
HERÓI HOJE 

Fatima Gabrielli 

 Dm A7 Dm 

Quem é esse João que leva uma imagem? 

 A7 Dm 

Traz no coração, amor, fé e coragem, 

Gm Dm A7 Dm 

Quer levar a todos a Imagem Peregrina, 

 Gm Dm A7 D D7 

As graças do Santuário e salvar nossas famílias. 

G A7 D Bm G A7 D D7 

Hoje quero ser herói, hoje e não amanhã, 

G A7 D Bm G 

Hoje quero ser herói da Mãe de Deus, como João 

A7 D Dm 

Pozzobon. 

 

Cidades, hospitais, escolas visitava, 

Com a Mãe e Rainha a vida semeava, 

Hoje nós colhemos os frutos deste sim: 

Milhões de famílias recebem nossa Mãe. 

Rezando o Rosário com grande humildade, 

O pobre peregrino plantou fidelidade, 

A força do Rosário mostrou-se vitoriosa 

É a grande arma na evangelização. 

O mundo precisa de apóstolos assim, 

Que nunca desistem e vão até o fim 

Assumem a missão com plena confiança, 

Somente se apoiam na Divina Providência. 

 



HINO DE GRATIDÃO 

Fatima Gabrielli 

 

 C F G7 C Am F D7 G7 

Um raio de luz iluminou, fazendo nascer entre nós um herói. 

 C F G7 C Am Dm G7 C 

Que veio mostrar com simplicidade, caminhos de fé e de santidade. 

 C7 F G7 C Am Dm G7 C 

Os vales montanhas sorriam ao ver, a Mãe Peregrina nos ombros do herói. 

 C7 F G7 C Am Dm G7 C 

Que com alegria abraçou a missão, de levar Maria ao povo de Deus. 

C7 F Fm C Am F G7 C 

A a a ve- Maria, queremos cantar, 

 C7 F Fm C Am F G7 C 

A nossa Mãe Rainha, vamos agradecer. 

 G7 C 

Que suba ao céu o nosso louvor, 

 Am F G7 C 

Por João Pozzobon, obrigado Senhor! 

 

Serei um herói hoje e não amanhã, servindo a Maria viveu o ideal. 

De ser instrumento, de ser missionário, conquistou vitória rezando o Rosário. 

Lá no Santuário nasceu a Campanha, que hoje se estende ao mundo inteiro. 

Torrentes de graças são distribuídas, por causa do sim do João Peregrino. 

Maria é o caminho que leva a Jesus, Jesus é a verdade que leva ao Pai. 

Assim ensinava João com carinho, fazendo-se irmão e se pondo a caminho. 

 Queremos agora assumir a missão, levar a Campanha, salvar as famílias. 

Com santo heroísmo, viver o Evangelho, na fidelidade da Aliança de Amor. 

 

 



O BURRINHO DE MARIA  

Pe. Antonio Maria Borges 

 

B F#7                                                               

Pobre João, João rico do que Deus tem  

 B 

para dar. 

 F#7 

 Tua vida eu não explico, quem pode a 

 B 

graça explicar? 

 E Em 

Do teu trabalho vivias, sendo no lar pai 

 B 

e pão, 

G#m C #m F#7 

Deus quer mais para teus dias: te faz 

 B 

profeta, João. 

B F#7 

João não temas enfim, Maria é quem te 

 B F#7 

acompanha. Nascerá deste teu sim uma “esforçada 

 B 

campanha” 

 E  Em 

 A Peregrina levavas no teu ombro 

 B G#m C#m 

noite e dia, sendo filho te chamavas: “o 

 F#7 B 



BURRINHO de Maria” 

 F#7 

Vem comigo, vem João, 

 B 

Quero fazer teu caminho tendo amor 

 F#7 

no coração, quem me dera ser 

 

 B E 

burrinho como tu levando a luz 

Em B 

da Virgem Mãe Peregrina e com ela 

 F#7 B 

seu Jesus pela minha Palestina. 

 

Do Santuário apressada parte de novo Maria 

não há ninguém, não há nada que não salte de alegria. 

O velho vira criança, o pobre rico de paz 

O rico a pobreza alcança e o mundo novo se faz. 

No peito a cruz feito espada, na mão levavas o terço, 

teu abrigo era a estrada, o Santuário, teu berço. 

Em ti a simplicidade, deu mão à sabedoria 

suor de fidelidade, molhou teu pão, cada dia. 

Deus te viu sempre um menino, o mundo te viu um nobre. 

Teu coração peregrino amou o irmão mais pobre. 

A Vila da Caridade nasceu do teu coração, 

contigo Maria invade: escola, hospital, prisão. 

Alguém te ouviu SIM dizer na tua simplicidade: 

“Se no caminho eu morrer, morri de felicidade” 

Deus te chamou no horário da missa de todo dia. 



