
                                                               Cânticos de COMUNHÃO (continuação) 

16 
Antífona:                                  (NCT 50) 

É celebrada a vo-ssa glória, ó Maria, 

Porque de Vós nasceu o sol da justiça, 

Cristo nosso Deus. 

O sol da justiça. Cristo nosso Deus. 
1. 

O Corpo e Sangue de Jesus 

pelo Espírito Santo, nas entranhas da 
                                     Virgem formado: 

é o pão descido do céu 

para dar a vida ao mundo! 
2. 

O Corpo e Sangue de Jesus 

para nossa salvação da Virgem Santa  

                                                  nascido: 
é o maná do novo Povo de Deus, 

peregrino da terra da promessa! 

Refrão: 

O pão que comemos e o vinho que 

bebemos 

é Jesus, filho de Deus, 

nascido da Virgem Maria. 
3. 

Jesus, Verbo Eterno, 

obra de Deus no seio da Virgem feito  
                                                    carne: 

este pão que comemos, 

é a tua carne para’a vida eterna! 
4. 

Jesus, Verbo Eterno, 

Homem verdadeiro na Santa Virgem 

                                                 gerado: 
Este vinho que bebemos, 

É o teu sangue para a nossa  

                                    Ressurreição!... 

17                                                            ACÇÃO DE GRAÇAS 

Toda sois formosa, ó Maria,        

sem mancha do pecado original, 

sem mancha do pecado original. 

1.  

Alegrei-me quando me disseram: 
“Vamos para a casa do Senhor”. 

2.                                             (Fls 46.2) 

Detiveram-se os nossos passos 
às tuas portas, Jerusalém. 

3. 

Jerusalém, cidade bem edificada, 
Que forma tão belo conjunto! 

 

18                                                             Cântico FINAL 
1.                                         (NCT 359) 

Glória a Ti, ó filha de Sião. 

Glória a ti, ó Virgem da promessa. 

Assembleia: 

- Glória a ti Rainha da paz. 

- Glória a ti Rainha da paz. 
                                                                Todos: Aleluia. Aleluia. Aleluia. 

2. 

Glória a ti, mulher da esperança. 

Glória a ti, que trazes o Messias 

 

- Glória a ti Rainha da paz. 

- Glória a ti Rainha da paz. 
3. 

Glória a ti, sinal do tempo novo. 

Glória a ti, princípio da justiça. 
4. 

Glória a ti, ó Virgem da’alegria. 

Glória a ti, morada da palavra 

           Aleluia. Aleluia. Aleluia. 

- Glória a ti Rainha da paz. 

- Glória a ti Rainha da paz. 

           Aleluia. Aleluia. Aleluia. 

- Glória a ti Rainha da paz. 

- Glória a ti Rainha da paz. 

           Aleluia. Aleluia. Aleluia. 

UNIDADE PASTORAL DE SÃO BENTO 

Diocese de Bragança-Miranda 

 

 

Louvamos Nossa Senhora 
 
 

Cânticos de ENTRADA 

1 

Eu vi a cidade santa       (NCT 311) 

                       a nova Jerusalém 

que descia do céu de junto de  

                                            Deus 

qual esposa adornada, 

qual esposa adornada 

                           para seu esposo. 

1. Grande é o Senhor e digno de louvor 

    na cidade do nosso Deus 

    a sua montanha sagrada é a mais bela 
                                          das montanhas 

    a alegria de toda a terra. 

2. Recordamos, ó Deus, a vossa 
                                           misericórdia 

    no interior do vosso templo 

    Como o vosso nome, ó Deus, 

    Assim o vosso louvor chega até aos 
                                          confins da terra. 

2                                    (NCT 316) 

Salve, ó Virgem Maria,    

Santa Mãe do Rei, 

que rege o céu e a terra pelos 

                    séculos dos séculos, 

que rege o céu e a terra pelos 

                    séculos dos séculos, 

 

1.  

O meu coração vibra com uma ideia feliz: 
Vou dedicar ao Rei o meu poema. 

Minha língua é pena de hábil escriba. 

2. 

Sois o mais belo filho dos homens, 
A graça se derrama em vossos lábios, 

Por isso Deus Vos abençoou para sempre. 

 

SALMOS RESPONSORIAIS 

3 
Iremos com alegria para a casa do Senhor! (bis)                     (NCT 324) 

4 

Tu és a honra do nosso povo.  (bis)                                                       (NCT 327) 

 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 

5 

Aleluia. Aleluia. Aleluia.                                                                               (NCT 

336) 

- Feliz a Virgem Maria, que sem passar pela morte 

  mereceu a palma do martírio. Ao pé da Cruz do Senhor. 



