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CD: A Ti pertenço 
 
1- A MÃE PEREGRINA EM MINHA CASA  

Fatima Gabrielli 
 

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.  

 

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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2- A TI PERTENÇO       
Fatima Gabrielli 

 

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. 

 

E 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. 

 

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. 

 

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.  
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3 - OBRAS DE MISERICÓRIDA 
Fatima Gabrielli 

             

Deus é amor é misericórdia e quer que eu seja 

também,  

Um instrumento de sua graça, levar seu amor a 

alguém. 

 

Dar de comer a quem tem fome,  

Dar de beber a quem tem sede, 

Vestir o nu, assistir aos enfermos, 

Aos peregrinos dar pousada, 

Visitar os presos e enterrar os mortos. 

 

Dar bom conselho, corrigir os que erram,  

Ensinar a quem não sabe,  

Consolar os aflitos, perdoar injúrias, 

Ter paciência com os outros,  

Rogar a Deus, por vivos e mortos. 
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4- 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 

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. 

 

 

 

 

 



Fátima Gabrielli – Letra das Músicas 

 

Campanha da Mãe Peregrina de Schoenstatt 
Secretariado da Campanha da Mãe Peregrina de Schoenstatt   Atibaia-SP 

9 

5- TE COROAMOS 
Música: Luciano Trinquinato Letra: Fatima Gabrielli 

 

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. 

 

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. 

 

Te coroamos, ó Mãe e Rainha, te coroamos com nosso 

amor, 

Tua coroa é feita do ouro do amor, reina em mim ó 

Mãe. 

 

Nosso tesouro, nossa alegria, te elegemos nossa 

Rainha, 

Com todas as gerações proclamar, que és a Rainha do 

Universo. 
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Te coroamos, ó Mãe e Rainha, te coroamos com nosso 

amor, 

Tua coroa é feita do ouro do amor, reina em mim ó 

Mãe. 

 

6 - O PAI ME VÊ   
Fatima Gabrielli                                               

 

Basta 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 o 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. 
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7- 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. 
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8 - O CAMPANÁRIO    
Raul de Mello Franco Jr   

 

No campanário do céu se ouviu, o badalar de mil sinos  

E sob o sol, sobre o mar surgiu, o mais belo cenário 

divino: 

Uma mulher reluzente vem, tendo na fronte as estrelas,  

A grande lua a seus pés mantém, toda terra se exalta ao 

vê-la. 

 

Ave, (Ave) Maria (Maria), Ave (Ave) Maria.  

Ave, (Ave) Maria (Maria), Ave (Ave) Maria. 

 

Aquela imagem seu rosto trás, serenidade e ternura  

E um sentimento de amor e paz faz morada em cada 

criatura. 

A tua vida te consagrou te fez bem-aventurada.  

E quem seus filhos tanto amou, por teus filhos é tanto 

amada. 

 

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. 

 

 



Fátima Gabrielli – Letra das Músicas 

 

Campanha da Mãe Peregrina de Schoenstatt 
Secretariado da Campanha da Mãe Peregrina de Schoenstatt   Atibaia-SP 

13 

9-  A MÃE E A FAMÍLIA       
 J. Campos     

 

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. 

 

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 de Deus, a serviço da humanidade. 
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10 - SOU MISSIONÁRIO    
 

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. 

 

E vou plantando a paz com a benção do Senhor, 

E construindo um mundo novo, só de amor. 

Vou caminhando assim, fazendo a fé brotar, 

salvar nossas famílias, custe o que custar. 

 

Mesmo que lágrimas insistam em cair, 

Andando sem temor, eu não vou desistir. 

Com alegria o evangelho anunciar,  

E o reino de Jesus com força vou plantar. 
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11- O SANTUÁRIO É A FONTE   
Fatima Gabrielli 

 

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 corações dos filhos seus. 

Transforma nossa vida e nos envia, 

Pra saciar quem tem sede de Deus. 

  

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. 
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12 - UM GRANDE HOMEM     
 

Consagrou-se à Mãe de Deus desde menino, 

A 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. 

 

Suas palavras soam forte em nossa alma, 

A todos o amor do Pai deseja revelar. 

Homem novo, nova comunidade, 

É o sonho que conosco quer realizar. 

 

Pôs a sua mão no pulso do tempo, 

Seu ouvido ele colocou no coração de Deus. 

Compreendeu assim o plano eterno, 

Que para nós a Providência concedeu. 
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13 - CONSAGRAÇÃO À NOSSA SENHORA 
Fatima Gabrielli 

                                                     

Ó minha Senhora e também minha Mãe,  

eu me ofereço inteiramente todo a Vós. 

E em prova da minha devoção, 

Eu hoje vos dou meu coração. 

 

Consagro à Vos meus olhos, meus ouvidos, minha boca, 

Tudo o que sou desejo que à Vós pertença 

Incomparável Mãe, guardai-me defendei-me 

Como coisa e propriedade vossa Amém. 

Como coisa e propriedade vossa Amém. 
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CD: Celebrando a Vida 
1- SENHOR EU VIM LOUVAR MARIA 

Fátima Gabrielli 
 

Senhor, eu vim com muita fé louvar a Mãe Peregrina 

(Mãe e Rainha)       

e agradecer o seu amor, que me leva de volta a ti meu 

Pai, que me amas. 

