As 18h, a equipe de canto inicia o canto de abertura da meditação. As pessoas que vão conduzir toda a celebração, se posicionam na mesa
do animador.

01. CANTO DE ABERTURA
IMACULADA MARIA DE DEUS, CORAÇÃO POBRE, ACOLHENDO JESUS! IMACULADA MARIA DO
POVO, MÃE DOS AFLITOS QUE ESTÃO JUNTO A CRUZ!
1. Um coração que era sim para a vida, Um coração que era sim para o irmão, Um coração que era
sim para Deus, reino de Deus renovando este chão!
2. Olhos abertos pra sede do povo. Passos bem firme que o medo desterra, mãos estendidas que os
tronos renegam. Reino de Deus que renova esta terra!
3. Faça-se, ó Pia, vossa plena vontade, que os nossos passos se tornem memória. Do amor fiel que
Maria gerou: Reino de Deus atuando na história!
Animador 1: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. AMÉM.
02. OFERECIMENTO
Todos - Ó Santíssima Virgem Maria, purificai nossos lábios e nossos corações, para que possamos,
dignamente, recitar a coroa de vossas alegrias. Nós vos oferecemos, para gloriar-vos, para implorar
vosso auxílio, pelas necessidades da Santa Igreja e de nosso País, para satisfazer em tudo, a justiça
divina. Nós nos unimos a todas as intenções do Sagrado Coração de Jesus e do vosso Coração
Imaculado.
Rezamos: “Creio”; 1 “Pai-nosso”; e 2 “Ave-Marias”.
03. A PRIMEIRA ALEGRIA DE MARIA: A ANUNCIAÇÃO DO ARCANJO SÃO GABRIEL
Animador 2: Saudamos-te como o Anjo Gabriel: “Ave Maria, cheia de graça o Senhor está contigo…”
(Lc 1, 28). E logo te disse: “Conceberás em teu seio e darás à luz um filho a quem porás o nome
Jesus” (Lc 1, 31). Após ouvir a explicação do Anjo, tu te colocaste à disposição do Senhor: “Eis aqui
a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo vossa palavra” (Lc 1, 38). Assim nos mostraste o
caminho a seguir: Aceitar a nossa vida como Deus nos apresenta cada dia, vivendo com amor tanto
as alegrias como as dificuldades.
Rezamos: 1 “Pai-nosso”; 7 “Ave-Marias”; e 1 “Glória ao Pai”.
(Letra e Música - Pe. Zezinho)

1 - Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu
paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar, e meu coração se põe a cantar pra Virgem de
Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu, pra mãe de Jesus, o Filho de Deus, Maria que o povo
inteiro elegeu Senhora e Mãe do Céu.
AVE MARIA, AVE MARIA, AVE MARIA, MÃE DE JESUS.
2 - Maria que eu quero bem, Maria do puro amor, igual a você ninguém, Mãe pura do meu Senhor.
Em cada mulher que a terra criou um traço de Deus Maria deixou, um sonho de mãe Maria plantou
pro mundo encontrar a paz. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só
viveu pra seu Deus, Maria do povo meu.
04. A SEGUNDA ALEGRIA DA VIRGEM MARIA: A VISITAÇÃO A SANTA ISABEL
Animador 1: Ó Santíssima Virgem, recordamos contigo quando em Judá, foste à casa de Zacarias e
saudaste sua prima Isabel (cf. Lc 1, 39-56). Ao ouvir-te, ela ficou cheia do Espírito Santo, e o menino
saltou no seu ventre. Recebemos-te como o fez Santa Isabel: “Bendita sois vós, entre todas as

mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre Jesus” (cf. Lc 1, 42). Rogamos-te que venhas sempre
nos visitar, para nos trazeres Jesus Cristo e seu Santo Espírito.
Rezamos: 1 “Pai-nosso”; 7 “Ave-Marias”; e 1 “Glória ao Pai”.
(Letra e Música - Pe. Geraldo Pennock)

