
Bem-Aventurada Virgem Maria, Mãe da Reconciliação. 
Celebração da Festa de Nossa Senhora de La Salette 

Santa Missa - 19 de Setembro 
 
 
 
 
 
 
 

 



• CELEBRAÇÃO 

SANTA MISSA EM HONRA A NOSSA SENHORA DE LA SALETTE 
 

A Santíssima Virgem sob o título de “Reconciliadora dos Pecadores” se cultua em muitos 

lugares com rito litúrgico, especialmente por obra dos Missionários de Nossa Senhora de 

La Salette, portanto é a missa indicada para o dia 19 de setembro, dia da Aparição da Bela 

Senhora. O movimento deve usar sempre que quiser celebrar a memória da padroeira, 

oferecendo esse formulário aos padres e equipe de liturgia. 

 
 

• Antífona de Entrada 

O Senhor é clemente e compassivo, paciente e cheio de bondade. O Senhor é 

bondoso para com todos e sua misericórdia se estende a todas as criaturas. 

 
Ou 

Ave, cheia de graça! Sois invocada pelos pecadores como Virgem clemente, 

porque olhais misericordiosa para a nossa miséria. 

   

 

• Ato Penitencial - Sugestões 1 

Pr: Voltemos nosso olhar para a Imagem de Nossa Senhora de La Salette, sentada e 

chorando, numa atitude de profunda tristeza por nossas falhas. Em seu peito carrega um 

grande crucifixo, que tinha do lado esquerdo um martelo, símbolo da paixão e Morte de 

Jesus, de nossa recusa ao projeto de Deus. Maria nos convida a deixar o martelo, símbolo 

do pecado que crucifica hoje o Corpo de Cristo. Cantamos pedindo perdão pelas vezes que 

usamos o martelo. 

(acompanhado do canto entra o símbolo do martelo que é apresentado na frente do 

Altar e em seguida colocado no lado esquerdo da cruz.) 

✓ Canto de Louvor 

COM: Nesse crucifixo de luz que era o ponto mais luminoso em sua veste, tinha do lado 

direito uma torquês, símbolo da libertação e vida de seu Filho e da nossa conversão. Maria 

nos convida a escolher a torquês da conversão e da libertação, por isso cantemos nosso 

hino de louvor. 

(acompanhado do canto entra o símbolo que é apresentado na frente do Altar e em 

seguida colocado no lado direito da cruz.) 

 
 
 



• Ato Penitencial - Sugestão 2 

Pr: Nas vestimentas de Maria havia uma pesada corrente sobre seus ombros. É o símbolos 

bíblico das injustiças do homem pecador. Ela aparece acorrentada por aquilo que 

aprisiona seus filhos, o pecado. Peçamos perdão cantando, pelas vezes que nos 

acorrentamos ao pecado. 

(Acompanhado do canto entra uma corrente que é apresentada na frente do Altar e 

colocada aos pés da imagem) 

✓ Canto de Louvor 

COM: Na tradição cristã a Igreja associou as rosas a Maria e em Salette ela aparece com 

quatro coroas de rosas, lembrando os 4 mistérios do rosário. A rosa é a rainha das flores, 

a mais importante que hoje oferecemos cantando o hino de louvor na alegria de festejar 

nossa fé. 

(Acompanhado do canto entra uma coroa de rosa que é apresentada na frente do Altar 

e colocadas aos pés da imagem) 

 

 

• Oração de Coleta 

Ó Deus, que pelo sangue preciosos de vosso Filho reconciliastes convosco o mundo, e vos 

dignastes constituir Reconciliadora dos pecadores sua mãe junto da cruz, concedei, nós 

vos pedimos, que pela intercessão da mesma Virgem Maria consigamos o perdão de 

nossos pecados. Por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 

 

 

• LITURGIA DA PALAVRA 

Primeira Leitura 
Em nome de Cristo vos pedimos: reconciliai-vos com Deus. 
Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios 5,17-21 Irmãos: 
Quem está em Cristo, é criatura nova. O velho passou e um mundo novo se fez. 

Tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou por Cristo desta e nos confiou o mistério 

desta reconciliação. Pois é Deus que em Cristo reconciliou o mundo, já não levando em 

conta os pecados dos homens. É ele que pôs em nossos lábios a mensagem da 

reconciliação. 