 

Se louvo a Maria, louvo quem a criou,  

Se louvo a Maria, louvo o Filho, que Ela gerou, 

Se louvo a Maria, louvo o Espírito Santo que a 

desposou. 

(o meu louvor subirá ao céu...) 

 

Aqui eu vim, com muita fé, me encontrar com Maria, 

Porque ela é caminho certo, que me leva a Cristo,           

Seu Filho, que me ama.     

 

Vim adorar, agradecer ao Deus que é minha luz, 

Porque me deu a sua Mãe, para anunciá-lo ao mundo, 

Sendo discípulo que me O ama. 
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2- MÃE E RAINHA IMACULADA   
Fatima Gabrielli                                   

 

Imaculada, Mãe Admirável em pureza, 

Desposaste o Espírito de Deus, 

Em teu ventre concebeste o Salvador: 

Jesus, o Filho Unigênito do Pai. 

Foste filha, esposa e Mãe do próprio Deus. 

Maravilhas fez em ti, Maria o teu Senhor.  

 

Imaculada és   cheia de luz,  

A Filha predileta do Pai, Mãe de Jesus  

Refletes em teu ser     paz e harmonia,                                                                    

O amor é a fonte de tua beleza, Maria. 

 

Imaculada, a ti louvamos por tua grandeza,  

A presença do teu Filho te formou. 

E, agora, vais formar nos corações 

Jesus, pra sermos missionários do seu reino. 

Em teus braços, nós queremos aprender, 

Vem, educa-nos na escola do teu coração. 
 

Imaculada, vem abençoar nossas famílias, 

Que possamos dizer sim ao nosso Deus. 

Sermos ilhas de pureza nesta terra. 

Enchei-nos de alegria pura e verdadeira, 

E nos entreguemos ao amor do Pai,  

Vem constrói a nova vida, um novo tempo.   
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3 - SENHOR TENDE PIEDADE  
Fátima Gabrielli                                                                         

Senhor, tende piedade, piedade de nós. (2x) 

 

Vem apaga em nós a culpa do pecado. 

Faz o coração por Ti ser renovado.  

 

Cristo, tende piedade, piedade de nós. (2x) 

Porque não vivemos a Aliança de Amor. 

Vem nos libertar com tua cruz, Senhor. 

 

Senhor, tende piedade, piedade de nós. (2x) 

Tua luz ao mundo vem manifestar, 

Nossa salvação de novo consumar. 

 

Senhor, tende piedade, piedade de nós.2x) 
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4- GLÓRIA A DEUS NAS ALTURAS   
     Fátima Gabrielli                                                                

 

Glória a Deus, glória a Deus nas alturas 

e paz na terra a todos nós por Ele amados. 

Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai todo poderoso,  

nós vos bendizemos e adoramos,  

 

Nós Vos louvamos, glorificamos, vos damos graças, 

 por vossa glória, imensa glória, Deus de amor 

 

Jesus Cristo Unigênito, Cordeiro de Deus,  

Vós que tirais o pecado deste mundo. 

 

Tende piedade e acolhei nossa súplica.  

Vós que estais à direita do Pai tende piedade de nós.  

 

Pois só Vós sois o santo, só Vós sois o Senhor. 

Vós sois o altíssimo Jesus Cristo 

 

Com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai.  

Amém. Amém. Amém. 
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5- QUE MEUS OUVIDOS SE ABRAM 
Fátima Gabrielli 

 

Que meus ouvidos se abram, pra escutar a Palavra de 

Deus,  

meu coração se transforme pela fé na Palavra de Deus. 

 

Vem me ensinar e que eu saiba escutar,  

quero entender e a tua Palavra viver.   Aleluia!         

Aleluia! 

 

Que minha boca se abra, pra anunciar a Palavra de 

Deus 

e meu viver testemunhe, minha fé na Palavra de Deus. 
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6 - 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 

pão. 

Minha alma louva ao meu Senhor, meu Espírito 

exulta em Deus meu Salvador, 

Maravilhas Ele fez em mim, maravilhas ele faz... 

(2x)  aqui. 
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7 -TE ENTREGO O CORAÇÃO 
L: Fatima Gabrielli M: Tereza Assis Valbusa 

 

Pai Eterno,  esses dons que trago ao altar, 

Possam te dizer que tudo quero te ofertar. 

São presentes que ganhei, recebi de tuas mãos 

E agora  devolvo com alegre gratidão. 

                             

Te entrego o coração o o o  e tudo o que vivi, o o o 

Aceita, ó Senhor, os dons que agora trago aqui . 

E vou te prometer, o o o não mais me preocupar,  o 

o o 

Pois todos os meus sonhos, em tuas mãos vou 

entregar. 

 

E quanto mais me entrego, bem mais eu sou feliz, 

Pois sinto o teu amor aumentar dentro de mim. 

Meus medos se transformam em fé e confiança, 

Na paz do teu amor, eu nunca perco a esperança. 
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8 - SANTO  
Fátima Gabrielli 

 

Santo, santo, santo é o Senhor,  

Deus do universo, o céu e a terra,  

proclamam vossa glória. 

Bendito é aquele, que vem em nome do Senhor, 

Hosana nas alturas, hosana nas alturas, hosana ao 

Senhor, hosana ao amor, hosana ao Senhor. 

     

 
 

 

 

 

 

 

9- COMUNHÃO DO INSTRUMENTO   
Fátima Gabrielli 

 

Seus pés já não podiam mais andar, sua boca não iria 

mais falar,  

Mas quis ficar entre nós. 