MARIA, MÃE DOS CAMINHANTES ENSINA-NOS A CAMINHAR NÓS SOMOS TODOS VIANDANTES,
MAS É DIFÍCIL SEMPRE ANDAR.
1 - Fizeste longa caminhada, para servir a Isabel. Sabendo-te de Deus morada, após teu “sim” a
Gabriel.
2 - Depois da dura caminhada para a cidade de Belém. Não encontraste lá pousada: mandaram-te
passar além.
3 - Com fé fizeste a caminhada, levando ao Templo teu Jesus. Mas lá ouviste da espada, da longa
estrada para a cruz.
05. A TERCEIRA ALEGRIA DE NOSSA SENHORA: O NATAL DO MENINO JESUS EM BELÉM
Animador 2: Contigo, Maria, e com São José, alegramo-nos por este presente que nos destes, nesta
noite de paz e amor. Com a multidão do exército celeste, digamos: “Glória a Deus nas alturas e na
terra paz aos homens de boa vontade” (Lc 2, 14). Imaginemos no nosso coração a maravilhosa cena
do nascimento do Menino Jesus e enchamos nosso coração de alegria e de amor.
Rezamos: 1 “Pai-nosso”; 7 “Ave-Marias”; e 1 “Glória ao Pai”.
(Letra e Música - Casemiro Nogueira)

1- Quem é essa mulher tão formosa, vestida de sol? Quem é essa mulher tão bonita como o
arrebol? Quem é essa mulher coroada com estrelas do céu? Quem é essa mulher de sorriso meigo,
doce como o mel?
É MARIA, A MÃE DE JESUS! É MARIA, A SENHORA DA LUZ!
2 - Quem é essa mulher companheira de caminhada? Quem é essa mulher companheira em nossa
jornada? Quem é essa mulher que nos mostra a face de Deus? Quem é essa mulher que caminha
junto com o povo seu?
3 - Quem é essa mulher que se faz mãe, com todas as mães? Quem é essa mulher que é senhora,
que é serva que é mãe? Quem é essa mulher mãe do povo, auxílio na cruz? Quem é essa mulher? É
a mãe de Deus, a Senhora da Luz!
06. A QUARTA ALEGRIA DE MARIA SANTÍSSIMA: A ADORAÇÃO DOS TRÊS REIS MAGOS
Animador 1: Vemos com alegria que os três sábios do Oriente acreditam e, com humildade, adoram
o Menino Deus, oferecendo-lhe ouro, incenso e mirra, como homenagem e reconhecimento (cf. Mt
2, 11). Nós, junto aos Magos do Oriente, queremos adorar vosso Filho divino, e render-lhe
homenagem com nossas orações. Queremos estar alegres, jubilosos e adorar Deus, que se fez carne
e habitou entre nós! (cf. Jo 1, 14).
Rezamos: 1 “Pai-nosso”; 7 “Ave-Marias”; e 1 “Glória ao Pai”.
(Letra e Música - José Acácio Santana)

1 - Santa Mãe Maria, nesta travessia, cubra-nos teu manto cor de anil. Guarda nossa vida, Mãe
Aparecida, Santa padroeira do Brasil.
AVE MARIA! AVE MARIA!
2 - Mulher peregrina, força feminina, a mais importante que existiu. Com justiça queres que
nossas mulheres, sejam construtoras do Brasil.
07. A QUINTA ALEGRIA DA MÃE DE DEUS: MARIA E JOSÉ ENCONTRAM JESUS NO TEMPLO
Animador 2: Que alegria sentimos contigo ao encontrar Jesus e poder abraçá-Lo, como vós O
encontrastes no Templo de Jerusalém! (cf. Lc 2, 41-52). Queremos repetir, como São Francisco que,
com grande alegria, dizia: “é isto mesmo que eu buscava, é isto o que deseja meu Coração”. Ó Maria
Santíssima, quando nos sentirmos perdidos, longe de Jesus, ajudai-nos a encontrá-Lo dentro de nós
e em toda a criação.
Rezamos: 1 “Pai-nosso”; 7 “Ave-Marias”; e 1 “Glória ao Pai”.

