhor, sustento no pão e
no vinho. E a força do
Espírito Santo unindo teu
povo a caminho!
2. Falar do teu filho às nações,
vivendo como ele viveu:
Missão do teu povo escolhido!
Senhor, vem cuidar do que é
teu!
3. Viver o perdão sem medida,
servir sem jamais condenar:
Missão do teu povo escolhido!
Senhor, vem conosco ficar!
4. Erguer os que estão
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humilhados, doar-se aos
pequenos e aos pobres:
Missão do teu povo escolhido!
Senhor, nossas forças
redobre!
5. Buscar a verdade e a
justiça, nas trevas brilhar como
a luz: Missão do teu povo
escolhido! Senhor, nossos
passos conduz!
AO RECEBERMOS SENHOR
Joel Elói Franz
1. Ao recebermos, Senhor, tua
presença sagrada. Pra
confirmar teu amor, faz de nós
sua morada. Surge um sincero
louvor, brota a semente
plantada, faz-nos seguir teu
caminho, sempre trilhar tua
estrada.
Desamarrem as sandálias e
descansem, este chão é
terra santa, irmãos meus.
Venham orem, comam,
cantem, venham todos e

renovem a esperança o
senhor. (bis)
2. O Filho de Deus com o Pai,
e o Espírito Santo. Nesta
Trindade um só ser, que pede
à nós sermos santos. Dai-nos
Jesus teu poder de se doar
sem medida, deixa que
compreendamos que este é o
sentido da vida.
3. Ao virmos te receber, nós te
pedimos, ó Cristo, faze vibrar
nosso ser, indo ao encontro ao
Pai Santo. Sem descuidar dos
irmãos, mil faces da tua face,
faze que o coração sinta, a
força da caridade.
TU ÉS MINHA VIDA
Pe. Jonas Abib
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
49

Campanha da Mãe Peregrina de Schoenstatt
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 nesta
vida nos separará em tuas
mãos seguras minha vida
guardarás, eu não temerei o
mal tu me livrarás e no teu
perdão viverei.
QUANDO TEU PAI REVELOU
M: Waldeci; L: Navarro
1. Quando teu Pai revelou o
segredo a Maria que, pela
força do Espírito, conceberia a
Ti, Jesus, 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!
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 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!
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ORAÇÃO PELA PAZ
Frei Fabreti
1. Cristo quero ser instrumento
de tua paz e do teu infinito
amor. Onde houver ódio e rancor
que eu leve a concórdia que eu
leve o amor.
Onde há ofensa que dói, que
eu leve o perdão
Onde houver a discórdia que
eu leve a união e tua paz.
2. Mesmo que haja um só
coração, que duvida do bem,
do amor e do céu. Quero com
firmeza anunciar a Palavra que
traz a clareza da fé.
3. Onde houver erro, Senhor,
que eu leve a verdade, fruto de
tua luz. Onde encontrar
desespero, que eu leve a
esperança do teu nome,
Jesus!
4. Onde encontrar um irmão, a
chorar de tristeza, sem ter voz
e nem vez, quero, bem no seu
coração, semear alegria pra
florir gratidão!