Então, criou a ceia, a comunhão pra ressurgir no vinho e 

no pão  

E sempre estar entre nós. 
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Entrego, ó Senhor, a minha vida,  vem renasce em 

meu coração. 

Serei pra sempre o teu instrumento, te levarei a todos 

os irmãos. 

 

 

Tua força toma conta do meu ser, agora teu mistério vou 

viver 

E renascer nesse amor, 

Criando um mundo novo com tuas mãos, pregando a 

justiça, a conversão 

E estar contigo no amor. 

 

O teu olhar será o meu olhar, o teu falar será o meu falar  

E teu instrumento serei. 

Minha alma está plena de perdão, a paz invade o meu 

coração,  

Tua vida em mim eu terei. 

 

Por mim toda ferida vais curar, as almas vais por mim 

ressuscitar,  

Terão assim nova vida. 

A fonte da alegria brota em mim, sentido novo tem viver 

assim,  

no amor renasce a vida. 
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10- SANTÍSSIMA EUCARISTIA  
Fatima Gabrielli                                   

 

Quando te recebo, meu Senhor, meu mundo se enche 

de luz, Trazes tua pureza ao meu ser e me transformo 

em ti, Jesus. 

 

Santíssima Eucaristia és o alimento da vida, 

Que o Senhor preparou para os filhos seus. 

No vinho e pão repartidos, renasce uma nova 

esperança, 

Que em Cristo possamos viver em eterna Aliança. 

 

Quero descansar agora em ti, estando em perfeita 

união. Estás inteiramente em meu ser, no Santuário do 

meu coração. 

 

Como em Maria Tu fizeste morada, através do seu sim, 

Vens enriquecer-me, ó Senhor, fazendo morada 

também em mim. 

 

Essa honra em recebê-lo em mim, eu sei não mereço 

Senhor.  Mas vou sem nenhum receio pois, eu creio 

nas provas do teu amor.  

 

Com fé eu te adoro e me ofereço a ti como teu 

instrumento. 



Fátima Gabrielli – Letra das Músicas 

 

Campanha da Mãe Peregrina de Schoenstatt 
Secretariado da Campanha da Mãe Peregrina de Schoenstatt   Atibaia-SP 

28 

Tua honra é a minha alegria, quero levá-lo ao mundo 

sedento. 

 
 

11-ALMA DE CRISTO                                                      
Fatima Gabrielli                                   

 

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 bom Jesus, escutai-me,  

Em vossas chagas escondei-me. 

Não permitais que de vós me afaste, 

Do inimigo, defendei-me. 

Na hora da morte, chamai-me.  

Mandai-me ir para junto de Vós, 

Para que vos louve com vossos santos, 

Por todos os séculos dos séculos. Amém. 
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12- VEM ESPÍRITO SANTO  
Fatima Gabrielli                                   

(letra baseada na oração do Pe. J. Kentenich) 
 

Vem, Espírito Santo, vem iluminar   

Vem, Espírito Santo, vem iluminar  

 

Tu és a alma da minha alma 

humildemente quero adorar-te, 

Vem consolar e fortalecer, 

Guia meus passos, meu viver. 

Vem revelar-me a tua vontade, 

O que o Pai deseja de mim, 

Quero cumprir seu plano de amor, 

Os seus desejos, sem temor.                               

 

Vem Espírito Santo... 

 

Quero entender o que devo fazer 

Reconhecer o que devo sofrer 

Com muita calma silenciar 

Tua vontade aceitar 

Pois minha vida quer ser um sim 
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13- FILHOS DO TABOR          
Fátima Gabrielli 

 

Subiremos ao Tabor com alegria louvaremos, 

Subiremos ao Tabor, com alegria cantaremos. 

Deus Pai, a cada um, dirá: Tu és meu filho muito 

amado. 

O nosso coração se abrasará e de alegria se encherá. 

E a força para lutarmos, de sua mão receberemos, 

E um santo heroísmo, com seu amor alcançaremos. 

 

Então construiremos tendas, no coração de nosso Deus. 

A luz do Santo Espírito de amor, nos cobrirá com seu 

poder. 

Quem crê que é amado, se entrega ao Pai como Jesus, 

Sabe viver com alegria, irradiando sua luz. 

 

Em Cristo somos prediletos, filhos amados de Deus 

Pai. 

Do mundo sempre vencedores, para o Senhor 

glorificar.  

Que o nosso alimento seja fazer sua vontade,  

Anunciando ao mundo: paz, justiça e verdade. 
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14- A VIDA É UM MILAGRE                                
Fatima Gabrielli                                   

 

A vida vale mais que o ouro, É um presente tão lindo 

meu irmão. A gente é feliz e não sabe, Nós temos um 

tesouro nas mãos.    

 

A vida é um milagre, você tem que acreditar, 

E ter muita fé em Deus e nunca desanimar. 

A vida tem mistérios e só o Criador pode ver, 

Ela é um sonho lindo, que temos que defender. 

 

Viver é um dom sem limites, É preciso entender esse 

valor. Ninguém vem ao mundo para morte, Nós todos 

nascemos para o amor. 

 

“Eu vim pra que todos tenham vida”   

Foi essa a missão de Jesus, 

Também essa luta seja nossa, 

E levemos ao mundo sua luz. 

 

E a natureza pede socorro, 

Não podemos destruir a criação, 

Sem ela a vida humana perece, 

O futuro está em nossas mãos. 

