
ABERTURA 3
1- Nossos corações em festa se revestem de 
louvor, pois aqui se manifesta a vontade do 
Senhor, que nos quer um povo unido a serviço 
da missão, animado e destemido, por amor e 
vocação. // Cristo, Mestre e Senhor, pois, eterno 
é seu amor! Nesta fonte de água viva somos 
hoje seus convivas! // 2- Nossos passos já se 
encontram a caminho do altar; nossas vozes 
já decantam o que vimos proclamar. Neste 
mundo tão bonito, mas que pede redenção, 
nosso “sim” ao Deus bendito, por amor e 
vocação. // 3- Nós queremos operários, 
mensageiros do Senhor, que nos façam 
solidários a serviço do amor; Construtores da 
justiça, empenhados na missão contra toda 
injustiça, por amor e vocação. // 4- Nossa 
Igreja necessita de mais fibra e mais vigor, e 
de gente que acredita no chamado do Senhor; 
que dê pão quem tem fome e justiça a quem 
tem pão. E bendiga o seu nome, por amor e 
vocação.

ABERTURA 4 
1- Volta meu povo, volta agora ao teu Senhor, 
vem celebrar a grande paz do seu perdão. Pois, 
ao te ver, ó povo meu, longe do amor, imensa 
dor sinto agitar meu coração. // Tu és Senhor, 
o nosso Deus e somos teus também, Senhor. 
Queremos, sim, viver no amor, plantar a paz dos 
sonhos teus. // 2- De teus pecados desviei o 
meu olhar; as tuas culpas atirei longe de mim. 
Sempre te amei e te criei só para amar: volta, 
meu povo, e vem amar também assim. // 3- 
Vem, povo meu, e busca agora o teu Senhor, 
um Deus mais santo tu não podes eEncontrar. 
Se sempre quis te ver feliz, ser teu pastor, de 
todo o mal eu quero, pois, te libertar.

Ritos iniciais

ABERTURA 1
Subiremos montanhas sagradas, colinas suaves 
do amor cristão. Lá do alto Jesus nos acena, 
mostrando o caminho da salvação. // 1- Vamos 
seguindo para o altar, onde Jesus se dá no Pão; 
vamos dizer pelo cantara prece do coração. 
Deus, que desceu do alto céu, veio servir-nos de 
farol neste caminho envolto em véu em busca 
do bem final. // 2- É o sacrifício de Jesus que se 
renova uma vez mais, para o cristão ter nova luz 
e a força para os seus ais. Esta é a Ceia do Senhor, 
que nos reúne uma vez mais; somos convivas 
do Amor em buscado bem final!

ABERTURA 2 
Alegrai-vos sempre no Senhor! Alegrai-vos sempre 
no Senhor!  // 1- Não vos inquieteis com nada, em 
toda circunstância, orai ao Senhor. Apresentai 
a Deus as vossas preocupações com orações, 
súplicas e louvor. // 2- E a paz do nosso Deus, 
maior que a inteligência, haverá de guardar os 
vossos corações, os vossos pensamentos, em 
Jesus Cristo, Nosso Senhor... 
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ABERTURA 5
Quem tem a graça de em sua casa 
poder morar? Quem na justiça 
busca e conquista, com Deus está! 
1- Vamos entrando com alegria, pois em 
família todos são irmãos.E se esta casa de 
Deus é grande, maior ainda é seu coração. // 
2-. Quem co’a verdade, sem falsidade, ama 
o seu irmão; quem não difama, e o mal não 
trama no coração. // 3- Quem não se vende 
contra o inocente e detesta o mal; quem não 
o explora, na dor não falta, promete e faz.

