
 

Quero ser como Tu, Maria,   
quero ser como tu nas minhas corridas diárias. 
Ando mais depressa do que tu,  
e, muitas vezes, não tenho tempo, nem ponto de chegada.  
Ando depressa, mas fico perdido nas dunas do deserto.  
Caminho em ruas bem alcatroadas,  
mas não tenho uma orientação segura. 
 

Maria, nunca pensei em ti como a Virgem caminhante,  
que caminha, que sobe, que avança, corajosa,  
no meio das tempestades e das adversidades da vida.  
Mas agora, este pensamento  
enche-me de serenidade e coragem.  
 

Maria‚ Tu és a Virgem caminhante:  
Tu caminhas para visitar os teus filhos,  
para lhe indicar o verdadeiro Caminho: Jesus Cristo.  
Ele que é o Caminho que leva a Deus,  
a Verdade que liberta, a vida que enche de alegria. 
 

Que o nosso caminhar seja como o teu, Maria:  
um caminhar a subir, um caminho de amor,  
um caminhar seguro, decidido,  
de solidariedade, de comunhão e de alegria.  
 
Ajuda-nos, Maria,  
a avançarmos decididos, seguros  
pelo nosso caminho a subir, pelo caminho da Cruz 
pelo caminho que leva a Deus.  

QUERO SER COMO TU, MARIA 
 



Santa Maria dos caminhantes,  
que o nosso caminhar seja como o teu, 
um caminhar juntos, fraterno,  
e não uma corrida para ultrapassar os outros. 
 

Ó Virgem caminhante, 
faz-nos saborear a beleza de caminhar juntos;  
ajuda-nos a perceber que, além dos acontecimentos.  
alegres ou tristes, da nossa existência,  
estamos a caminhar para a mesma meta:  
a Pátria Celeste, que é Deus.  
 

Maria, o teu caminho a subir foi para a santidade.  
Caminha connosco, ó Virgem Mãe,  
dirige os nossos passos a subir, pois, como Tu,  
como peregrinos do amor e da eternidade.  
 

Caminha connosco, ó Virgem Peregrina,  
e quando nos encontrardes a beira da estrada,  
fica connosco, como aos pés da cruz,  
recolhe-nos, cura as nossas feridas  
e, no meio do nevoeiro deste mundo,  
mostra-nos o caminho que leva a Deus.  
 
Além das etapas da nossa vida terrena,  
da madrugada e do por-do-sol,  
se avançarmos juntos, Tu caminhas connosco.  
Acompanha-nos, Ó Virgem peregrina,  
e contigo chegaremos à Pátria  
e cantaremos o cântico do amor eterno. 
 

 
 