 

 

 



Fátima Gabrielli – Letra das Músicas 

 

Campanha da Mãe Peregrina de Schoenstatt 
Secretariado da Campanha da Mãe Peregrina de Schoenstatt   Atibaia-SP 

32 

15- JÁ É HORA                               
Pe Antonio Maria 

 

Já é hora e se abrem as portas do teu Santuário.    

Como um fogo partimos querendo o mundo abrasar. 

Não importa se essa missão nos aponta o Calvário,  

a visão do Tabor é a força e nos 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.” 

 

Um Pai Santo nos deste. 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 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 de amor.                                          
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16- RUMO AO CENTENÁRIO DA ALIANÇA    
 Ir. M. Diná Batista de Souza 

  

Vê, surgindo no horizonte nova luz 

É o sol do Tabor que já desponta, 

Rumo ao Centenário da Aliança 

E às fontes da origem nos conduz. 

Rumo ao Centenário da Aliança 

Esta é a nossa bandeira 

Para lá dirigimos nossos passos. 

Abre o coração a esta graça 

Para, juntos, darmos frutos na Igreja. 

 

Vê, o amor do Pai conduz os nossos 

passos. 

Na Escola de Maria, na Aliança, 

Filhos missionários do Tabor 

Fiéis guardamos esta herança. 

 

És um filho bem-amado do Senhor, 

Vive e anuncia a missão, 

Que o mundo então se tornará Tabor, 

Seremos na Igreja o coração. 
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CD: Sim Pai 
1- ALIANÇA DE AMOR      

Fatima Gabrielli 

                                      

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. 

Eu vou te dar meu coração, Tu me darás o 

teu, 

Serei o teu fiel instrumento. (Mãe) 

 

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. 
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Com Jesus também me uno na Aliança de 

Amor 

E em mim experimento, a grandeza da 

missão: 

Anunciar por minha vida, que esse amor 

me transformou, 

Que em Cristo por Maria, no Espírito de 

Deus, ao Pai eu vou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-O PAI ESTÁ COMIGO 
Fatima Gabrielli 

 

O Pai, sempre está comigo.  

O Pai, é o meu amigo. O Pai? 

Ele nunca me abandona. 
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Nas horas mais difíceis, nos momentos 

decisivos, 

Quando fico triste ou me alegro. 

Se caio num abismo, se subo uma 

montanha, 

Sinto sua mão que está comigo. 

 

Se tenho sonhos grandes, se estou sem a 

coragem 

De enfrentar os novos desafios. 

Se está tão frio o mundo e me sinto 

excluído, 

Nada temo, sei que ele me ama. 

 

Se há alguém que me aceita, me perdoa, me 

entende, 

Esse alguém é o meu Pai querido. 

Com sua Providência, me aponta o caminho  

E me leva à fonte de águas puras. 

 

E por isso quero amá-lo, dar-lhe todo o meu 

carinho, 

Quero agradecer sua presença 

Seu carinho, sua força, sua mão que me 

acompanha. 

Cantarei pra sempre as suas glórias. 
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3- ADORAÇÃO NO SANTUÁRIO    
Fatima Gabrielli 

      

Eu te adorarei com os anjos, em tua 

presença, Senhor 

E te adorarei com os santos, em teu 

Santuário, Senhor. 

Dobrarei meu joelho, 

Para te adorar. 

Só tu és Santo, és o meu Deus. 

Vivo aqui estás! 

Nesta morada santa,   

Com todo o meu coração, 

Quero louvar-te, agradecer-te, 

Por teu imenso amor.  

 

És o Deus escondido, 

Meus olhos não podem vê-lo. 

Mas sinto em mim tua presença, 

Querendo me envolver. 

Com nossa mãe Maria, 

 

Quero unir minha voz. 

Ela me leva a ti, Senhor, para te adorar. 
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4- SIM PAI 
Fatima Gabrielli - (Letra inspirada nas 

palavras da Irmã M. Emilie Engel) 

             

A Providência Divina é como um grande 

trem 

E o meu vagão vai dizendo: 

Sim Pai, sim Pai! 

Sim Pai, sim Pai, sim Pai! 

Suporto tudo na confiança, vou pra onde 

Deus me leva, 

Enfrento os problemas, as nuvens negras do 

meu céu, 

Os medos que exigem a fé como resposta 

E vou cantando com alegria: 

 

Sei que o Pai nunca me deixa cair e afundar.  

Ao meu lado, Ele está silencioso me 

abrigando. 

Em seu coração paterno, me faz sentir amor 

E vou cantando com alegria: 

 

Sei que o Pai nunca resiste a um coração 

humilde, 

Que se torna uma criança e em seus braços 

se atira, 

Ele espera de mim uma vida de Aliança 
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E vou cantando com alegria: 

 

A Divina Providência seja louvada em 

minha vida. 

Quero ser inteiramente amor para com os 

meus. 

Meu sim é para sempre, que jamais vou 

revogar 

E vou cantando com alegria: 

 

5- VEM PARA A MISSÃO        

Fatima Gabrielli 

 

Vem, mesmo que os ventos te ameacem. 

Vem, mesmo que a vida diga não. 

Vem, com ousadia ao grande mar. 

Vem para a missão! 

Confia, és instrumento escolhido. 

Confia, a minha graça te acompanha. 

Confia, eu abrirei todas as portas. 