Portanto, desempenhamos o encargo de embaixadores em nome de Cristo e é Deus 

mesmo quem exorta por nosso intermédio. Em nome de Cristo vos pedimos: reconciliai-

vos com Deus! Quem não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele 

fôssemos justiça de Deus. 

Palavra do Senhor. 
 



 
• Salmo Responsorial Sl 102, 2, 1-2.3-4.8-9.13-14.17-18a 

 

Refrão: Bendize, ó minha alma ao Senhor! 
 
1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, E todo o meu ser, seu santo nome. Bendize, ó 

minha alma, ao Senhor, Não te esqueças de nenhum de seus favores! 

 

2. Pois ele te perdoa de toda culpa, E cura toda a tua enfermidade; da sepultura ele 

salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. 

 

3. O Senhor é indulgente, é favorável, É paciente, é bondoso e compassivo. Não fica 

sempre repetindo as suas queixas, Nem guarda eternamente o seu rancor. 

 

4. Como um pai se compadece de seus filhos, O Senhor tem compaixão dos que o temem. 

Porque sabe de que barro somos feitos, E se lembra que apenas somos pó. 

 

5. Mas o amor do senhor Deus por quem o teme, É de sempre e perdura para sempre; e 

também sua justiça se estende, Por gerações até os filhos de seus filhos, Aos que 

guardam fielmente sua Aliança. 

 

 

• Aclamação ao Evangelho Cf. Gn 9,17 

A cruz de Jesus Cristo é sinal da aliança Estabelecida entre mim e toda carne sobre a 

terra. Evangelho 

Eis teu Filho. Eis tua mãe 

 

+Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João 19,25-27 

Naquele tempo Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de 

Cléofas, e Maria Madalena. 

Vendo a mãe e, perto dela, o discípulo a quem amava, disse Jesus para a mãe: “Mulher, 

eis aí o teu filho”. Depois disse para o discípulo: “Eis aí tua mãe”. E desde àquela hora o 

discípulo tomou-a sobre seus cuidados. 

 

 



• As Preces podem substituídas pela Ladainha 

 

• Sobre as Oferendas 

Nós vos oferecemos Senhor, este sacrifício de reconciliação e louvor e humildemente vos 

pedimos pela intercessão da Virgem Maria, refúgio dos pecadores: Perdoai benignamente 

os nossos pecados e dirigi os nossos corações vacilantes. Por nosso Senhor Jesus Cristo 

vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 

 
• Prefácio  

 
O Senhor esteja convosco!  

R/ Ele está no meio de nós.  

Corações ao alto! 

R/ O nosso coração está em Deus.  

Demos graças ao Senhor nosso Deus!  

R/ É nosso dever e nossa Salvação. 

 

Na verdade, Pai santo, Deus eterno e todo-poderoso, é nosso dever dar-vos graças é nossa 

salvação dar-vos glória, por Cristo Senhor nosso. 

Por vossa imensa bondade, não abandonais os que erram, mas de muitos modos os 

chamais, para reconduzi-los ao vosso amor. Destes à Virgem Maria, isenta de todo 

pecado, um coração misericordioso para com os pecadores; 

E eles, confiando em seu amor materno, nela se refugiam, implorando o vosso perdão; Ao 

contemplar a sua espiritual beleza, se esforçam por abster-se do pecado, e, ao meditar 

suas palavras e exemplos, sentem-se chamados a cumprir os mandamentos do vosso 

Filho. Por isso, com a multidão dos anjos proclamamos a vossa glória, cantando (dizendo) 

a uma só voz: 

Santo, Santo, Santo… 

 

• Antífona da Comunhão 

Maravilhas se dizem de vós, ó Maria, porque de vós nasceu o sol da justiça, Cristo 

nosso Deus. 

 

• Oração depois da Comunhão 

Recebemos, Senhor, o sacramento de nossa reconciliação, o corpo e o sangue de vosso 

Filho. Concedei, que pela intercessão da Virgem Maria nos comuniquem a graça da vossa 



misericórdia e o prêmio da redenção eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho, na 

unidade do Espírito Santo. 
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SUGESTÕES DE CANTOS PARA MISSA DE NOSSA 

SENHORA DA SALETTE 

 
• Entronização da imagem: Bela senhora (Áudio gravado) 

ABERTURA 

Opção 1 – A Virgem em lágrimas (Áudio gravado) 

Opção 2 – Vós aparecestes (Áudio gravado) 