ABERTURA 6
1- Se caminhar é preciso, caminharemos 
unidos, e nossos pés, nossos braços, 
sustentarão nossos passos. Não mais 
seremos a massa sem vez, sem voz, sem 
história, mas uma Igreja que vai em 
esperança solidária. // 2- Se caminhar é 
preciso, caminharemos unidos, e nossa fé 
será tanta que transporá as montanhas. 
Vamos abrindo fronteiras onde só havia 
barreiras, pois somos povo que vai em 
esperança solidária. // 3- Se caminhar é 
preciso, caminharemos unidos, e o reino 
de Deus teremos como horizonte de vida. 
Compartiremos as dores, os sofrimentos 
e as penas, levando a força do amor em 
esperança solidária. // 4- Se caminhar é 
preciso, caminharemos unidos, e nossa 
voz no deserto fará brotar novas fontes. E a 
nova vida na terra será antevista nas festas. 
É Deus que está entre nós em esperança 
solidária.

ABERTURA 7
Somos um povo que alegre vai marchando dia 
a dia ao encontro do Pai. Aqui reunidos nós 
participamos desta Igreja santa que pro céu 
vai caminhando. // 1- Todos congregados 
pelo amor do Senhor, nossa voz unida 

cantará seu louvor. // 2- Todos peregrinos 
pela terra passamos, nossa fé ardente vai o 
mundo iluminando.

ATO PENITENCIAL 1 
Tende piedade! Tende piedade! Tende piedade 
de mim, ó meu Senhor! Se é grande o meu 
pecado, ainda é maior, ó Deus, vossa bondade 
e vosso amor! Senhor, eu reconheço o meu 
pecado, o mal que pratiquei foi contra Vós. 
Quer compaixão meu coração! Lavai-me e 
eu serei purificado!

ATO PENITENCIAL 2 
1- Como a ovelha perdida, pelo pecado 
ferida, eu Te suplico perdão, ó Bom Pastor! 
Kyrie eleison! / Kyrie eleison! / Kyrie eleison! 
// 2- Como o ladrão perdoado, encontro 
o paraíso ao Teu lado. Lembra-te de mim, 
pecador, por Tua Cruz! Christe eleison! / 
Christe eleison! / Christe eleison! // 3- Como 
a pecadora caída, derramo aos Teus pés 
minha vida. Vê as lágrimas do meu coração 
e salva-me! Kyrie eleison! / Kyrie eleison! / 
Kyrie  eleison!

ATO PENITENCIAL 3 
Eu canto a alegria, Senhor, de ser perdoado 
no amor. // 1. Senhor, tende piedade de nós 
(bis). // 2. Cristo, tende piedade de nós (bis). 
// 3. Senhor, tende piedade de nós (bis).

ATO PENITENCIAL 4 
1- Por nossas fraquezas humanas – Senhor, 
tende piedade! Por nosso injusto egoísmo – 
Senhor, tende piedade! Por nossas faltas de 
fé e de amor, piedade, Senhor! // 2- Por nossa 
inteira omissão – Cristo, tende piedade! 
Por não viver como irmãos – Cristo, tende 
piedade! // 3- Porque não fui solidário 
– Senhor, tende piedade! Porque fomos 
indiferentes – Senhor, tende piedade!
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HINO DE LOUVOR 1 
1- Glória a Deus nos altos céus, e paz na 
terra a seus amados; a Vós louvam, Rei 
Celeste, os que foram libertados! R.:Glória a 
Vós, Senhor, graças e louvor! // 2- Deus e Pai 
nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, 
damos glória ao vosso nome, vossos dons 
agradecemos! // 3- Senhor, nosso Jesus 
Cristo, unigênito do Pai, Vós de Deus 
Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai! // 
4- Vós que estais junto do Pai como nosso 
intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei 
nosso clamor! // 5- Vós somente sois o Santo, 
o Altíssimo, o Senhor, com o Espírito divino 
de Deus Pai no esplendor! Amém! Amém!

HINO DE LOUVOR 2 
1- Glória a Deus nas alturas, e paz na terra 
aos homens por Ele amados. // 2- Senhor 
Deus, rei dos céus, Deus Pai todo-poderoso: 
Nós Vos louvamos, Vos bendizemos, Vos 
adoramos, Vos glorificamos, nós Vos damos 
graças por vossa imensa glória. // 3- 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. // 4- Só Vós sois o Santo, só Vós, 
o Senhor, só Vós, o Altíssimo Jesus Cristo, 
com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, 
na glória de Deus Pai. // 5- Amém. Amém. 
Amém. Amém. Amém!