Confia, na missão!  

       

Tu és meu filho, eu sou teu Pai, 

Te escolhi para evangelizar. 

Eu vou contigo, te ajudarei, 

Não tenhas medo em minhas mãos eu te 

segurarei. 
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No teu caminho, não volte atrás, 

O desafio vais vencer e ficarás em paz. 

 

Entrega a tua vida os teus anseios, 

Entrega o teu caminho em minhas mãos. 

Entrega aqueles que a ti confio, 

Entrega-te à missão! 

Vem, já vejo os frutos da semente. 

Vem, e eu vou fazer frutificar. 

Vem, que o teu sim muito me alegra, 

Vem, para a missão! 

 

 

 

 

 

6- ORAÇÃO DO CONFIO   
L: Pe Kentenich  M: Fatima Gabrielli 

    

Confio em teu poder e em tua bondade, 

Em ti confio com Filialidade. 

Confio, cegamente, em toda situação,       

Mãe, no teu Filho e em tua proteção.  (4x) 
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7- GRANDE É TEU CARINHO 
José Marin 

 

Grande é teu carinho para com teus filhos,  

terno és, ó Pai, com aqueles que te amam.  

Tu bem o sabes de que somos feitos,  

tu te lembras de que somos terra. 

 

Deus nos olha e nos sustenta, nos acolhe e 

nos protege, seu amor nos regozija em 

nossa terrena andança. O Pai vai nos 

transformando como oleiro ao seu barro,  

somos sua voz semente, a terra de seus 

amores. 

 

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. 
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8- ALEGRAI-VOS   
Fatima Gabrielli 

            

Eu quero viver na alegria, Senhor, eo eo. 

Eu quero viver na alegria, Senhor eo. (2X) 

 

Se a cruz te pesa, silencia. 

Pergunta o que de ti queria. 

Nenhuma dor o Pai permitirá, eo, eo, 

Somente pra te fazer chorar. 

 “Alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor,  

Alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor”.(bis) 

 

Confia em toda situação 

Dizendo um sim de coração, eo 

Se a mão do Pai vier te provar, eo, eo  

Alegre, um sim tu podes dar.  

“Alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor”  

Alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor” (2x). 

 

Dá graças em  toda situação, eo, eo,  

com intensa vida de oração, eo 

Afasta de ti toda maldade, eo, eo 

Conquista em Deus a santidade. (1Ts 

5,16,23) 

 “Alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor”  

Alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor” (2x). 
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9- ENTREGUE TUDO     
Fatima 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. 

 

 



Fátima Gabrielli – Letra das Músicas 

 

Campanha da Mãe Peregrina de Schoenstatt 
Secretariado da Campanha da Mãe Peregrina de Schoenstatt   

Atibaia-SP 

44 

10- ELE AMOU A MARIA 
Pe Antonio Maria 

 

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! 

 

Seu carisma nossa força, rumo aos tempos 

que virão.  

Santuário, Mãe, Família, e ao Pai vinculação,  

seu amor um compromisso, seu saber é quem 

nos guia,  

seu clamor é de profeta, um profeta de Maria.  

 

Seu carisma nossa força, a Família 

construindo,  

berço da humanidade, que por ela vem 

surgindo.  

Membros vivos da Igreja e fecundos no 

atuar,  

Dando testemunho vivo vão o mundo 

abrasar. 
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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. 

 

 

 

11- DIVINA PROVIDÊNCIA 
Fatima Gabrielli 

 

O barco da vida estava tão agitado,             

as ondas eram altas iam me envolver. 

As nuvens tão escuras prometiam chuva, 

Eu nem sabia o que podia acontecer. 

 

Clamei ao Senhor e Ele me escutou, 

Senti sua mão, Ele estava do meu lado. 

O mar acalmou e tudo transformou. 

Eu sei que Tu és meu Pai e no teu 

coração  

Me sinto abrigado. 

 

Em toda situação, me sinto confiante, 

Embora minha vida  não possa entender. 
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Em Deus, o meu Senhor, ponho a 

esperança, 

Pois sua Providencia vem me socorrer. 

 

Vou firme em meu caminho e não me 

preocupo,  

O leme do meu barco não dirijo mais. 

Eu sei que minha vida está nas mãos de 

Deus, 

Por isso, estou tranqüilo e me sinto em paz. 

 

 

12- UM PAI UM PROFETA UMA MISSÃO 
Fatima Gabrielli 

          

Um Pai, um profeta, uma missão (2x).    

 

O Santuário, brilho do céu, em sua alma 

nasceu. 

Fez com Maria um novo caminho, a 

Aliança de Amor. 

A Nossa Mãe deu-lhe essa luz, pra iluminar 

nossas vidas. 

Com alegria, ele aceitou ser para nós um 

farol. 

 

Sua missão de Fundador é revelar-nos o Pai, 
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Mostrar a face do Deus Amor e conduzir-

nos a Ele. 

Vida marcada pela entrega, na confiança 

viveu. 

Seu heroísmo formou sua vida e o seu amor 

à Igreja.  

 

Agora somos os responsáveis por essa 

grande missão,   

Levando adiante toda a história, sendo fiel 

instrumento. 

Com grandes bênçãos de nossa Rainha, 

seremos vitoriosos. 

O mundo verá como é belo o reino, que 

Deus implantou. 

 

 

13- Ó VIRGEM PROTETORA  
L: B. Warth    M: C Fladung   

 

Ó Virgem protetora sempre nos amparais. 

