DIOCESE DE CAMPINA GRANDE
COMISSÃO DIOCESANA DE LITURGIA
HINÁRIO LITÚRGICO – ANO B
TEMPO COMUM – 18° AO 26° DOMINGO
SOLENIDADE DA ASSUNÇÃO DE NOSSA SENHORA

BASEADO NO HINÁRIO LITÚRGICO DA CNBB

CANTOS PROCESSIONAIS
I Acolhe os oprimidos (18° e 19° domingo)
Acolhe os oprimidos em tua casa,
ó Senhor, é seu abrigo!
Só Ele se faz temer,
pois a seu povo dá força e poder.
 A nação que ele governa é feliz com tal Senhor
lá do céu ele vê tudo vê o homem e seu valor
Fez o nosso coração, forte e contemplador.
 O que dá vitória ao rei não é ter muitos soldados
O valente não se livra por tua força ou seus cuidados
Quem confia nos cavalos vai, no fim, ser derrotado.
 Ó Senhor protege sempre quem espera em seu amor
pra livrar da triste morte e, da morte, dar vigor
no Senhor é que esperamos Ele é escudo protetor.
II Deus, nosso Pai protetor (20° ao 23° domingo)
Deus, nosso Pai protetor,
Dá-nos hoje um sinal de tua graça!
Por teu ungido, ó Senhor,
Estejamos pra sempre em tua casa!
 Ó Senhor, põe teu ouvido Bem aqui, pra me escutar.
Infeliz eu sou e pobre, Vem depressa me ajudar!
Teu amigo eu sou, tu sabes, Só em ti vou confiar.
 Compaixão de mim, Senhor! Eu te chamo, noite e dia.
Vem me dar força e coragem E aumentar minha alegria.
Eu te faço minha prece, Pois minh’alma em ti confia.
 Tu és bom e compassivo E a quem pede, dás perdão.
Dá ouvido a meus pedidos: Meu lamento é oração.
Na hora amarga eu te procuro, Sei que não te chamo em
vão.
III Senhor, escuta as preces (24° ao 26° domingo)
Senhor, escuta as preces do servo teu, do povo teu
eleito e bem amado
Dá paz aos que em ti creem e verdadeiros teus
mensageiros se achem comprovados!
 Quem confia no Senhor é qual monte de Sião
Não tem medo, não se abala está bem firme no seu chão.
 As montanhas rodeiam a feliz Jerusalém
O Senhor cerca seu povo para não temer ninguém.
 Venha a paz para o teu povo o teu povo de Israel
Venha a paz para o teu povo, pois tu És um Deus fiel.

IV - Antes que eu te formasse

(OPCIONAL –MÊS DE AGOSTO)

 Antes que eu te formasse dentro do seio de tua mãe,
Antes que tu nascesses te conhecia e te consagrei
Para ser meu profeta entre as nações, eu te escolhi.
Irás onde enviar-te e o que te mando proclamarás!
Tenho que gritar, tenho que arriscar
ai de mim se não o faço.
Como escapar de ti, como calar
se tua voz arde em meu peito?
Tenho que andar, tenho que lutar
ai de mim se não o faço.
Como escapar de ti, como calar
se tua voz arde em meu peito?
 Não temas arriscar-te, porque contigo eu estarei,
Não temas anunciar-me em tua boca eu falarei.
Entrego-te meu povo, vai arrancar e derrubar
Para edificar destruirás e plantarás!
 Deixa os teus irmãos, deixa teu pai e tua mãe.
Deixa a tua casa, porque a terra gritando está.
Nada tragas contigo, pois a teu lado eu estarei
É hora de lutar, porque meu povo sofrendo está.
V- Abre, Senhor, nossos lábios

(OPCIONAL PARA O MÊS DE SETEMBRO)