VEM E EU MOSTRAREI
L. e M.: Waldeci Farias / Josmar
Braga
1. Vem e eu mostrarei que o
meu caminho te leva ao Pai,
guiarei os passos teus e junto
a ti hei de seguir. Sim eu irei e
saberei como chegar ao fim.
De onde vim aonde vou por
onde irás irei também
2. Vem, eu te direi o que ainda
estás a procurar, a verdade é
como o sol que invadirá teu
coração; sim, eu irei e
aprenderei minha razão de ser,
eu creio em ti que crês em
mim e à tua luz, verei a luz.
3. Vem, eu te farei da minha
vida participar, viverás em mim
aqui, viver em mim é o bem
maior; sim, eu irei e viverei a
vida inteira assim, eternidade é
na verdade o amor vivendo
sempre em nós.
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TU NOS ATRAÍSTE
Cada vez que comemos deste
pão, o teu corpo nos renova
nesta comunhão. Cada vez que
bebemos deste vinho, o teu
sangue nos transforma nesta
comunhão de amor!
1.Quem come deste pão viverá
para sempre! Só tu tens palavras
de vida, vida eterna! Para onde ir,
longe de ti? Tu nos atraíste, ó
Senhor! Eis-nos aqui!
2.Deus entre nós, holocausto de
amor, eterna e nova aliança, em
teu Sangue elevado na cruz,
Cordeiro de Deus. Tu nos atraíste,
ó Senhor! Nós somos teus!
3.Vimos, Senhor, tua glória
refulgir, em teu lado aberto
encontramos plena paz. Em teu
Corpo Santo somos recriados. Tu
nos atraíste, ó Senhor! Vivo estás!
4. A Igreja, tua esposa, te espera
com
ardor.
Alimento
de
eternidade, o teu corpo. Nesta
comunhão, banquete do céu. Tu

nos atraíste, ó Senhor! Eterno
bem!
ALMA DE CRISTO (MARCO
FRISINA)
Alma de Cristo, Santificai-me
Corpo de Cristo, Salvai-me
Sangue de Cristo, inebriai-me
Água do lado de Cristo, lavai-me
Paixão de Cristo, confortai-me
Ó meu bom Jesus, ouvi-me
Dentro de vossas chagas,
escondei-me, escondei-me.
Não permitas que me separe de
vós Do espírito maligno defendeime Na hora da morte chamai-me,
chamai-me.
E mandai-me ir para vós para que
com vosso santos vos louve por
todos os séculos dos séculos.
Amém.
ADORAÇÃO
PAI SANTO, EU TE ADORO
Pai santo, eu te adoro, te
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ofereço a minha vida, como eu
te amo.
Jesus Cristo, eu te adoro, te
ofereço a minha vida, como eu
te amo.
Espírito Santo, eu te adoro, te
ofereço a minha vida, como eu
te amo.
Maria, eu te venero, te ofereço
a minha vida, como eu te amo.
SENHOR DA VIDA
Ir. M. Diná Batista de Souza
1. Senhor da vida, ó dom de
amor. Ó Pão do céu que veio a
nós. vamos receber a nossa
paz, vamos acolher Cristo
entre nós. E adorar o amor, a
adorar o Senhor!
Viemos para adorar e juntos
vamos cantar, viemos para
adorar o Senhor e juntos nos
entregar na aliança de amor
2. Olhar tão puro, Imaculado.
Cordeiro Santo estás ao nosso
lado. Tu estas aqui em meio a

nós, apascenta os lírios com
Tua voz. E todas nós Te
seguiremos, numa só voz te
cantaremos.
3. Aurora viva, vive entre nós.
gerando o filho Santo de Deus.
Ela é a mãe, flor que nasceu,
lírio no deserto, rosto de Deus.
Em ti vivemos e adoramos o
amor, em ti cantamos o nosso
canto maior.
EMAÚS
Caminhando no horizonte vemos
um vazio por não ver a ti.
Impossível caminhar se não estás
aqui.
Nossos pés estão cansados,
nossos braços sem forças pra
lutar. Nossas almas com
esperança de te encontrar.
Fica conosco, Senhor, faz tua
morada em nós.
Incendeia nossos corações e nos
dá um espírito de paz (2x)
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Obrigado, Jesus, por estar aqui,
no altar reunidos com os irmãos.
Na partilha do Pão no abraço e
em união.
O QUE AGRADA A DEUS
O que agrada a Deus em minha
pequena alma é que eu ame
minha pequenez e minha pobreza
(2x)
É a esperança cega que tenho em
sua misericórdia.
É a esperança cega que tenho em
sua misericórdia.
DIANTE DO REI
Vida Reluz
Vem Senhor Jesus! O coração
já bate forte ao te ver. A tua
graça hoje eu quero receber,
sem a bênção do Senhor não
sei viver.
Vem Senhor Jesus! Olhar o
povo ao teu redor me faz
lembrar a multidão lá no
caminho a te esperar. Vem ó
Santo de Israel passar também