Três Vezes Admirável, as almas renovais. 

Vós, Arca d’Aliança nova não a pode o 

mundo vencer.  

Do mundo haveis de triunfar, não havemos 

de perecer. 
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Ó Mãe, o vosso nome é todo o meu amor. 

De todas a mais pura, do sol sois o esplendor.  

Farol nas procelas da vida, não a pode o 

mundo vencer.  

Do mundo haveis de triunfar, não havemos 

de perecer. 

 

Fazei, num amor sagrado, este meu ser se 

abrasar,  

que sejais refúgio e guia, do mundo em todo 

lugar.  

A fé inabalável nos guia, não a pode o mundo 

vencer.  

Do mundo haveis de triunfar, não havemos 

de perecer. 

 

Ó Virgem Protetora, sempre nos amparais.  

Três Vezes Admirável, as almas renovais.  

Em nossa missão confiamos, não a pode o 

mundo vencer. 

Do mundo haveis de triunfar, não havemos 

de perecer. 
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14- PORQUE EU NASCI? 
Fatima Gabrielli 

 

Porque é que eu nasci? Perguntei ao 

coração. 

Ele então me respondeu: Você tem uma 

missão! 

Para que eu tenho boca?  Pra falar como 

Maria.   

Para que tenho ouvidos?  Para ouvir como 

Maria. 

Para que eu tenho olhos? Para ver como 

Maria. 

 

E louvar o meu Senhor com muito amor, 

com muito amor, aleluia! 

E cantar pro meu Senhor, com muito 

amor, com muito amor. 

 

Para que eu tenho forças?  Pra lutar como 

Maria. 

Para que eu tenho fé?  Pra vencer como 

Maria. 

Para que eu tenho vida? Pra viver como 

Maria. 

E louvar ... 
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Porque é que eu nasci? (que eu nasci) 

Perguntei ao coração. (ao coração) 

Ele então me respondeu:(me respondeu) 

você tem uma missão! 

 

Para que eu tenho mãos? Pra servir como 

Maria. 

Para que eu tenho pés? Para andar como 

Maria. 

Para que tenho cabeça? Pra pensar como 

Maria. 

E louvar ... 

 

Que eu ame todo mundo, com o amor de 

Maria. 

Quem ouvir a minha voz, possa escutar 

Maria. 

E quem olhar para o meu rosto, possa 

encontrar Maria. 

E louvar.. 
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15-BUSCAVA ALIADOS   
Fatima Gabrielli      

 

Buscava aliados com quem      pudesse 

contar. E o carro de glórias da Mãe de Deus 

a todo Brasil levar. E o carro de glórias da 

Mãe de Deus a todo Brasil levar. 

Agora, nós somos os herdeiros do Pai 

Fundador, Levando ao mundo as glórias do 

nosso Tabor. 

Cabe a cada um de nós ajudá-lo em sua 

missão, 

O carro de glórias da Mãe de Deus 

Levar a toda a nação.  

O carro de glórias da Mãe de Deus 

Levar a toda a nação.  

Queremos provar, ó Mãe, teu poder 

transformador, 

Torna-nos resplandecentes de amor na 

glória do Brasil Tabor. (2x) 

 

Somos responsáveis pela glória que o Brasil 

há de ver, 

Por isso, ó Mãe, te consagramos todo nosso 

ser. 
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CD: Ela é a Peregrina 
1 - HERÓI HOJE              

Fatima Gabrielli 
 

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 João Pozzobon.  

 

Cidades, hospitais, escolas visitava, Com a 

Mãe e Rainha a vida semeava, Hoje nós 

colhemos os frutos deste sim: Milhões de 

famílias recebem nossa Mãe.  

 

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 mundo precisa de apóstolos assim, Que 

nunca desistem e vão até o fim assumem a 

missão com plena confiança, Somente se 

apoiam na Divina Providência. 
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2 - VOU EVANGELIZAR                  
Fatima Gabrielli 

 

Vou evangelizar com a Mãe Peregrina. 

Vou evangelizar com a Mãe Peregrina. 

Ela me dá sua mão, me mostra Jesus, 

o caminho me ensina. (2x) 

 

(Eu vou, eu vou, eu   vou o ou) 

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) 

 

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. 
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3 – ELA É PEREGRINA 
Fatima Gabrielli 

      

Ela sabe onde eu moro, o que tenho e o que 

sou. Ela sabe o que eu sinto, de onde eu 

vim pra onde vou. 

Ela vem me visitar e me estende a sua 

mão, Mãe Rainha te recebo, com alegria e 

gratidão. Ela é a Mãe Peregrina, vem a 

mim   com seu Jesus. Só de amor é sua 

visita, que me aquece com sua luz. 

 

Se estou muito feliz, vem comigo se alegrar, 

Se eu sofro, se eu choro, Ela vem me 

consolar. 

Ela é minha Rainha, que enxuga o meu 

pranto, 

Me socorre, me protege, me cobrindo com 

seu manto. 

 

Em seus braços eu encontro, tanta força pra 

lutar. 

Vou vencer tenho certeza, ela vai me ajudar. 

Ela está sempre comigo, nunca vai me 

esquecer, 

Eu serei sempre seu filho, minha Mãe 

sempre vai ser. 
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4 - APÓSTOLO SANTO 
Fatima Gabrielli 

 

Na aliança de amor, apóstolo santo avança 

(bis) 

Rema para águas mais profundas, vai e 

renova o mundo, 

Como João Pozzobon, livre, para os 

tempos de hoje. 