HINO DE LOUVOR 3 
1-Glória ao Pai dos homens, dos Anjos, do 
mundo o Criador. Glória a Ti, Senhor! // 2- 
Glória a Cristo, Filho de Deus, nosso Irmão 
redentor! Glória a Ti, Senhor! // 3. Glória a 
Deus Espírito Santo e santificador! Glória a 
Ti, Senhor!

LITURGIA DA PALAVRA

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 1 
         
1- É silêncio no meu coração, só a voz do meu 
Deus quer falar.  Minha vida é resposta de 
amor: Deus me fala e eu quero escutar. // 2- 
Hoje nós somos muitos no mundo, o sinal de 
que Deus é bondade. O ideal que nos une é 
fecundo, faz crescer nossa comunidade.

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 2 
    
Aleluia, Aleluia, Aleluia (bis) // 1- Quando 
estamos unidos, estás entre nós e nos falarás 
da tua vida. // 2- Este nosso mundo sentido 
terá, se tua palavra o renovar.

PROFISSÃO DE FÉ

1- Creio em Deus Pai que é vida, fonte de todo 
amor. Creio em Deus Pai, que é Paz no mundo 
criador. Creio em Deus que nos quer como 
irmãos na fé para o mundo mudar (bis). // 2- 
Creio em Jesus Cristo, Filho igual a mim. Creio 
em sua Palavra, caminho vida sem fim. Creio 
em Deus feito homem que a vida consome pra 
nos libertar (bis). // 3- Creio no Espírito Santo 
que age com carinho. Creio em sua luz, 
mostrando o caminho. Pra construir Novo Dia, 
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tempo de alegria para festejar (bis). // 4- Creio 
no Corpo-Igreja que luta pra transformar. 
Creio que esta labuta o mundo vai mudar. 
Creio que toda peleja de vida é certeza que a 
paz reinar (bis).

LITURGIA EUCARÍSTICA

APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS 1
1- 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! // 2- 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! // 3- A vida nova, nova 
família, que celebramos, aqui tem lugar. 
Tua bondade vem com fartura, é só saber, 
reunir, partilhar!  Ô, ô, ô...

APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS 2  
1- Bendito seja Deus Pai, do Universo 
criador, pelo pão que nós recebemos, foi de 
graça e com amor. // O homem que trabalha, 
faz a terra produzir. O trabalho multiplica os 
dons que nós vamos repartir. // 2- Bendito 
seja Deus Pai, do Universo criador, pelo 
vinho que nós recebemos, foi de graça e 

com amor. // 
3- E nós participamos da construção 
do mundo novo com Deus, que jamais 
despreza nossa imensa pequenez.

APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS 3
1- Pai Santo na força deste rito, sejais 
sempre bendito pelo vinho e pão. Da 
vossa bondade recebemos os dons que 
oferecemos para a salvação. // Senhor, 
eterno Pai,os dons do vinho e Pão, agora 
transformai em vida e salvação. // .2- Pai 
Santo, sejamos água pura, que ao vinho 
se mistura e vai se consagrar. Por Cristo, a 
nossa humanidade, da vossa divindade vai 
participar. // 3- Pai Santo, que o vosso amor 
compreenda que a nossa oferenda vem do 
coração. São frutos regados pelo orvalho, 
que a benção do trabalho transformou em 
pão.

APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS 3
Lá – la – iá...  lá – la – iá... laiá laia // 1- 
Quando o trigo amadurece e do sol recebe 
a cor; quando a uva se torna prece na oferta 
do nosso amor, damos graças pela vida 
derramada neste chão, pois és tu, ó Deus da 
vida, quem dá vida à criação (bis). Lá – la – 
iá...  // 2- Os presentes da natureza, o amor 
do coração, o teu povo canta a certeza, traz 
a vida em procissão. Abençoa nossa vida, o 
trabalho redentor, as colheitas repartidas   
para celebrar o amor (bis). Lá – la – iá...  

APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS 4
1- Bendito e louvado seja o Pai, nosso 
Criador! O Pão que nós recebemos é prova 
do seu amor. O pão que nós recebemos, 
que é prova do seu amor, é o fruto de sua 
terra e do povo trabalhador. O fruto de sua 
terra e do povo trabalhador, na Missa é 
transformado no Corpo do Salvador. Bendito 
seja Deus! Bendito o seu amor! Bendito seja 
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Deus, Pai Onipotente, nosso Criador!(bis) 
//  2- Bendito e louvado seja O Pai, nosso 
Criador! O vinho que recebemos é prova 
do seu amor. O vinho que recebemos, 
que é prova do seu amor, é o fruto de sua 
terra e do povo trabalhador. O fruto de sua 
terra e do povo trabalhador, na Missa é 
transformado no Sangue do Salvador. 
 
APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS 5
1- O pão sofrido da terra na mesa da refeição. 
O pão partido na mesa se torna certeza e 
se faz comunhão. O corpo do seu Senhor é 
força viva de paz (bis)! // 2- Vinho de festa 
é alegria é vida no coração. Vinho bebido 
na luta se torna conduta de libertação. O 
sangue do meu Senhor é força viva de paz 
(bis)! // 3- Água trazida da fonte, matando 
a sede que mata. Água da chuva no chão 
traz vida e traz pão pra gente e pra mata. 
Água da vida, Jesus,  é força viva de paz 
(bis)! // 4- Flores dos jardins, dos campos, 
sorriso exposto no altar. Flores molhadas 
no pranto de quem deu a vida pra vida 
mudar. A vida de quem tombou é força viva 
de paz (bis)! // 5- Palavra viva do reino na 
boca de cada irmão. Palavra que fortalece, 
anima e esclarece a nossa união. Palavra 
do meu Senhor é força viva de paz (bis)! // 
6- Ceia, sagrada aliança, ato supremo do 
amor. Ceia, encontro e esperança de Jesus 
com a gente transformando a dor. A ceia do 
meu Senhor é força viva de paz (bis)! // 7- 
Louvor que nasce da história, no dia a dia 
do povo. Louvor ao Deus verdadeiro, fiel e 
justiceiro, Pai do mundo novo. O nome do 
meu Senhor é força viva de paz (bis)!

SANTO 1 
S: Santo, Santo! T: Santo é o Senhor!
S: Deus do Universo. T: Santo é o Senhor!
S: O céu e a terra proclamam, T: Santo é o 
Senhor!

S: Proclamam a vossa glória! T: Santo é o 
Senhor! 
S: Bendito o que vem T: Santo é o Senhor!
S: Em nome do Senhor!  T: Santo é o Senhor!
S: Hosana nas alturas!  T: Santo é o Senhor!
Todos: Hosana nas alturas! Santo é o 
Senhor!

SANTO 2 
Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do 
Universo! O céu e a terra proclamam a Vossa 
glória! Hosana, Hosana, Hosana, Hosana, 
Hosana nas alturas! // Bendito o que vem 
em nome do Senhor! Hosana, Hosana, 
Hosana, Hosana, Hosana nas alturas!

SANTO 3 
Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do 
universo! Céus e Terra cantam seu imenso 
amor! Hosana! Hosana! Hosana nas alturas! 
// E bendito seja Cristo Salvador. Em seu 
nome veio ser o Redentor! Hosana! Hosana! 
Hosana nas alturas!

