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Cantos Mariano opcionais 

MARIA DE MINHA INFÂNCIA 

Eu era pequeno, nem me lembro/ Só lembro que à noite, ao pé da cama 

Juntava as mãozinhas e rezava apressado/ Mas rezava como alguém que ama 

Nas Ave Marias que eu rezava/ Eu sempre engolia umas palavras 

E muito cansado acabava dormindo/ Mas dormia como quem amava 

Ave Maria, Mãe de Jesus/ O tempo passa, não volta mais 

Tenho saudade daquele tempo/ Que eu te chamava de minha mãe 

Ave Maria, Mãe de Jesus/ Ave Maria, Mãe de Jesus 

Depois fui crescendo, eu me lembro/ E fui esquecendo nossa amizade 

Chegava lá em casa chateado e cansado/ De rezar não tinha nem vontade 

Andei duvidando, eu me lembro/ Das coisas mais puras que me ensinaram 

Perdi o costume da criança inocente/ Minhas mãos quase não se ajuntavam 

Ave Maria, Mãe de Jesus/ O tempo passa, não volta mais 

Tenho saudade daquele… 

 

NÓS TE COROAMOS (Jonny)  

Mãe, teu povo em festa veio pra te coroar/  Com amor e alegria, veio a ti se consagrar/ Mãe, 

vem com teu povo, hoje e sempre caminhar 

Ensina-nos a fazer tudo que Teu Filho Jesus falar 

Nós te coroamos, ó mãe/ Nós te bendizemos também 

Bem-aventurada Rainha/ Virgem Santa de Nazaré 

Nós te coroamos, ó mãe/ Nós te bendizemos também 

Bem-aventurada Rainha/ Virgem Santa de Nazaré 

Deus fez maravilhas em teu humilde coração/ Serás, ó mãe, bendita, por todas as gerações/ 

Na cabeça uma coroa, a lua embaixo dos teus pés 

Menina dos olhos de Deus, Maria de Nazaré 

Nós te coroamos, ó mãe/ Nós te bendizemos também/ Bem-aventurada Rainha/ Virgem 

Santa de Nazaré 

Nós te coroamos, ó mãe/ Nós te bendizemos também/ Bem-aventurada Rainha 

Virgem Santa de Nazaré 

 
IMACULADA 

Imaculada, Maria de Deus,/ coração pobre acolhendo Jesus!/ Imaculada, Maria do povo,/ mãe dos 

aflitos que estão junto à cruz. 

Um coração que era sim para a vida,/ um coração que era sim para o irmão./ Um coração que era 

sim para Deus./ Reino  

 

MARIA DE NAZARÉ 

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. 
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Ave Maria! Ave Maria! (BIS) 

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. 

 

SANTA MARIA DA GRAÇA 

Ave Maria, Mãe de Jesus, mãe de quem o segue, mãe de quem tem fé./ Ave Maria, menina 

santa, namorada e noiva de São José! 

Ave Maria lá de Belém, lá de Nazaré, lá de Jerusalém!/ Ave Maria de trezentos nomes, de 

tantos lugares. Amém! 

Graciosa como quê,/ o Criador te escolheu!/ E te fez especial por causa do Menino que te 

concedeu./ Todo mundo fala desta graça tão maravilhosa que te aconteceu. 

 

PRIMEIRA CRISTÃ 

Primeira cristã, Maria da luz, sabias ó mãe amar teu Jesus/ Primeira cristã Maria do amor 

soubeste seguir teu filho e Senhor.  

Nossa Senhora das milhões de luzes/ que o meu povo acende pra te louvar,/ Iluminada, 

iluminadora, inspiradora de quem quer amar/ e andar com Jesus, e andar com Jesus (BIS). 

Primeira cristã Maria do lar/ ensina, ó mãe, teu jeito de amar / Primeira cristã Maria da paz 

ensina, ó mãe, como é que Deus faz/ primeira cristã sempre a meditar, vivias em Deus sabias 

orar. 

 

PELAS ESTRADAS DA VIDA 

- Pelas estradas da vida,/ nunca sozinho estás,/ contigo pelo caminho/ Santa Maria vai! 

Ó vem conosco, vem caminhar,/ Santa Maria vem! (BIS) 

- Mesmo que digam os homens/ tu nada podes mudar,/ luta por um  mundo novo/ de unidade e 

paz. 