Abre, Senhor, nossos lábios
pra que nossa boca te cante.
Eternamente os teus louvores
em tons e acordes vibrantes.
 Tu és Senhor o caminho que os nossos passos conduz
Queremos que tua Palavra nas trevas pra nós seja Luz.
 Tu és Senhor a verdade em que professamos a crença
Queremos que a Tua Palavra do Teu grande amor nos
convença.
 Tu és Senhor plena vida a qual nós devemos viver
Queremos que a Tua Palavra em nós possa permanecer.
VI- Eis-me aqui, Senhor (Opcional)
Eis-me aqui Senhor! Eis-me aqui Senhor!
Pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor
Pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor
Eis-me aqui Senhor.
 O Senhor é o Pastor que me conduz.
Por caminhos nunca vistos me enviou,
Sou chamado a ser fermento, sal e luz,
e por isso respondi: aqui estou!
 Ele pôs em minha boca uma canção,
me ungiu como profeta e trovador
Da história e da vida do meu povo,
e por isso respondi: aqui estou!

ATO PENITENCIAL - KYRIE
I Senhor, vós sois o caminho
 Senhor, vós sois o caminho,
guiai-nos ao Pai com carinho.
De nós tende piedade!
Senhor, tende piedade!

 Senhor, nosso Jesus Cristo, Unigênito do Pai
Vós de Deus cordeiro santo nossas culpas perdoai.
 Vós que estais junto do Pai, como nosso Intercessor.
Acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor!
 Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor.
Com o Espírito Divino, de Deus Pai no esplendor!
II Glória a Deus, lá nos céus

 Ó Cristo, sois a verdade,
enchei-nos de caridade.

Glória a Deus, lá nos céus e paz na terra aos seus.

De nós tende piedade!
Ó Cristo, tende piedade!

 Glória a Deus nos altos céus, paz na terra a seus amados
A vós louvam Rei celeste os que foram libertados!

 Senhor, vós sois nossa vida,
buscai a ovelha perdida.

 Deus e Pai nos vos louvamos, adoramos, bendizemos.
Damos glória ao Vosso Nome, Vossos dons agradecemos!

De nós tende piedade!
Senhor, tende piedade!

 Senhor, nosso Jesus Cristo, Unigênito do Pai
Vós de Deus cordeiro santo nossas culpas perdoai.

II-Senhor tende piedade

 Vós que estai junto do Pai, como nosso Intercessor.
Acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor!

 Senhor, tende piedade de nós
Senhor, tende piedade de nós
 Cristo, tende piedade de nós
Senhor, tende piedade de nós
 Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós, de nós.

III - Eu confesso
 Eu confesso a Deus e a vós, irmãos,
Tantas vezes pequei, não fui fiel:
Pensamentos e palavras, atitudes, omissões...
Por minha culpa, tão grande culpa.
Senhor, piedade! Cristo, piedade!
Tem piedade, ó Senhor!
 Peço à Virgem Maria, nossa Mãe
E a vós, meus irmãos, rogueis por mim
A Deus Pai que nos perdoa
e nos sustenta em sua mão,
Por seu amor, tão grande amor!
GLÓRIA
I Glória a Deus nos altos céus
 Glória a Deus nos altos céus, paz na terra a seus amados
A vós louvam Rei celeste os que foram libertados!
Glória a Deus, lá nos céus e paz aos seus. Amém
 Deus e Pai nos vos louvamos, adoramos, bendizemos.
Damos glória ao Vosso Nome, vossos dons agradecemos!

 Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor.
Com o Espírito Divino, de Deus Pai no esplendor!
III Glória a Deus nas alturas
Glória a Deus nas alturas
Glória a Deus nas alturas
Glória a Deus nas alturas
E paz na terra aos homens por Ele amados.
Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai todo poderoso
Nós vos louvamos,
Nós vos bendizemos
Nos vos adoramos
Nós vos glorificamos
Nós vos damos graças por vossa imensa glória.
Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor Deus
Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai
Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós
Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica
Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós.
Só vós sois o Santo, só vós o Senhor
Só vós o Altíssimo Jesus Cristo
Com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém!
ALELUIA
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia
18º Domingo
O homem não vive só de pão, mas de toda palavra que sai
da boca de Deus, não só de pão. Amém. Aleluia, aleluia.