 

Vai incendiar o mundo, com o fogo do 

Espírito Santo, 

Se Maria vai à frente, nada temas segue 

adiante. 

 

Vinculado ao Santuário, sempre atento à voz 

do Pai, 

Com o brilho do Tabor, leva agora o amor de 

Deus. 

 

 

  

5 - ROMARIA ESPIRITUAL 
Fatima Gabrielli 

  

Vou te contar, vou todo o dia ao 

Santuário. 

Vou te contar e nem preciso me deslocar. 
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Meu pensamento vai viajando,  

E num segundo já chego lá. 

Parece até que estou no céu, 

Com Deus vou me encontrar. 

 

Vou te contar, vou todo o dia ao Santuário. 

Vou te contar, não vejo a hora de ali chegar. 

Lugar de paz e de alegria. A Mãe do céu me 

deu um lar. Tabor de glórias, que maravilha, 

“Aqui é bom estar”. 

 

Vou te contar, vou todo o dia ao Santuário. 

Vou te contar, o meu tesouro ali está. 

Unido a Cristo e a Maria, com esperança 

vou viver. 

Pois simplesmente sou feliz, me sinto 

renascer. 

 

Vou te contar, vou todo o dia ao Santuário 

Vou te contar, meus olhos já conseguem 

ver. 

Vou te contar, você também está convidado. 

A Mãe de Deus está ali a te esperar. 
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6 - MÃE RAINHA PEREGRINA 
Fatima Gabrielli 

 

Tão pura, meiga e singela, 

Levando seu filho às famílias. 

Querendo servir toda gente,  

És Mãe Rainha Peregrina. 

 

Vem aumentar minha fé,  

Abriga-me em teu coração. 

Mãe Admirável, vem transformar-me,  

Serei teu apóstolo ó Mãe. 

 

Tu surges como a aurora, 

Trazendo felicidade. 

Bendita és Tu Mãe de Cristo, 

Rainha de toda a humanidade. 

 

O teu amor é um tesouro, 

És minha Mãe tão querida, 

Brilhando em teu Santuário, 

Estrela, ilumina a minha vida! 

 

Consagro a Ti o que tenho. 

O coração e a vontade. 

Sem Ti nada sou, nada faço, 

Contigo sou forte de verdade. 
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7 - RAINHA DA ESPERANÇA 
(Hino de coroação do Santuário de Brasília) 

Fatima Gabrielli. 
 

Mãe querida, aqui estamos, com a mais 

bela missão: tua fronte, ó Rainha, coroar! 

Grande é nossa alegria, imensa nossa 

gratidão, tuas glórias, a nós vem revelar. 

Somos, Mãe, teus aliados, filhos por ti 

muito amados, instrumentos tão 

pequenos, em tuas mãos. Mãe, recebe a 

coroa, que o amor te preparou, és Rainha 

da Esperança, Rainha do Brasil - Tabor! 

Reina neste chão sagrado, abençoa todo o 

lar, tuas glórias fielmente, nós queremos 

anunciar. Faz brotar aqui justiça, 

confiança em teu poder. Nossas lutas e 

conquistas, vem, no teu amor, vencer! 

 

Desde toda a eternidade, Deus previa para 

nós, transformar o Brasil, em teu Tabor, 

e aqui formar teu reino, esta terra abençoar, 

p’ra Trindade, com amor glorificar. Brasil, 

celeiro da esperança, aqui brotam rios de 

amor, teu reinado vai o mundo renovar. 
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Tua é toda a nossa vida, teu é todo este 

chão, santifica, reina em cada coração. 

Vem reinar, Imaculada, exerce teu poder 

real e restaura a raiz de nossa fé. Nada 

podemos sem ti, nada poderás sem nós, 

na Aliança, nossas lutas vencerás. 
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8 - A VISITA DA MÃE PEREGRINA                                            
Pe Antonio Maria 

 

Nossa mãe admirável, veio aqui nos visitar. 

E com ela vem Jesus. Nossa casa abençoar. 

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. 

 

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 nossas vidas, te 

pedimos com fervor. 

 

Vem nos dar o teu abrigo, vem ó Mãe, nos 

transformar. Faz também ser Nazaré, nossa 

casa, nosso lar. Nossa casa, nosso lar com 

teus olhos ilumina. És bendita, Mãe de 

Deus, sê bem-vinda peregrina 
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9 - SER INSTRUMENTO 
Maria José Santana 

 

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 sozinha não consigo nem falar.  

Se estou contigo, tudo posso tudo faço, 

Não terei nenhum fracasso, quando 

evangelizar. 

 

Como passei sem estar, Mãe querida,  

Bem envolvida contigo, não sei. 

Até parece que eu estava dormindo, 

Não te sentindo, em tempo acordei. 

 

Quero ser clara, 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. 
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10 - MÃE DE DEUS (Infanto)      
Fatima Gabrielli 

     

Mãe de Deus, Mãe de Jesus, Mãe de 

todos nós, hei (2x)  

     

Quem é esta Senhora? Quem é esta Mãe? 

Que me ama, me acolhe, e me quer tão 

bem... Ela é... 

 

Rainha Admirável, é o nome dessa Mãe, 

Porque foi a escolhida, pra gerar Jesus... Ela 

é... 