 
• Ato penitencial: As lágrimas da mãe (Áudio gravado) 

• Glória: Canto Litúrgico (à escolha da Equipe de Música) 

 
• Salmo Responsorial: Sl 102 “Bendize, ó minha alma ao Senhor! ” 

• Aleluia: Aleluia com antífona própria dessa Liturgia (melodia à escolha da Equipe de 

Música) 

 

• Ladainha: à Nossa Senhora de La Salette (Áudio gravado) 

• Ofertas: Canto Litúrgico (à escolha da Equipe de Música) 

 
• Santo: Canto litúrgico (a escolha da Equipe de Música) 

• Cordeiro: Canto Litúrgico (à escolha da Equipe de Música) 

 
• Comunhão: 

Opção 1 - Povo de Deus foi assim    

https://www.youtube.com/watch?v=aVGUOZcKUZs&feature=youtu.be 

Opção 2 - Maria de Deus Senhora da paz 

https://youtu.be/eFjYk8IxSa4 
 

• Envio: Mãe de fé 

 

http://www.youtube.com/watch?v=aVGUOZcKUZs&amp;feature=youtu.be


 
 
OPÇÃO 1 DE CANTO DE ABERTURA 

A Virgem Em Lagrimas de La Salette 
 

 
C G/B F/A G/B 

A virgem em lagrimas de La Salette 

C F G G#dim deixou-nos 

uma mensagem 

Am G/B C F 

de oração, Missa e conversão a Deus C G C 

de vivencia do evangelho 
 

 
C G/B F/A G/B 

Ó MARIA RAINHA E MÃE DA SALETTE 

C F G G#dim TUAS 

LAGRIMAS CAEM SOBRE NÓS 

Am G/B C F NOSSO CORAÇÃO 

SE ALEGRA AO REDOR 

C G C 

DO SEU FILHO JESUS CRISTO SENHOR. 
 

Tu és a Rainha do céu e da terra 
no peito trazes a cruz de Jesus Crucificado por nós, todo envolto 
num mar de luz. 

 

E depois caros filhos de Deus muito amados 

Levai a todo o meu povo 
Esta grande Boa Nova dos céus: Convertei-vos filhos meus 
 
 
 
 
 



 

OPÇÃO 2 DE CANTO DE ABERTURA 

Vós aparecestes 
 

 
G D/F# C/E   D/F# VÓS 

APARECESTES, MÃE DE DEUS GLORIOSA Am D/F# Am

 D G VIRGEM DA SALETTE, TODA 

LUMINOSA 

 

G D/F#  C/E G/D 

1. Virgem da Salette, Mãe do Pecador Am/C D

 Am D G Outra vez mostraste, vosso 

grande amor 

 

2. Virgem da Salette junto a nós estás Quando na 

justiça vós nos encontrais 

 

3. Virgem da Salette dai-nos mais vigor Pra lutar na 

vida, com mais fé e amor 

 

 

OPÇÃO DE CANTO PERDÃO 

As lágrimas da Mãe 
 
 

C E Am Dm G C 

As lágrimas da Mãe, não cessem de rolar E Am Dm G

 C 

Não cessem de implorar de perdoar e amar F G C

 Am Dm   G C 

Os braços de Mamãe sustentem sem cessar F G C Am

 Dm G C 



Os braços do Filho cansado, de tanto abençoar 
 
 
C  G  Dm G  C VIRGEM DA SALETTE, 

MÃE CHEIA DE DORES C7 F  Fm  C 

TU ÉS SANTA E PURA, NÓS SÓ PECADORES 

C G Dm G C 

SECA AS TUAS LÁGRIMAS, ERGUE BEM TEUS BRAÇOS C7 F Fm C 

DÁ-NOS TUA BENÇÃO MÃE, DÁ-NOS TEU ABRAÇO C7 F G C 

DÁ-NOS TUA BENÇÃO MÃE, DÁ-NOS TEU ABRAÇO 

 

C7 F G C VIRGEM DA SALETTE, 

ROGA POR NÓS VIRGEM DA SALETTE, ROGA POR NÓS 

 

C G Dm G C 

Kyrie eleison, Kyrie eleison C7 F Fm C 

Christe eleison, Christe eleison C G Dm G

 C 

Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 
 
 

LADAINHA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE 
 
 
 

Intro: D F#m Em A 
 

 
D D7M F#m Em A 

Nossa Senhora da Salette, Virgem Mãe de Deus, rogai por nós. 