19º domingo
Eu sou o pão vivo, descido do céu; quem deste pão come,
sempre há de viver. Eu sou o pão vivo, descido do céu,
amém, amém, aleluia, aleluia!

Ô,ô, ô, recebe, Senhor!
Ô, ô, ô recebe, Senhor!

20° domingo
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue,
Em mim permanece e eu vou ficar nele.
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue,
Amém, aleluia, aleluia.

 As mesmas mãos que plantaram a semente aqui estão
O mesmo pão que a mulher preparou aqui está
O vinho novo que a uva sangrou jorrará no nosso altar!

21º domingo
Ó Senhor, tuas palavras são espírito e vida; as palavras que
tu dizes, bem que são de eterna vida.
22º domingo
Deus, nosso Pai, nesse seu imenso amor, foi quem gerounos com a palavra da verdade, nós, as primícias do seu
gesto criador!
23° domingo
Jesus Cristo pregava o Evangelho, a Boa Notícia do Reino,
E curava seu povo doente de todos os males, sua gente
24° domingo
Eu de nada me glorio, a não ser, na cruz de Cristo
Vejo o mundo pregado e pro mundo em cruz me avisto
25° domingo
Pelo Evangelho o Pai nos chamou, a fim de alcançarmos a
glória,
De nosso Senhor Jesus Cristo, de nosso Senhor Jesus
Cristo.
26° domingo
Tua Palavra é verdade, orienta e dá vigor
Na verdade santifica o teu povo, ó Senhor.
APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
I- A mesa santa (18° ao 21° domingo)
 A mesa santa que preparamos,
Mãos que se elevam a Ti, ó Senhor.
O pão e o vinho, frutos da terra,
Duro trabalho, carinho e amor:
Ô,ô, ô, recebe, Senhor!
Ô, ô, recebe, Senhor!
 Flores, espinhos, dor e alegria,
Pais, mães e filhos diante do altar.
A nossa oferta em nova festa,
A nossa dor vem, Senhor, transformar!
Ô,ô, ô, recebe, Senhor!
Ô, ô, recebe, Senhor!
 A vida nova, nova família,
Que celebramos aqui tem lugar.
Tua bondade vem com fartura,
É só saber, reunir, partilhar.

II - A liberdade haverá ( 22° ao 26° domingo)

A liberdade haverá, a igualdade haverá
E nesta festa onde a gente é irmão
O Deus da vida se faz comunhão!
 Na flor do altar brilha o sonho da paz mundial
A luz acessa é fé que palpita hoje em nós
Do livro aberto o amor se derrama total no nosso altar!
 Bendito sejam os frutos da terra de Deus
Benditos sejam o trabalho e a nossa união
Bendito seja Jesus que conosco estará além do altar!
III- Os grãos que formam espiga

(OPCIONAL PARA O MÊS DE AGOSTO)

 Os grãos que formam espigas se unem pra serem pão.
Os homens que são Igreja se unem pela oblação
Diante do altar Senhor entendo minha vocação
devo sacrificar a vida por meu irmão
 O grão caído na terra só vive se vai morrer.
É dando que se recebe morrendo se vai viver
 O vinho e o pão ofertamos são nossas respostas de
amor
Pedimos humildemente aceita-nos ó Senhor
IV - Sabes, Senhor

(OPCIONAL PARA O MÊS DE SETEMBRO)

Sabes, Senhor, o que temos é tão pouco pra dar,
mas este pouco nós queremos com os irmãos
compartilhar!
 Queremos nesta hora diante dos irmãos
comprometer com a vida buscando a união.
 Sabemos que é difícil os bens compartilhar,
mas com a tua graça, Senhor, queremos dar.
 Olhando teu exemplo, Senhor, vamos seguir,
fazendo o bem a todos, sem nada exigir!
SANTO
I - Santo
 Santo, Santo, Santo, Senhor, Deus do universo!
O céu e a terra proclamam a vossa glória.