neste lugar.
É o Rei a nossa frente está, é
feliz quem o adorar
É Jesus o nosso Mestre e
Rei! Bem aqui tão perto se
deixa encontrar. Diante do
Rei dos reis todo joelho se
dobrará.
HÁ UMA FONTE
Há uma fonte em mim, diga ao
Senhor que está brotando,
que está fluindo, que está fluindo
dentro de mim.
É um rio que avança (É um rio que
avança)
em adoração, (em adoração),
dirigido para ti, Senhor Jesus,
recebe-o.
PODES REINAR
Pe. Zezinho
1. Senhor, eu sei que é teu
este lugar, todos querem te
adorar, toma Tu a direção.
Sim, ó vem, ó Santo Espírito
espaços preencher.
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Reverência a tua voz vamos
fazer.
Podes reinar Senhor Jesus,
ó sim. O teu poder teu povo
sentirá, que bom, Senhor,
saber que estás presente
aqui. Reina Senhor, neste
lugar.
2. Visita cada irmão, ó meu
Senhor, dá-lhe paz interior e
razões pra te louvar. Desfaz
todas tristezas, incerteza,
desamor, glorifica o teu nome,
ó meu Senhor!
GLÓRIA A JESUS
Aleixo Mendes
1. Glória a Jesus na Hóstia
santa,/ que se consagra sobre
o altar,/ e aos nossos olhos se
levanta/para o Brasil abençoar.
Que o santo Sacramento,/
que é o próprio Cristo Jesus,
seja adorado e seja amado /
nesta terra de santa Cruz.

2. Glória a Jesus, Deus escondido
que,/vindo a nós na comunhão,/
purificado,enriquecido,/
deixa-nos sempre o coração.
3. Glória a Jesus que ao rico,/
ao pobre se dá na hóstia em
alimento,/ e faz do humilde e
faz do nobre /um outro Cristo
em tal momento.
EM TUA PRESENÇA
Pe. Fábio de Melo
É teu esse momento de
Adoração, não tenho nem
palavras para me expressar.
No brilho dessa luz que vem
do teu olhar, encontro meu
abrigo meu lugar.
E quando estamos juntos entre
nós estás passando em nosso
meio a nos abençoar
E tocas com ternura, com a tua
mão, a cada um que abre o
coração.
/:Minhas mãos se elevam,
minha voz te louva, o meu
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ser alegra… Quando estou
em tua presença.:/ Senhor.
DE MÃOS DADAS COMO IRMÃOS
De mãos dadas como irmãos, ao
teu encontro vamos, Senhor.
Cada grão de trigo oferecido será
o pão da nossa comunhão. A
força
do
amor,
entrega,
compaixão, o canto que alegra o
coração é para ti.
Vamos adorá-lo, temos um
tesouro para dar: que Maria seja
nossa estrela e guie nosso
caminhar. Somos a terra que ela
escolheu. Vamos ser fiéis à nossa
missão: que este fogo que hoje
levamos, arda sempre, arda mais,
arda imenso, para o mundo
iluminar.
É O SENHOR
L.M.: Paula Willumsen – Chile

voz meu temporal. Quem me
pede que encha as talhas,
para dar vinho a beber. É
quem rema no mais fundo do
meu ser. É palavra que
alimenta, é a brisa que me
alenta, a vida, é o caminho, é
a verdade.
É o Senhor oooo...ooooor....
Não arde acaso o nosso
coração? É o Senhor. É
quem me chama, é quem me
ama, é o Senhor.
2. Quem não vê as minhas
faltas, mas minha fidelidade.
Quem constrói com a minha
fragilidade. Aquele que tudo
sabe, mas me torna a
perguntar. Quem faz uma festa
ao ver-me regressar. É o fogo
que me queima, a alegria que
me enche. É a força que eu
não sei explicar.