COMUHÃO 1 
1- Tanto que esperou pudesse um dia 
chegar bem perto, dizendo tudo! Se não 
conseguiu como queria,
o seu silêncio não ficou mudo. // Ela muito 
amou, tem a minha paz; vai seguir caminho 
sem temor! Sabe quem eu sou, e será capaz 
de espalhar na terra o meu amor! // 2- Ela 
ultrapassou toda medida, não lhe bastando 
meros preceitos. Lágrimas, perfume - 
que acolhida! Nem se importando com 
preconceitos. // 
3- Se ninguém ousou dizer bem claro o 
que pensava daquele gesto, Ele revelou 
como era raro esse carinho tão manifesto. 
// 4- Ele é sempre mais que um convidado, 
se põe à mesa, nutrindo a vida; olha os 
corações e põe de lado toda aparência, 
cura a ferida!
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COMUHÃO 2
1- Por esta paz que a juventude tanto quer, 
pela alegria que as crianças têm à mão, eu 
rendo graças ao meu Pai que se compraz, 
e assim me pede para abrir meu coração. 
// Tomai, comei! Tomai, bebei, meu Corpo e 
Sangue que vos dou! O Pão da Vida sou Eu 
mesmo em refeição! Pai de bondade, Deus do 
Amor e do Universo, sustentai os que se doam 
por um mundo irmão! // 2- Pelos que firmam 
na justiça os próprios pés, pelo suor dos 
que mais lutam pelo pão, eu rendo graças 
a meu Pai, o Deus fiel, que assim me pede 
para abrir meu coração. // 3- Pelos que 
sabem enxergar um pouco além, e assim 
repartem a esperança com razão, eu rendo 
graças ao meu Pai que tudo vê, e assim me 
pede para abrir meu coração. // 4- Pelos 
que choram mas não perdem sua fé, pelos 
humildes que praticam o perdão, eu rendo 
graças a meu Pai que vem nutrir, e assim 
me pede par abrir meu coração. // 5- Pelos 
pequenos que só sabem confiar, pelos 
que sabem dizer sim e dizer não, eu rendo 
graças ao Pai que tudo sustém, e assim me 
pede para abrir meu coração. // 6- Por todo 
aquele que ainda sabe agradecer, e por 
quem ama sem pensar em condição, eu 
rendo graças ao meu Pai, o Deus-Amor, que 
assim me pede para abrir meu coração. // 7- 
Por minha vida, por meu povo, pelos meus, 
eu rendo graças ao meu Pai que estende as 
mãos, tudo sustenta e nos renova e dá vigor, 
e assim me pede para abrir meu coração.

COMUHÃO 3 
1- Meu pão, minha vida, sem Ti não sei viver; 
pois na comida encontro meu jeito de ser! O 
trigo, esta uva me põem  em feliz comunhão 
com o sol, vento e chuva, e toda a riqueza do 
chão. // Povo feliz, alegre já vai, nova canção a 
cantar!Deus  é assim, Pastor e Pai, pondo este 
Pão sobre o altar! // 2- Meu Pão da Alegria, 

sem Ti não viverei: Deus que me cria, me diz: 
“Se alegre, é a lei!” O céu é só festa, os santos 
se alegram com Deus. Este Pão me põe nesta 
feliz comunhão com os céus! // 3- Meu Pão 
da Amizade, sem Ti não vou passar: vida, em 
verdade, é só ser amado e amar! Pão que 
chega à mesa, unindo centenas de grãos, 
neste altar, com certeza, reúne os que Deus 
fez irmãos! // 4- Meu Pão da Esperança, não 
sei viver sem Ti; pois, na confiança, já temos 
o céu por aqui! É só nesta mesa que eu posso 
encontrar o vigor de exigir, com firmeza, 
Justiça na Paz, com Amor! // 5- Pão que 
ressuscita, oh, vem me libertar: vida bendita é 
vida pra sempre durar! Pão vivo é semente de 
céu bem no coração, e me faz ser mais gente 
na espera da ressurreição! // 6- Pão que se 
partilha, sem Ti meu ser decai: somos família, 
chamamos a Deus nosso Pai!   Os bens desta 
vida pra todos serão, quer o Altar: nada mais 
nos divida na fé, no trabalho e no lar!

COMUHÃO 4 
1- Vinde, ó povo escolhido, entrai na 
presença do Senhor. Tomai vossos lugares no 
banquete que o Rei para todos preparou. // 
Exaltai, bendizei, cantando salmos de louvor. 
Tomai, comei, o Corpo santo do Senhor! // 2- 
Ao aproximar-se aquele dia em que Jesus 
se entregaria em oblação, deixou à Sua 
Igreja a Eucaristia, alimento que conduz à 
salvação. // 3- Nesta unidade misteriosa, o 
Corpo é a Igreja e a Hóstia gloriosa. O céu 
abraça a terra em comunhão, Deus se faz 
presente neste Pão.