Nossa Senhora da Salette, Mãe de Cristo e Mãe dos homens, rogai por nós. 

Nossa Senhora da Salette, Mensageira da Nova Aliança, rogai por nós. 
 

 
Bm F#m  Em A 

Vós que brilhais com a claridade de Deus, rogai por nós. Vós que 

apareceis como humilde serva, rogai por nós. 



Vós que chorais sobre vossos filhos ingratos, rogai por nós. Vós que nos 

libertais de todo o medo, rogai por nós. 

Vós que nos recordais a palavra de Deus, rogai por nós. 

Vós que carregais as correntes de nossas injustiças, rogai por nós. 

Vós que nos despertais para as nossas responsabilidades, rogai por nós. Vós que nos 

apresentais o Cristo Crucificado, rogai por nós. 

Vós que nos engajais na preparação do Reino de Cristo, rogai por nós. Vós que nos 

precedeis no caminho de nossas cruzes, rogai por nós. 

Vós que nos conduzis ao Cristo ressuscitado, rogai por nós. Vós que estais 

ornada de rosas de Glória, rogai por nós. 

Vós, a “Mulher vestida de sol e de estrelas”, rogai por nós. 

D D7M F#m  Em A 

Nossa Senhora da Salette, filha do povo de Deus, rogai por nós. Mãe do único 

Senhor, a quem tudo é submetido, rogai por nós. Virgem ao pé da cruz do 

Filho Salvador, rogai por nós. 

Mulher atenta aos que são abandonados, rogai por nós. Súplica viva que não 

pára de interceder por nós, rogai por nós. 

Amor tão forte que nós jamais podemos recompensar, rogai por nós. 
 

 
Bm A/C# D/G D Em 

Mãe, no meio de nossos trabalhos, nós esquecemos de santificar o dia que Deus 
 

A Bm A/C# G/D D [ A/C# 

] 
 

reservou para seu louvor. Guiai-nos, ó Maria, ao Deus da vi ... da. 
 

 
Mãe, nós desprezamos o nome de Jesus, vosso Filho, única pessoa que nos pode 

salvar. Guiai-nos, ó Maria, ao Deus da vida. 

 

 
Mãe, nós desperdiçamos tantas energias, procurando coisas neste mundo que passa. 

Guiai-nos, ó Maria, ao Deus da vida. 

 



 
Mãe, nós deixamos as uvas apodrecerem e o pão é dado aos animais, enquanto muitos 

irmãos nossos morrem de fome. Guiai-nos, ó Maria, ao Deus da vida. 

 
 
Mãe, nós não soubemos ver vosso Filho como nossa esperança dentro de nossos 

desesperos. Guiai-nos, ó Maria, ao Deus da vida. 

 

Mãe, convertei nossos corações para que construamos a paz na justiça e no amor. 

Guiai-nos, ó Maria, ao Deus da vida. 

 

 
Mãe, ensinai-nos a repartir, todos as dias e sempre, o pão da páscoa nova. Guiai-nos, ó 

Maria, ao Deus da vida. 

 

 
Mãe, ensinai-nos a repartir com os famintos o pão da vida que revela o amor de Deus 

Pai. Guiai-nos, ó Maria, ao Deus da vida. 

 

 
Mãe, nós queremos comunicar ao vosso povo a alegria da BOA-NOVA. Guiai-nos, ó 

Maria, ao Deus da vida. 

 

 

D D7M F#m Em D 

Nossa Senhora da Salette, Reconciliadora dos pecadores, Rogai sem cessar por 

Bm A/C# G/D D nós que 

recorremos a Vós. 

 

 
OREMOS: Senhor Jesus Cristo, na hora de vossa morte na cruz quisestes que nos 

tornássemos convosco, filhos da Virgem Maria: por sua fé inabalável, por sua prece 

incessante e sua atenção maternal, que ela nos leve a vos seguir até a glória da 

ressurreição, desde agora e para sempre. Amém. 
 

 

POVO DE DEUS FOI ASSIM 
 
 

F C Dm Am 
Povo de Deus foi assim Deus cumpriu a palavra que diz Bb F C

 G7 C 



Uma virgem irá conceber e a visita de Deus me fez mãe F C
 Dm Am 
Mãe do Senhor nossa mãe nós queremos contigo aprender Bb F C7

 F 
A humildade, a confiança total e escutar o teu filho que diz [Refrão] 

F  Bb  F  C Dm  Bb Am  Dm Gm F G7 C C7 
Senta comigo à minha mesa nutre a esperança, reúne os irmãos F Bb F  C
 Dm  Bb Am Dm Gm F G C7 F 

Planta meu reino, transforma a terra mais que coragem, tens minha mãe! 
 