Hosana, Hosana, hosana nas alturas!
Hosana, hosana, hosana nas alturas!
 Bendito o que vem em nome do Senhor.
II - Santo

Viverá em mim como eu vivo no Pai.
 Sim, meu Senhor, eu creio Que vieste ao mundo a remi-lo
Que tu és o Filho de Deus
E que estás aqui, alimentando nossas vidas.
II- Comunhão (22° ao 25° domingo)

 Santo, Santo, Santo, Santo Senhor!
Deus do universo, Santo Senhor!
O céu e a terra, Santo Senhor!
proclamam a vossa glória, Santo Senhor!
Hosana, hosana, Hosana nas alturas.
Hosana, hosana, Hosana nas alturas.
 Bendito o que vem, Santo Senhor!
Em nome do Senhor, Santo Senhor!
Hosana, hosana, hosana, Santo Senhor!
CORDEIRO
I Cordeiro
 Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo.
Tende piedade de nós.
 Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo.
Tende piedade de nós.
 Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo.
Dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz.
II Cordeiro
 Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo.
Tende piedade, Tende piedade de nós.
 Cordeiro de Deus, que tirais o pecado,
Tende piedade, Tende piedade de nós.
 Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo.
Dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz.
COMUNHÃO

22° domingo
O mal que sai de nós, que vem do coração,
Impuro, sim, nos faz, diz o Senhor, irmãos!
O mal que sai de nós, do coração!
23° domingo
Todas as coisas bem fez o senhor Jesus,
Ouvir os surdos fez dos cegos foi a luz;
Os mudos fez falar Cristo Jesus.
24° domingo
Se alguém me quer seguir, a si tem que negar,
Tomar a cruz e vir Comigo a caminhar...
Se alguém me quer seguir, a cruz tomar!
25° domingo
Primeiro quem será? o último há de ser,
A todos vai servir, Jesus nos vem dizer...
Primeiro há de ser, quem mais servir!
 Meu coração penetras e lês meus pensamentos.
Se luto ou se descanso, tu vês meus movimentos.
De todas minhas palavras tu tens conhecimento.
 Quisesse eu me esconder Do teu imenso olhar,
Subir até o céu, na terra me entranhar.
Atrás do horizonte, lá, iria te encontrar!
 Por trás e pela frente, teu ser me envolve e cerca.
O teu saber me encanta, me excede e me supera.
Tua mão me acompanha, me guia e me acoberta!
 Se a luz do sol se fosse, que escuridão seria!...
Se as trevas me envolvesse, o que adiantaria?
Pra ti, Senhor, a noite é clara como o dia!

I- Eu sou o pão da vida (18° ao 21° domingo)

 As fibras do meu corpo teceste e entrançaste.
No seio de minha mãe bem cedo me formaste.
Melhor do que ninguém me conheceste e amaste!

 Eu sou o Pão da vida, O que vem a mim não terá fome,
O que crê em mim não terá sede,
Ninguém vem a mim se meu Pai não o atrair.

 Teus planos insondáveis! Sem fim, tuas maravilhas!
Contá-las eu quiser, mas quem o poderia?...
Como da praia a areia, só tu as saberias!

Eu o ressuscitarei, eu o ressuscitarei,
eu o ressuscitarei no dia final!

III-

 Eu sou o Pão da vida, Que se prova e não se sente fome.
O que sempre beber do meu sangue
Viverá em mim e terá a vida eterna.

 Vejam, eu andei pelas vilas,
apontei as saídas como o Pai me pediu.
Portas, eu cheguei para abri-las,
eu cuidei das feridas como nunca se viu.

