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Virgem Mãe

Letra: João de Deus / Liturgia das Horas
Música: frei Acílio MendesEstrofe (Contemplativo)

Refrão

Para
terminar

1.

2. Vem a onda, sobrevém
Nova onda e nada teme
Quem Te vê guiando o leme, (2x)

Virgem Mãe.
Tu guardaste em gozo e dor
Smpre na alma a paz de um templo;
Foste em vida nosso exemplo, (2x)

Mãe de Amor.

3. Navegando mas de pé
Nesse mar cavado embora,
Vou na barca salvadora (2x)

Que é a Fé.
Não me assusta a multidão
De inimigos que me agride:
Contra a Torre de David (2x)

Tudo é vão.

4. Por feroz que esteja o mar
De repente forma um lago:
Basta um só reflexo vago (2x)

Desse olhar.
Meu farol, refúgio meu,
Sol que dia e noite brilha,
Mãe de Deus e de Deus Filha, (2x)

Mãe do Céu.
(Frascati - Roma / Itália,29.11.1986)