1. É quem anda sobre as
águas, é quem multiplica o
pão. Quem acalma com sua
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BÊNÇÃO DO SANTÍSSIMO
Sac.: Oremos pelo Santo Padre o Papa Francisco.
T.: O Senhor o guarde e lhe conceda longa vida, torne-o feliz na terra e
não o deixe cair sob a ira dos seus inimigos.
Sac.: Tu és Pedro (aleluia)
T.: E sobre esta pedra edificarei a minha Igreja (aleluia).
Sac.: Deus, pastor e guia de todos os fiéis, olhai propício para o vosso
servo o Papa Francisco, que constituístes pastor de vossa Igreja. Concedeilhe, vos suplicamos, a graça de edificar seus súditos com suas palavras e
exemplos, a fim de que, com o rebanho que lhe foi confiado, alcance a
vida eterna. Por Cristo, Senhor nosso.
T.: Amém.
Sac.: Oremos por nossos Bispos.
T.: Que eles permaneçam firmes e apascentem o seu rebanho na vossa
fortaleza, Senhor, na sublimidade de vosso nome.
Sac.: Tu és sacerdote para sempre (aleluia).
T.: Segundo a ordem de Melquisedeque (aleluia).
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Sac.: Ó Deus que velais sobre o vosso povo com bondade e o conduzis
com amor, dai o espírito de sabedoria e a abundância de vossas graças
aos vossos servos, os bispos de nossas dioceses, a quem confiaste o
cuidado de nossa direção espiritual, para que eles cumpram fielmente
junto de nós os deveres do ministério sacerdotal e recebam na eternidade
a recompensa de um fiel dispensador. Por Cristo, Senhor nosso.
T.: amém.
CANTO - Tão sublime sacramento...
Sac.: Do céu lhes destes o pão (aleluia).
T.: Que contém todo sabor (aleluia).
Sac.: Oremos: Deus, que neste admirável Sacramento nos deixastes o
memorial de vossa paixão, concedei-nos tal veneração pelos sagrados
mistérios de vosso Corpo e do vosso Sangue, que experimentemos
sempre em nós a sua eficácia redentora. Vós, que sois Deus com o Pai, na
unidade do Espírito Santo.
T.: Amém.
BENÇÃO DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO
Sac.: Bendito seja Deus.
T.: Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro
Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o
seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue.
Bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o
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Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria
Santíssima. Bendita seja a sua santa e Imaculada Conceição. Bendita seja
a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe.
Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus
anjos e nos seus santos.
ORAÇÃO PELA IGREJA E PELA PÁTRIA
Sac.: Deus e Senhor nosso,
T.: protegei a vossa Igreja, dai-lhe santos pastores e dignos ministros.
Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa, sobre o
nossos bispos, sobre nossos párocos e todo o clero; sobre o chefe da
Nação e do Estado e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade,
para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e
prosperidade completa. Favorecei, com os efeitos contínuos de vossa
bondade, o Brasil, este bispado, as paróquias em que habitamos, a cada
um de nós em particular e a todas as pessoas por quem somos obrigados
a orar ou que se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia
das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhes, Senhor, o
descanso e a luz eterna.
Pai-nosso... Ave Maria... Glória ao Pai...
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ORAÇÃO PELA BEATIFICAÇÃO DO PADRE JOSÉ KENTENICH
Deus, nosso Pai, atende-nos em nossas intenções, por intercessão do
Padre Kentenich (pedir a graça...). Realiza sinais e milagres, como
testemunho de sua santidade. Concede-lhe, em breve, a honra dos
altares, a fim de que muitas pessoas encontrem o caminho que conduz a
ti. Por isso te pedimos, com Maria, nossa Mãe, Rainha e Vencedora Três
Vezes Admirável de Schoenstatt, por Cristo, nosso Senhor. Amém.
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