 O pão que eu darei é meu corpo, vida para o mundo.
O que sempre comer de minha carne

Vejam, eu andei pelas vilas

(OPCIONAL PARA O MÊS DE AGOSTO)

Por onde formos também nós que brilhe a tua luz.
Fala, Senhor, na nossa vós em nossa vida.
Nosso caminho então conduz, queremos ser assim
Que o pão da vida nos revigore o nosso SIM!
 Vejam, fiz de novo a leitura
das raízes da vida que meu Pai vê melhor.
Luzes, acendi com brandura
para a ovelha perdida não medi meu suor.
 Vejam, semeei consciência
nos caminhos do povo, pois o Pai quer assim
Tramas, enfrentei prepotência
dos que temem o novo qual perigo sem fim.
 Vejam, eu quebrei as algemas,
levantei os caídos, do meu Pai fui as mãos
Laços, recusei os esquemas.
Eu não quero oprimidos quero um povo de irmão.
 Vejam, do meu Pai a vontade
eu cumpri passo a passo, foi pra isso que eu vim
Dores, enfrentei a maldade
mesmo frente ao fracasso eu mantive o meu Sim.
IV-

Eis que sou o pão da vida

(OPCIONAL PARA O MÊS DE SETEMBRO)

 Todo aquele que comer do meu corpo que é doado,
Todo aquele que beber do meu sangue derramado.
E crê nas minhas palavras que são plenas de vida,
Nunca mais sentirá fome e nem sede em sua lida.
Eis que sou o pão da vida
Eis que sou o pão do céu;
Faço-me vossa comida,
Eu sou mais que leite e mel.
 O meu Corpo e meu Sangue são sublimes alimentos,
Do fraco indigente é vigor, do faminto é sustento.
Do aflito é consolo, do enfermo é a unção,
Do pequeno e excluído, rocha viva e proteção.
 Eu sou o caminho, a vida, Água Viva e a Verdade
Sou a paz e a luz do mundo, sou a própria liberdade.
Sou a palavra do Pai que entre vós habitou
Para que vós habiteis, na Trindade onde estou.
 Eu sou a Palavra Viva que sai da boca de Deus,
Sou a lâmpada para guiar vossos passos, irmãos meus
Sou o rio, eu sou a ponte, sou a brisa que afaga,
Sou a água, sou a fonte, fogo que não se apaga.
CANTO FINAL
I- Vocação
Se ouvires a voz do vento, chamando sem cessar,
Se ouvires a voz do tempo, mandando esperar,
A decisão é tua!

São muitos os convidados, são muitos os convidados!
Quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo!
Se ouvires a voz de Deus, chamando sem cessar,
Se ouvires a voz do mundo, querendo te enganar.
A decisão é tua!
O trigo já se perdeu, cresceu ninguém colheu,
E o mundo passando fome, passando fome de Deus.
A decisão é tua!
II – Quero ouvir teu apelo, Senhor
 Quero ouvir teu apelo, Senhor,
ao teu chamado de amor responder.
Na alegria te quero servir e anunciar o teu Reino de amor!
E pelo mundo eu vou, cantando teu amor,
Pois disponível estou, para servir-te, Senhor!
 Dia-a-dia, tua graça me dás,
nela se apoia o meu caminhar.
Se estás ao meu lado, Senhor,
o que, então, poderei eu temer?
III- Toda Bíblia
Toda bíblia é comunicação
De um Deus amor, de um Deus irmão,
É feliz quem crê na revelação,
Quem tem Deus no coração.
 Jesus cristo é a Palavra. Pura imagem de Deus Pai.
Ele é vida e verdade, a suprema caridade.
 Os profetas sempre mostram a vontade do Senhor,
Precisamos ser profetas para o mundo ser melhor.
 Vossa lei se fundamenta na palavra dos apóstolos
João, Mateus, Marcos e Lucas transmitiam essa fé.
IV – A Bíblia é comunicação
 Agora que a missa termina, começa então nossa missão.
A Palavra de Deus nos ensina e nos aponta a direção:
sejamos comunicadores, a Bíblia é Comunicação!
Vamos, vamos comunicar
que o amor de Deus é revelação.
Vamos, vamos testemunhar
que a Bíblia é Comunicação!
 Repletos do amor do Senhor, de sua Palavra e seu Pão,
fiéis comuniquemos o Amor, pois Deus se faz comunicação.
Testemunharemos com ardor, pois essa é a nossa missão!