F C Dm Am 
Povo de Deus foi assim nem montanha ou distância qualquer Bb F C

 G7 C 
Me impediu de servir e sorrir visitei com meu Deus, fui irmã F C Dm
 Am 

Mãe do Senhor, nossa mãe nós queremos contigo aprender 
 

Bb F C7 F 
Desapego, bondade, teu sim e acolher o teu filho que diz 

 

F C Dm Am 
Povo de Deus foi assim meu menino cresceu e entendeu Bb F C

 G7 C 
Que a vontade do Pai conta mais e a visita foi Deus quem nos fez F C Dm
 Am 
Mãe do Senhor, nossa mãe nós queremos contigo aprender Bb F

 C7 F 

A justiça, a vontade do Pai e entender o teu Filho que diz 
 

F C Dm Am 
 
Povo de Deus foi assim da verdade jamais se afastou 

Bb F C G7 C 
Veio a morte e ficou nosso pão visitou-nos e espera por nós F C Dm
 Am 
Mãe do Senhor, nossa mãe nós queremos contigo aprender Bb F

 C7 F 

A verdade, a firmeza, o perdão e seguir o teu Filho que diz 
 
 
 

 
 
 



MARIA DE DEUS NOSSA SENHORA DA PAZ 
Tom: G 

A C#m 
É bom estarmos juntos D9 Bm E E7 
Nesta mesa do Senhor A C#m 
E sentirmos Sua presença D9 Bm E9 

E7 
No calor do nosso irmão 

 

A C#m D9  Bm E9  E7 
Deus nos reúne aqui em um só espírito e um só coração A C#m D9 
Bm E9 E7 
Toda família vem, não falta ninguém nesta comunhão 

 

A C#m 
E vem, cantando entre nós B 
Maria de Deus, Senhora da Paz D9 E/G# E

 E7 A E7 
E vem, orando por nós, a mãe de Jesus! A C#m 

E vem, cantando entre nós 
 

B 
Maria de Deus, Senhora da Paz D9 E/G# E

 E7 A E7 
E vem, orando por nós, a mãe de Jesus! 

 

A C#m 
Maria, nossa mãezinha D9 Bm E E7 
Nos convida à união A C#m 
Sua presença une 

D9  Bm E9 E7 
Faz-nos sempre mais irmãos 

A C#m D9 
Nossa Senhora escuta o nosso silêncio Bm E E7 

A nossa oração 
A C#m D9 Bm 
E apresenta o Filho que se dá no vinho E9 E7 
Que se dá no pão 

 
A C#m 

E vem, cantando entre nós B 
Maria de Deus, Senhora da Paz D9 E/G# E

 E7 A E7 
E vem, orando por nós, a mãe de Jesus! A C#m 

https://www.cifraclub.com.br/padre-marcelo-rossi/maria-de-deus-nossa-senhora-da-paz/


E vem, cantando entre nós B 
Maria de Deus, Senhora da Paz D9 E/G# E

 E7 A E7 
E vem, orando por nós, a mãe de Jesus! 

 
 
 

▪ LETRAS 

 
BELA SENHORA 
Foi pela minha oração pela intercessão que me uni a ti 
Eu consegui enxergar a dor do teu filho E que o pecado aprisionava Seus braços 
cruzados esperam conversões 
Tua prece muda os corações 

 
Mãe querida óh Bela Senhora, Interceda por nós 
Mãe tão simples de La Sallete as tuas lágrimas me levam a Jesus 

 
Como mãe que ora tens a minha devoção. Quero a ti consagrar Clamo pelos 
filhos, pelas famílias. Ensina-nos a sermos fiéis e amar 
 
 
 

 
A VIRGEM EM LAGRIMAS DE LA SALETTE 

 

A virgem em lagrimas de La Salette deixou-nos 
uma mensagem 
de oração Missa e conversão a Deus de vivência do 
Evangelho 

 

Ó MARIA RAINHA E MÃE DA SALETTE TUAS LAGRIMAS 
CAEM SOBRE NÓS NOSSO CORAÇÃO SE ALEGRA AO 
REDOR DO SEU FILHO JESUS CRISTO SENHOR. 