 

QUEM É ESSA 

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 senhora da luz (bis)/ 

Quem é essa mulher de ternura expressa no olhar/ quem é essa mulher braços fortes, rainha do 

lar/ Quem é essa mulher que aceitou dar ao mundo a luz/ Quem é essa mulher que carregou no 

ventre meu Jesus. 

 

DÁ-NOS A BÊNÇÃO 

Dá-nos a bênção, ó Virgem Mãe,/ penhor seguro do sumo bem! (BIS) 

Tu és a rosa do puro amor:/ suave exalando celeste odor! (BIS) 

És nossa vida, és nossa luz,/ ó Mãe querida do bom Jesus! (BIS) 

 
Mãe das Famílias. Rogai por nós!  
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Leitor 4: Neste quarto mistério rezemos: A Assunção de Nossa Senhora ao Céu. A assunção 

de Nossa Senhora. Jesus ressuscita sua Mãe Imaculada e A eleva ao Céu em corpo e alma, 

Maria foi fiel ao projeto de Deus, coloquemos no seu coração todos os catequistas, 

catequizandos, que como Maria possamos ser mais fiéis a Deus,  e a nossa Missão de 

batizados e enviados.  

 

Pai nosso, Ave Maria, Glória ao Pai... 

 

Canto: Ó vem conosco vem caminhar 

 

Leitor 5: Rezemos o Quinto Mistério Glorioso: A Coroação de Nossa Senhora. A coroação 

de Nossa Senhora como Rainha do céu e da terra. Cristo Rei, no Céu, senta a Mãe à sua 

direita e A proclama Rainha do Universo. Toda a humanidade sofre com essa enfermidade 

que devastou o mundo inteiro, para que mesmo em meio à crise mundial, não nos falte o 

amor a Virgem Maria, confiemos que Ela pode interceder com carinho a seu Filho Jesus 

por nós. Que com seu manto de amor Ela nos cubra! 

 

Pai nosso, Ave Maria, Glória ao Pai... 

 

SALVE RAINHA (Rezada ...) 

Salve, rainha/ Mãe de misericórdia/ Vida, doçura/ Esperança nossa, salve 

A Vós, bradamos/ Os desgregados filhos de Eva/ A vós, suspiramos/ Gemendo e chorando/ 

Neste vale de lágrimas/ Eia pois, advogada nossa 

Esses vossos olhos misericordiosos/ A nós volvei/ E depois deste desterro 

Mostrai-nos Jesus 

Bendito fruto do vosso ventre/ Ó clemente, ó piedosa/ Ó doce sempre Virgem Maria 

Rogai por nós, Santa Mãe de Deus: Para que sejamos dignos/ Das promessas do teu filho 

Jesus Cristo. Amém.  

 

ATOS ANTES DA COROAÇÃO: 

Obs.: Mais a família poderá acrescentar outros elementos que possam enriquecer mais a 

homenagem... 

 

Apresentação: (Essa música poderá ser coreografada/ interpretada com 2 personagens: O 

anjo e Maria) 

Maria e o Anjo – Quem serás tu criatura bela,/Que encheu meu quarto com tua luz, / O teu 

olhar me trouxe a paz,/Tua presença me refaz. / Eu sou o Anjo Gabriel /Venho em nome do 

Senhor /Darás a luz ao Salvador /Serás a mãe do Emanuel. Porque teus lábios tremem tanto 

assim /Porque não tira os seus olhos de mim / Há tanta graça estar diante de ti /E o céu 

inteiro espera por teu sim / Não temas doce anjo do Senhor /Escuta o que agora eu vou falar 

/ Sorria e vai ao céu anunciar /Sim eu serei a mãe do Salvador / Refrão: Ave Maria, quanta 

alegria /O céu se encheu de luz /Pois vai nascer Jesus / Santa Maria, Deus escolheu-te bem 

/E todos os Anjos cantam Amém! 
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OFERTA DAS PÉTALAS/ MANTO/ COROA:  

(Durante o canto, conforme a letra vai-se trazendo os objetos) 

 

CANTO DE OFERTA DA COROA: 

Coroação de Nossa Senhora Senhora, Rainha/Tão linda Estás/Trouxemos presentes/Pra te 

ofertar / Este manto celeste/ Azul cor do Céu /Que protege e guarda/Teus filhos pra Deus / 

Senhora, Rainha/Tão linda Estás/Trouxemos presentes/Pra te ofertar / A coroa é prova/De 

quem soube amar/E pra ver teu sorriso/Colhemos pra ti / Chuva de pétalas! /Senhora, 

Rainha/ Tão linda Estás/ Trouxemos presentes /Pra te ofertar / Abençoa as famílias /O nosso 

país /As crianças /E os jovens / Que esperam em Ti. 