SOLENIDADE DA ASSUNÇÃO DE NOSSA SENHORA
19 DE AGOSTO
CANTO PROCESSIONAL
 Maria concebida sem culpa original,
trouxeste a luz da vida na noite de natal.
Tu foste imaculada na tua conceição,
ó mãe predestinada da nova criação.
Maria da assunção, escuta a nossa voz
e pede proteção a cada um de nós.

Planta meu reino, transforma a terra
Mais que coragem, tens minha mão!
 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:

 Maria mãe querida, sinal do eterno amor
no ventre deste a vida e corpo ao salvador.
Ao céu foste elevada por anjos do senhor
na glória coroada, coberta de esplendor.

 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, nossa mãe nós queremos contigo aprender
A justiça, a vontade do Pai e entender o teu Filho que diz:

 Maria mãe rainha, protege com teu véu
o povo que caminha na direção do céu.
Tu foste a maravilha das obras do senhor:
esposa, mãe e filha do mesmo deus de amor.

 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:

ALELUIA

Comunhão II

Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia!

O senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome!

 Maria é elevada ao céu alegre-se os coros dos anjos.

 A minha alma engrandece o senhor
e exulta meu espírito em Deus, meu salvador.
porque olhou para a humildade de sua serva,
doravante as gerações hão de chamar-me de bendita.

APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
 É grande o Senhor, é nosso Deus
atento aos corações, buscou em Nazaré
Dentre os humildes, Maria foi eleita,
vinde, todos celebrar tamanha fé.
Fez em mim grandes coisas de um jeito bem novo
Que acolhe, que integra fez visita a seu povo
Falou e cumpriu a minh’alma se alegra.
 Fiel, compassivo é o nosso Deus.
Atento a toda dor conosco vem morar,
Dispensa orgulho e poder, nutre os famintos,
vinde, pois, toda esperança celebrar.
 Coragem que anima, é o nosso Deus.
Atento ao novo Reino, ouviu nosso clamor
Trouxe o perdão, reanimou os humilhados,
vinde todos celebrar seu grande amor.
COMUNHÃO
 Povo de Deus foi assim, 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 aprende
A humildade, a confiança total e escutar o teu filho que diz.
Senta comigo à minha mesa
Nutre a esperança, reúne os irmãos

 O poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome
Seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o
temem,
 Manifesta o poder de seu braço, dispersa os soberbos.
derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes.
 Sacia de bens os famintos, despede os ricos sem nada.
acolhe Israel, seu servidor, fiel ao seu amor
 Como havia prometido aos nossos pais
Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito,
desde agora e para sempre, pelos séculos. Amém!
CANTO FINAL
 Um grande sinal apareceu no céu,
Uma Mulher vestida de sol,
Levava no ventre um Filho varão
Que foi arrebatado para junto de Deus.
Quem é esta que avança como o sol,
Brilhando como a lua, Coroada de estrelas ?
Terrível como os anjos Em sinal de batalha,
Temida em toda a terra, A Rainha do Céu.

 E houve, então, No céu, uma grande batalha:
O anjo Miguel derrotou o dragão.
E a antiga serpente foi banida para as trevas
E a sua cabeça esmagada por Maria.
Mais que aurora surgistes formosa
 Mais que aurora surgistes formosa,
Doce luz espargindo na terra,
E entre os astros que a noite descerra,
Nenhum há mais brilhante que Vós!
Sois mais alva que a lua,
Mais que o sol sois brilhante,
Mesmo o céu fulgurante,
Perde em brilho perante vós.
 Vem do céu esse brilho das vestes,
E esse azul que no manto flutua,
Seus encantos cedeu-vos a lua,
Doze estrelas vos vêm coroar!
 São mais belos que o mar vossos olhos,
Mais que o lis, vossa fronte é formosa,
Tendes faces que vencem a rosa,
Vossos lábios são flor em botão.
 Vós venceis os diamantes no brilho,
E excedeis o rubi nos fulgores;
Mais beleza Vós tendes que as flores;
Sois Maria, um retrato de Deus.