(Letra e Música - José Vicente 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 - Virgem santa, Virgem bela, Mãe amável, Mãe querida, amparai-nos, socorrei-nos, ó Senhora
Aparecida!
3 - Oh! Velai por nossos lares, pela infância desvalida, pelo povo brasileiro, ó Senhora Aparecida!
07. A SEXTA ALEGRIA DA SANTÍSSIMA VIRGEM: MARIA VÊ A JESUS RESSUSCITADO
Animador 1: Ó Virgem Maria, contigo nos alegramos por Jesus Cristo ressuscitado, luz “que ilumina
a todo homem que vem a este mundo” (Jo 1, 9), Aquele que é “o caminho, a verdade e a vida” (Jo 14,
6). Queremos encher-nos de amor por vosso Filho e sempre dizer: “Senhor meu e Deus meu” (Jo 20,
28). “Meu Deus e meu tudo!”.
Rezamos: 1 “Pai-nosso”; 7 “Ave-Marias”; e 1 “Glória ao Pai”.
(Letra - Frei Alfredo Setaro / Música - Pe. João Lírio Tagliarico)

1 - Virgem da Penha, minha alegria! Senhora nossa, Ave Maria!
AVE, AVE, AVE MARIA!
2 - Deste teu trono tu irradias, paz e esperança, Ave Maria!
3 - És meu refúgio, seguro guia, nas tentações, Ave Maria!
08. A SÉTIMA ALEGRIA DA MÃE DE DEUS: A ASSUNÇÃO E A COROAÇÃO DE MARIA
Animador 1: Que alegria sentimos contigo Maria, porque elevada aos céus estás junto a vosso
Filho amado, Tu que és corredentora, intercessora e auxiliadora nossa. Tu, humilde mortal, que
agora é Rainha dos Céus e da Terra, mostras-nos, o caminho e vos dizemos: “Oh, Maria, Mãe
minha, eu vos dou meu Coração”.
Rezamos: 1 “Pai-nosso”; 7 “Ave-Marias”; e 1 “Glória ao Pai”.
(Letra e Música - José Alves)

1 - Salve, rainha Mãe de Deus! És senhora, nossa mãe, nossa doçura, nossa luz, doce Virgem Maria!
2 - Nós a ti clamamos filhos exilados, nós a ti voltamos nosso olhar confiante.
3 - Volta para nós, ó Mãe, teu semblante de amor! Dá-nos teu Jesus, ó Mãe, quando a noite passar.
4 - Salve, rainha Mãe de Deus! És auxílio do cristão, ó Mãe clemente, Mãe piedosa, doce Virgem
Maria!
09. ORAÇÃO FINAL
Todos - Lembrai-vos, ó puríssima Virgem Maria, de que nunca se ouviu dizer que algum dos que
recorreram à vossa proteção, imploraram a vossa assistência e clamaram por vosso socorro tenha
sido por Vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, a Vós, ó Virgem entre todas
singular, como à Mãe recorro, de Vós me valho e, gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro
aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo de Deus humanado, mas dignaiVos de as ouvir propícia, e de me alcançar o que vos rogo. AMÉM.
10. CANTO FINAL
(Letra e Música - Pe. José Freitas Campos)

AVE CHEIA DE GRAÇA, AVE CHEIA DE AMOR, SALVE Ó MÃE DE JESUS, A TI NOSSO CANTO E
NOSSO LOUVOR.
1 - Mãe do Redentor rogai. Mãe do Salvador, rogai. Do Libertador, rogai por nós. Mãe dos
oprimidos, rogai. Mãe dos perseguidos rogai. Dos desvalidos, rogai por nós.
2 - Mãe imaculada rogai, Mãe santificada, rogai. Sempre a Deus doada, rogai por nós. Mãe dos
consagrados rogai. Dos vocacionados, rogai. Para Deus chamados, rogai por nós.