 

Ela me conquistou, com seu coração. 

Me protege, me acompanha, me faz tão 

feliz... Ela é... 

 

Eu também quero amá-la, de todo o 

coração, 

E ofertar com alegria, tudo o que sou...para 

Ela a... 
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11 - EU AMO SIM (Infanto)   
Fatima Gabrielli                  

 

Erga a mão com alegria, quem ama Maria 

(2x) 

Erguendo a mão.  

 

Eu amo sim, essa Mãe eu amo sim (2x) 

Eu amo sim, eu amo sim. 

 

Dê um grito de alegria, quem ama Maria 

(2x) Hei, hei, heeeeei!!! 

 

Dê um passo para frente quem ama Maria 

(2x) Passo para frente... 

 

Cumprimente seu vizinho, quem ama Maria 

(2x) Ôi, ôi, ôi, ôi... 

 

Bata palmas com alegria, quem ama Maria 

(2x) Palmas prá Maria... 

 

Tudo outra vez... 

 

Erga a mão, solte um grito, dê um passo, 

cumprimente o vizinho (2x) 

Palmas pra Maria.                                                                                                                                                                  
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12 - EU ENTRO LÁ (Infanto) 
Fatima Gabrielli 

 

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) 

 

Por isso eu vou ao Santuário, com muita fé 

quero pedir, 

Que a Mãe de Deus me abençoe e todo 

mundo seja feliz. 

  

O sino toca chamando a gente e bem 

depressa eu digo sim, 

Vou receber muitos presentes, que a Mãe de 

Deus vai dar pra mim. 
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13 - NO CÉU ELA REINA (Infanto) 
Fatima Gabrielli 

 

Hoje eu venho saudar Maria, como a 

minha Mãe Querida... 

Mãe e Rainha eu quero te saudar, Deus te 

fez tão linda... 

Recebeste uma coroa, e o poder do céu e 

o poder do céu 

No céu ela reina, no céu reinará (2x) 

 

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. (2x) 

 

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. (2x) 

No céu ela reina, aqui vencerá. (2x) 
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14 - HINO À BANDEIRA      
Fatima Gabrielli 

 

Bandeira, que emoção sinto ao vê-la, 

penso que o céu se abre, para vê-la 

passar. 

Vitória, ela lembra vitórias,  

que heróis alcançaram, por sabê-la 

honrar. 

          

Eis a bandeira que eu escolhi e nunca hei de 

abandonar. 

Maria eu juro a fidelidade e livre escolho o 

caminho da santidade. 

 

As forças vêm no momento certo,  

quando tudo é sombrio, Deus vem se 

revelar. 

Hasteio em minha alma a bandeira  

e do céu chovem graças para me sustentar. 

 

O brilho do Tabor resplandece,  

e podemos dizer: Aqui é bom estar.  

As glórias de Jesus e Maria,  

são reais e nos fazem o infinito tocar. 
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15 - O BURRINHO DE MARIA 
 

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. 

 

Do Santuário apressada parte de novo Maria  

não há ninguém, não há nada que não salte 

de alegria. 



Fátima Gabrielli – Letra das Músicas 

 

Campanha da Mãe Peregrina de Schoenstatt 
Secretariado da Campanha da Mãe Peregrina de Schoenstatt   

Atibaia-SP 

68 

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, molhou teu pão, cada 

dia. 

 

Deus te viu sempre um menino, o mundo te 

viu um nobre.  

Teu coração peregrino amou o irmão mais 

pobre.  

A Vila da Caridade nasceu do teu coração, 

contigo Maria invade: escola, hospital, 

prisão. 

 Alguém te ouviu SIM dizer na tua 

simplicidade:  

“Se no caminho eu morrer, morri de 

felicidade” 

Deus te chamou no horário da missa de todo 

dia. 

À sombra do Santuário balbuciando: Maria 

 

 



Fátima Gabrielli – Letra das Músicas 

 

Campanha da Mãe Peregrina de Schoenstatt 
Secretariado da Campanha da Mãe Peregrina de Schoenstatt   

Atibaia-SP 

69 

16 - HINO DE GRATIDÃO 
Fatima Gabrielli 

        

Um raio de luz iluminou, fazendo nascer 

entre nós um herói. 

Que veio mostrar com simplicidade, 

caminhos de fé e de santidade. 

Os vales montanhas sorriam ao ver, a 

Mãe Peregrina nos ombros do herói. 

Que com alegria abraçou a missão, de 

levar Maria ao povo de Deus. 

A nossa Mãe Rainha, vamos agradecer. 

Que suba ao céu o nosso louvor,  

Por João Pozzobon, obrigado Senhor! 

 

Serei um herói hoje e não amanhã, servindo 

a Maria viveu o ideal. 

De ser instrumento, de ser missionário, 

conquistou vitória rezando o Rosário. 

Lá no Santuário nasceu a Campanha, que 

hoje se estende ao mundo inteiro. 

Torrentes de graças são distribuídas, por 

causa do sim do João Peregrino. 

 

Maria é o caminho que leva a Jesus, Jesus é 

a verdade que leva ao Pai. 
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Assim ensinava João com carinho, fazendo-

se irmão e se pondo a caminho. 

Queremos agora assumir a missão, levar a 

Campanha, salvar as famílias. 

Com santo heroísmo, viver o Evangelho, na 

fidelidade da Aliança de Amor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