À sombra do Santuário balbuciando: Maria 

 

VOU EVANGELIZAR 

Fatima Gabrielli 

Bm Em 

Vou evangelizar com a Mãe Peregrina. 

 F# Bm 

Vou evangelizar com a Mãe Peregrina. 

Em Bm F# 

Ela me dá sua mão, me mostra Jesus, 

 Bm 

o caminho me ensina.(2x) 

 G Em F# Bm F# Bm 

(Eu vou, eu vou, eu vou o ou) 

 F# Bm 

Ai de mim se eu não evangelizar, 

 F# Bm B7 

Sou uma luz e preciso iluminar. 

 Em A7 D Bm 

De João Pozzobon, vou seguir o exemplo, 

 F# Bm 

E da Mãe de Deus serei instrumento. (2x) 

 

Para as águas mais profundas vou remar, 

Com amor, as famílias renovar, 

Levando e vivendo o que Cristo ensina, 

Espalhando a fé na Mãe Peregrina. 

 

 

 



LAUREL A JOÃO POZZOBON 

(Paulo Sérgio de Queiroz Rodrigues) 

 

         C              G           C           C7 

1. À sombra do Santuário, 

                      F                 Dm                  G  

Compreendeu a missão do Fundador. 

               C               G           C     Am 

Com amor e entrega total, 

                 D7                              G 

Despertou no coração de João 

          F                       G                    C     C7 

a vivência do heroísmo integral! 

 

   F                  G                  Em             Am     

João Pozzobon entendeu a missão  

           C                      D                  G 

e por ela a sua entrega foi total. 

   F                G             Em             Am 

“Eu, também, entendi a missão  

             C                                  G         C  (G7)    

e por ela também quero me entregar.” 

 

2. Vinculado à fonte original, 

E acolhido pela Mãe e Educadora, 

Se fez um apóstolo do Terço. 

Imitando o Pai e Fundador, 

Semeou a herança de Schoenstatt. 

 

3. Pequenino instrumento foi João! 



Eleito e ungido por Deus, 

Colocou-se disponível à Igreja, 

Com amor filial à Maria, 

O legado de Schoenstatt dilatou. 

 

4. João Pozzobon aceitou a missão 

De levar a Imagem Peregrina, 

Rezando o Terço nas famílias, 

Consumiu sua vida com amor, 

Contemplando as glórias de Maria! 

 

5. Hoje, também, quero imitar 

Pozzobon, o justo varão. 

Aspiro consagrar meu coração, 

Selar a Aliança de Amor 

Com Maria a Mãe do Redentor. 

 

 

GUARDA NOBRE 

(Ir. M. Eliane Cunha) 

 

1. Alegria, gratidão a Deus que chamou à existência um filho 

fiel. Peregrino, com a Mãe Peregrina, cumpriu sua missão. 

 

Guarda nobre – “Herói hoje e não amanhã” – Ideal que 

assumiste co’ardor. Carregando a Mãe e Rainha, filho heroico 

na Aliança de Amor! 

 

2. No Santuário, berço da missão, encontraste o caminho: tua 

vida consagrar. Com a Mãe, sem medir sacrifícios. Tudo feito com o amor. 



 

3. Pai e esposo, doação sem fim, testemunho de amor, oração, 

comunhão. Intercede por nossas famílias, santidade e união. 

 

4. “Aluninho”, dedicado és, na escola de Maria do Pai e Fundador. 

Vinculado à origem de Schoenstatt, pela Obra te doaste. 

 

5. Um diácono, servidor fiel da Igreja de Cristo em todo o lugar. 

Um olhar aos pequenos e humildes, dedicou-se até o fim. 

 

6. Nas escolas, hospitais, prisões, sua presença com a Mãe 

levou filhos a Deus. Como apóstolo do Santo Rosário, viveu e anunciou. 

 

HINO DO CENTENÁRIO DE NASCIMENTO 

(Pe. Augusto Barros) 

 

1. Tu nasceste no mês de dezembro, no mês do Natal. 

Pequenina estrela brilhando no Sul do Brasil. 

Era o dia da Mãe Guadalupe, Senhora do Céu. 

Da América lembra outro servo: Juan Diego, gentil. 

 

No jubileu da Campanha, pedimos João, 

pois trazes ainda nos ombros a Mãe Peregrina. 

Ajuda-nos a conduzi-la com o coração. 

O teu testemunho de fé e oração nos ensina. 

 

2. Com tuas mãos sempre cheias de rosas para partilhar, 

o perfume, beleza, alegria sem nada reter. 

Dos espinhos do Santo Rosário, das lutas da fé, 

tu guardavas contigo a coragem, sem nada temer. 



3. Hoje somos com a Mãe Peregrina famílias cristãs 

e em todos os cantos da terra ecoa tua voz. 

Caminhamos contigo na busca de lindas manhãs. 

Ó João Pozzobon lá no céu intercede por nós. 