 

Tu és a Rainha do céu e da terra 
no peito trazes a cruz de Jesus Crucificado por nós, todo envolto 
num mar de luz. 

 
E depois caros filhos de Deus muito amados Levai a todo o 
meu povo 
Esta grande Boa Nova dos céus: Convertei-vos filhos meus 



VÓS APARECESTES 
 
 

VÓS APARECESTES, MÃE DE DEUS GLORIOSA VIRGEM DA 
SALETTE, TODA LUMINOSA 

 

1. Virgem da Salette, Mãe do Pecador Outra vez 
mostraste, vosso grande amor 

 
2. Virgem da Salette junto a nós estás Quando na 
justiça vós nos encontrais 

 
3. Virgem da Salette dai-nos mais vigor Pra lutar na 
vida, com mais fé e amor 

 
 

 
AS LÁGRIMAS DA MÃE 

 
 

As lágrimas da Mãe, não cessem de rolar Não cessem de 
implorar de perdoar e amar Os braços de Mamãe 
sustentem sem cessar 
Os braços do Filho cansado, de tanto abençoar 

 
VIRGEM DA SALETTE, MÃE CHEIA DE DORES TU ÉS SANTA E 
PURA, NÓS SÓ PECADORES 

SECA AS TUAS LÁGRIMAS, ERGUE BEM TEUS BRAÇOS DÁ-NOS TUA 
BENÇÃO MÃE, DÁ-NOS TEU ABRAÇO DÁ-NOS TUA BENÇÃO MÃE, 
DÁ-NOS TEU ABRAÇO 

 
VIRGEM DA SALETTE, ROGA POR NÓS VIRGEM DA 
SALETTE, ROGA POR NÓS 

 

Kyrie eleison, Kyrie eleison Christe eleison, 
Christe eleison Kyrie eleison, Kyrie eleison 



 

LADAINHA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE 

Nossa Senhora da Salette, Virgem Mãe de Deus, rogai por nós. 
Nossa Senhora da Salette, Mãe de Cristo e Mãe dos homens, rogai por nós. 

Nossa Senhora da Salette, Mensageira da Nova Aliança, rogai por nós. 
 

Vós que brilhais com a claridade de Deus, rogai por nós. Vós que 
apareceis como humilde serva, rogai por nós. 
Vós que chorais sobre vossos filhos ingratos, rogai por nós. Vós que nos 
libertais de todo o medo, rogai por nós. 

Vós que nos recordais a palavra de Deus, rogai por nós. 
Vós que carregais as correntes de nossas injustiças, rogai por nós. 
Vós que nos despertais para as nossas responsabilidades, rogai por nós. Vós que nos 
apresentais o Cristo Crucificado, rogai por nós. 
Vós que nos engajais na preparação do Reino de Cristo, rogai por nós. Vós que nos 
precedeis no caminho de nossas cruzes, rogai por nós. 
Vós que nos conduzis ao Cristo ressuscitado, rogai por nós. Vós que estais 
ornada de rosas de Glória, rogai por nós. 
Vós, a “Mulher vestida de sol e de estrelas”, rogai por nós. 

 

Nossa Senhora da Salette, filha do povo de Deus, rogai por nós. Mãe do único 
Senhor, a quem tudo é submetido, rogai por nós. Virgem ao pé da cruz do 
Filho Salvador, rogai por nós. 
Mulher atenta aos que são abandonados, rogai por nós. Súplica viva que não 
pára de interceder por nós, rogai por nós. 

Amor tão forte que nós jamais podemos recompensar, rogai por nós. 
Mãe, no meio de nossos trabalhos, nós esquecemos de santificar o dia que Deus reservou 
para seu louvor. Guiai-nos, ó Maria, ao Deus da vida. 

 

Mãe, nós desprezamos o nome de Jesus, vosso Filho, única pessoa que nos pode 
salvar. Guiai-nos, ó Maria, ao Deus da vida. 

 

Mãe, nós desperdiçamos tantas energias, procurando coisas neste mundo que passa. 
Guiai-nos, ó Maria, ao Deus da vida. 

 

Mãe, nós deixamos as uvas apodrecerem e o pão é dado aos animais, enquanto muitos 
irmãos nossos morrem de fome. Guiai-nos, ó Maria, ao Deus da vida. 