 

Leitor: (Coroante): Recebe esta coroa / Rainha de todos os homens / Rainha do mês de 

maio / Maria Virgem, Maria luz! / E dá-nos a tua benção/ Maria, Divina Mãe! 

Todos: Nós somos todos teus filhos/a / Mãe nossa, Mãe de Jesus! 

 

Animadora: Diante da presença de Maria coroada como nossa Rainha, nos sentimos como 

crianças necessitadas dos cuidados de tão terna e afetuosa Mãe. Queremos confiar a Ela 

nossas vidas, nossos anseios, nossos sonhos e de modo muito particular nossa família e as 

famílias do mundo inteiro, para que com suas graças e bênçãos possamos realizar 

plenamente a vontade do Pai, na vida de cada um de nós. Com alegria no coração, vamos 

coroar Maria Mãe de Jesus e nossa Mãe como rainha no céu e na terra.  

 

COROAÇÃO: 

Se um dia um anjo declarou/ Que tu eras cheia de Deus/ Agora penso: Quem sou eu/ Para 

não te dizer também/ Cheia de graça, ó Mãe/ Cheia de graça, ó Mãe/ Agraciada 

Se a palavra ensinou/ Que todos hão de concordar/ E as gerações te proclamar/ Agora eu 

também direi/ Tu és bendita, ó Mãe/ Tu és bendita, ó Mãe/ Bem-aventurada 

Surgiu um grande sinal no céu/ Uma mulher revestida de sol/ A lua debaixo de seus pés/ E 

na cabeça uma coroa/ Não há com que se comparar/ Perfeito é quem te criou 

Se o Criador te coroou 

Te coroamos, ó Mãe / Te coroamos, ó Mãe / Te coroamos, ó Mãe /Nossa Rainha 

Te coroamos, ó Mãe / Te… 

 

Obs.: Quando tiver finalizando o canto da coroação se propõe que os membros da família 

aos poucos vão se aproximando, poderá se jogar mais pétalas de flores... ao final da 

coroação... 

 

ANIMADORA: Já fizemos a oferta do melhor poderíamos a Maria nossa Mãe que foram 

as flores na conta do santo rosário. Mais também queremos nos ofertar a Maria, queremos 

nos Consagrar a Ela...  toda a família se aproxima e dizem rezam juntos! 
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Oh, 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 a vós meus olhos, 

meus ouvidos, minha boca./ Tudo o que sou, desejo que a vós pertença 

Incomparável mãe, guardai-me e defendei-me./ Como coisa e propriedade vossa, amém 

Como coisa e propriedade vossa, amém./ Oh, 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 a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca 

Tudo o que sou, desejo que a vós pertença./ Incomparável mãe, guardai-me e defendei-me 

Como coisa e propriedade vossa, amém./ Como coisa e propriedade vossa, amém 

 

 

FINAL (Opcional ) 

O povo te chama de Nossa Senhora/ Por causa de Nosso Senhor 

O povo te chama de Mãe e Rainha/ Porquê Jesus Cristo é o Rei do céu 

E por não te ver como desejaria/ Te ver com os olhos da fé 

Por isso ele coroa a tua imagem Maria/ Por seres a mãe de Jesus 

Por seres a mãe de Jesus de Nazaré/ Como é bonita uma religião 

Que se lembra da mãe de Jesus/ Mais bonito é saber quem tu és 

Não és deusa, não és mais que Deus/ Mas depois de Jesus, o Senhor 

Neste mundo ninguém foi maior 

Aquele que lê a palavra Divina/ Por causa de Nosso Senhor 

Já sabe que o livro de Deus nos ensina/ Que só Jesus Cristo é o intercessor/ Porém se 

podemos orar pelos outros/ A Mãe de Jesus pode mais Por isto te pedimos em prece oh! 

Maria/ Que leves o povo a Jesus 

Porquê de levar a Jesus entendes mais/ Como é bonita uma religião 

Que se lembra da mãe de Jesus/ Mais bonito é saber quem tu és 

Não és deusa, não és mais que Deus / Mas depois de Jesus, o Senhor 

Neste mundo ninguém foi maior 


