A Nossa Senhora Aparecida
Menina simples de coração puro
Que encontrou graça aos olhos do Pai
Menina humilde de espírito maduro
Peço sempre que do mal nos livrai
Menina serva que acolheu as palavras do anjo com atenção
E sabiamente no coração soube tudo conservar
Menina mulher que acreditou na verdade da salvação
E ajudou à Deus Seu plano realizar
Menina que se tornou mulher
Ao gerar no ventre o Salvador
Socorrei-nos mãe querida
Ensinai-nos esse amor
O Maria, virgem porta do céu,
Nos cobre todos os dias com seu manto, com seu véu
Por meio de ti nos veio a salvação
Onde brota toda graça para nós de tua mão.
Tua beleza fascinou aquele que é três vezes santo
Que veio morar no seu ventre por seu encanto
Nos ensina, oh mãe, a amar e a sofrer
Assim como vistes seu filho Jesus na cruz morrer
Seu coração gerou o amor
E no seu ventre nasceu o salvador
Meus olhos não viram tanta beleza
Até o sol se inclina diante de tanta grandeza
Toda terra te rende gratidão
Por sua entrega nos tiraste da escravidão
Teu amor de mãe é grande com o mar
Onde todos os filhos podem se abrigar
Num mundo com tantas estruturas e valores desumanos;
Maria, a Mãe da esperança nos aponta para o eterno.
E o Pai num gesto que possa entender qualquer humano;
Nos diz com simplicidade que o “Caminho é materno”.
Dizem que Maria não é o caminho, mas ela, nele andou;
Outros que ela não é a verdade, mas ela a conheceu;
Insistem em dizer que ela não é a vida, mas ELA a gerou,
Alegre-se, você tem a mesma mãe de Deus, que ELE te
concedeu.
Neste dia também te peço
Olhai por nossas crianças, futuro de nossa nação
Fazei brotar toda esperança de um mundo melhor
No íntimo de cada coração
E para finalizar
Quero sempre poder agradecer
Cubra-nos de fé para poder sempre rezar
E por favor, nunca se canse de por nós interceder.
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