Cânticos de OFERTÓRIO ou apresentação dos dons 

6 
1. Avé Maria, mulher admirável,                 2. Avé Maria, vestida de sol,   (Fls 30) 

    honra do povo, ó filha dos pobres.               Imaculada, ó cheia de graça 

 
Refrão: Em ti cantamos a grandeza do Pai, 

              humilde serva, formosa Senhora, 

              ditosa Mãe, - na dor e na paz. - 

              Em ti cantamos a grandeza do Pai, 
 

3. Avé Maria, Sacrário do Espírito,              4. Avé Maria, Aurora de Esp’rança,      

   Bênção de Deus, ó Mãe de Jesus.                 Glória da Igreja, ó Arca da Vida. 

7 
1.                                         (NCT 623) 

Rainha dos anjos pura, 
Do céu e terra alegria: 

Ó Virgem cheia de graça, 

eu Te saúdo, ó Maria. (bis) 
3.  

Como astro de doce brilho, 

Por nós velas noite e dia: 

Ó Virgem cheia de graça, 
eu Te saúdo, ó Maria. (bis) 

2. 

Tu és para os infelizes 
Esp’rança, conforto e guia: 

Ó Virgem, cheia de graça, 

eu Te saúdo, ó Maria. (bis) 
4. 

Assiste-nos carinhosa 

Na tristeza e na alegria: 

Ó Virgem cheia de graça, 
eu Te saúdo, ó Maria. (bis) 

8  (Especialmente para Nossa Senhora do Pranto, das Dores, do Pé da Cruz…) 

1. Estava a mãe dolorosa           (Fls 28) 
junto da cruz lacrimosa 

Enquanto Jesus sofria. (bis) 

2. Uma longa e fria espada, 
nessa hora atribulada, 

o seu coração feria. (bis) 

3. Oh quão triste e quão aflita 

Padecia a Mãe bendita, 
Entre blasfémias e pragas. (bis) 

4. Ao olhar o Filho Amado, 
de pés e braços pregado, 

sangrando das Cinco Chagas! (bis) 

5. Quem é que não choraria, 
ao ver a Virgem Maria, 

rasgada em seu coração. (bis) 

6. Sem poder, em tal momento 

conter as fúrias do vento 
e os ódios da multidão! (bis) 

9 

1. Salvé’strela do mar,             (NCT 

618) 

    Mãe do Verbo de Deus, 

    Virgem pura entr’as virgens, 

    Feliz porta do céu. 
2. Saudada pelo Arcanjo: 

    “Avé, cheia de graça”. 

   Dá-nos a tua paz, 

 

Salvé, salvé’strela do mar. 

Salvé, Mãe do verbo de Deus. 

 
3. Mãe de Deus, nossa Mãe, 

ouça os nosso pedidos 
Aquele que por nós 
quis chamar-Se teu Filho. 

 
    ORAÇÃO UNIVERSAL ou Oração dos Fiéis: 

    10 

           Aclamação:  Interceda por nós, a Virgem cheia de graça.              (Fls 12.11) 

 

11 

Santo       (NCT 297) 

 

12 

ANAMNESE 

Sacerdote: Mistério admirável da nossa fé.                    (Fls 4.3) 

Assembleia:  Quando comemos deste pão e bebemos deste cálice, 

                      anunciamos, Senhor a Vossa morte,  

                      esperando a Vossa vinda gloriosa. 

13 

DOXOLOGIA 
Sacerdote: Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a Vós Deus…        (Fls 5.1) 

Assembleia: Ámen. Ámen. Ámen. 

 

14 
Pai-Nosso            (Oficial “Missal Romano p. 797 = Fls 7.3+4) 

 

15 
Cordeiro de Deus      (NCT 302) 

 
Cânticos de COMUNHÃO 

16 

Nós somos as pedras vivas 

             do templo do Senhor. (bis) 

Povo sacerdotal,  

Igreja santa de Deus. 

Nós somos as pedras vivas 

             do templo do Senhor. 

 

1. 

Do Senhor é a terra e o que nela 
                                             existe, 

o mundo e quantos nel’habitam. 

Ele a fundou sobre os mares 
e a consolidou sobre as ondas. 

 

(NCT 346) 
2.                                            
Quem poderá subir à montanha do 

Senhor 

Quem habitará no seu santuário? 

O que tem as mãos inocentes / 
                                       e o coração puro 

que não invocou o seu nome em vão, / 

                              nem jurou falso. 
3. 

Este será abençoado pele Senhor 

e recompensado por Deus, seu Salvador. 

Esta é a geração dos qu’o procuram, 
que procuram a face  do Deus de Jacob. 

 



   Mudando o nome de “Eva”. 
 

DEIXE, POR FAVOR, ESTA FOLHA NA IGREJA 

 