 
Mãe, nós não soubemos ver vosso Filho como nossa esperança dentro de nossos 
desesperos. Guiai-nos, ó Maria, ao Deus da vida. 

 
Mãe, convertei nossos corações para que construamos a paz na justiça e no amor. 
Guiai-nos, ó Maria, ao Deus da vida. 



 
Mãe, ensinai-nos a repartir, os dias e sempre, o pão da páscoa nova. Guiai- nos, ó Maria, 
ao Deus da vida. 

 
Mãe, ensinai-nos a repartir com os famintos o pão da vida que revela o amor de Deus 
Pai. Guiai-nos, ó Maria, ao Deus da vida. 

 
Mãe, nós queremos comunicar ao vosso povo a alegria da BOA-NOVA. Guiai-nos, ó 
Maria, ao Deus da vida. 

 

Nossa Senhora da Salette, Reconciliadora dos pecadores, Rogai sem cessar por 
nós que recorremos a Vós. 

 

OREMOS: Senhor Jesus Cristo, na hora de vossa morte na cruz quisestes que nos 

tornássemos convosco, filhos da Virgem Maria: por sua fé inabalável, por sua prece 

incessante e sua atenção maternal, que ela nos leve a vos seguir até a glória da 

ressurreição, desde agora e para sempre. Amém. 

 

POVO DE DEUS, FOI ASSIM 
 
 

1, Deus cumpriu a palavra que diz: "Uma virgem 
irá conceber", 
e a visita de Deus me fez mãe! Mãe do 
Senhor, nossa mãe, 
nós queremos contigo aprender a humildade, a 
confiança total, e escutar o teu Filho que diz: 

 
Senta comigo à minha mesa, 
nutre a esperança, reúne os 
irmãos! 
Planta meu Reino transforma a 
terra, mais que coragem, tens 
minha mão! 

 

2. Povo de Deus foi assim: 
nem montanha ou distância qualquer me impediu 
de servir e sorrir. 
Visitei com meu Deus. Fui irmã! Mãe do 
Senhor, nossa mãe, 
nós queremos contigo aprender desapego, 
bondade, teu "sim", e acolher o teu Filho que 
diz: 



 
3. Povo de Deus, foi assim: 
meu menino cresceu e entendeu, que a vontade 
do Pai conta mais, e a visita foi Deus quem nos 
fez. Mãe do Senhor, nosso mãe, 
nós queremos contigo aprender a justiça, a 
vontade do Pai, 
e entender o teu Filho que diz: 

 
4. Povo de Deus, foi assim: 

da verdade jamais se afastou. Veio a morte e 
ficou nosso pão. Visitou-nos e espera por nós! 

Mãe do Senhor, nossa mãe, 
nós queremos contigo aprender a verdade, a 
firmeza, o perdão, e seguir o teu Filho que diz: 

 
 

MARIA DE DEUS NOSSA SENHORA DA PAZ 
 

É bom estarmos juntos Nesta mesa do 
Senhor 

E sentirmos Sua presença No calor do 
nosso irmão 
Deus nos reúne aqui em um só Espírito e um só coração Toda família 
vem, não falta ninguém nesta comunhão 

 
E vem, cantando entre nós Maria de Deus, 
Senhora da Paz 
E vem, orando por nós, a mãe de Jesus! E vem, 
cantando entre nós 

 

Maria, nossa mãezinha Nos convida à 
união Sua presença une 

Faz-nos sempre mais irmãos 
Nossa Senhora escuta o nosso silêncio, a nossa oração E apresenta o 
Filho que se dá no vinho 

Que se dá no pão 

 

 

 

 

 

 

 



MÃE DE FÉ 
Abro meu coração, deixo o Espírito Santo entrar Peço pra Ele 
mudar, toda a minha situação Como filha da fé, agora sou mãe 

E para ver meus filhos de pé, prostro-me ao chão 
 
Quero de joelhos, ver meus filhos de pé Deus me sustenta 
e aumenta a minha fé (2x) 

(ao final da 2ªx) ... aumenta a minha fé (ao final 2x) 
 
Mesmo na dor, posso sentir a mão de Deus Agindo aqui, 
meu coração se rende a ti Deus pode mover montanhas e 
mares Pode acender a luz do fim do túnel 

Fazer brotar água da pedra, acelerar minhas esperas 
Deus pode tudo, Deus pode tudo, tudo, tudo (2x) 