COMUHÃO 5 
1- Deus preparou o banquete, somos os 
seus convidados. Há pão pra todos na 
mesa; eis o Cordeiro imolado. // Felizes 
os convidados á mesa da comunhão. Jesus 
Cristo é o alimento, penhor da salvação. 
(bis) // 2- Aquele que come do pão, vida 
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eterna terá, é pão que veio do céu, muito 
mais que o maná.
3- Eucaristia é vida, um convite á partilha, 
sinal de fraternidade; é união na família. 
// 4- Eucaristia é dom, nova e eterna 
aliança, é alimento sagrado, fonte da nossa 
esperança. // 5- Aquele que participa na 
mesa da comunhão, é por Deus convocado 
para assumir a missão.

COMUHÃO 6
1- Todo aquele que comer do meu corpo 
que é doado, todo aquele que beber do 
meu sangue derramado, e crer 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. // 2- 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. // 3- 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. 
// 4- 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.

COMUHÃO 7
Eis meu Corpo! Eis meu Sangue! Eis a nova 
aliança! É o alimento de quem ama: é o 
sustento da esperança. // 1- Quando o 
povo caminhava no deserto, faltou água, 
faltou pão, faltou amor, mas o Deus da 
Aliança é fiel: mil prodígios pelo povo 
realizou. // 2- Também hoje, no deserto 
desta vida, está faltando nosso pão de 

cada dia. O milagre desta vez tem de ser 
feito por quem crê na Sagrada Eucaristia. 
// 3- A lição que aprendemos desta mesa: 
acolher os infelizes sem abrigo, repartir o 
alimento com os famintos, e dar roupa aos 
que andam maltrapilhos.

COMUHÃO 8
1- Vou cantar Teu amor, ser no mundo um 
farol. Eis-me aqui, Senhor, vem abrir as 
janelas do meu coração. E então falarei, 
imitando Tua voz. Creio em Ti, Senhor, 
nas pegadas deixadas por Ti vou andar. 
Vou falar do Teu coração, com ternura nas 
mãos e na voz, proclamar que a vida é bem 
mais do que aquilo que o mundo ensina e 
cantar... // Cantar o canto ensinado por Deus, 
com poesia ensinar nossa fé, plantar o chão, 
cultivar o amor, como poetas que querem 
sonhar. Pra realizar o que o Mestre ensinou, 
viemos cear, restaurar o coração: Fonte de 
vida no altar a brotar, a nos alimentar. // 2. 
Celebrar meu viver pra no mundo ser mais. 
Faz de mim, Senhor, aprendiz da verdade, 
justiça e da paz. Comungar Teu viver neste 
Vinho, neste Pão: quero ser, Senhor, novo 
homem nascido do Teu coração.

COMUHÃO 9
Eu sou o Pão que vem do céu, quem crer em 
mim irá viver! // 1- Nós reconhecemos o 
Senhor partindo o pão, Mistério de amor, 
a nossa refeição. // 2- O Senhor Jesus no 
Sacramento nos deixou memorial da cruz: 
morte e ressurreição. // 3- Tão grande Mistério 
adoramos neste altar;  que nossa fé sustente 
o nosso caminhar! // 4- Ao povo de Deus lá 
no deserto, sem pão, sem lar, Deus fez cair do 
céu comida salutar. // 5- Todos se assentaram, 
todos comeram até fartar. Glória e louvor 
a Deus que vem nos saciar! // 6- Corpo do 
Senhor é o pão que temos no altar, e o vinho 
consagrado é o sangue redentor.
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DESPEDIDA 1
Quero a Deus proclamar, sua glória exaltar 
seja onde for. O Evangelho anunciar, sua 
verdade ensinar, espalhando Amor. Quero 
testemunhar, maravilhas cantar todo o tempo 
e em todo lugar. Com alegria servir, com os 
irmãos repartir, e viver em paz. // Quero assim 
caminhar, todo dia entregar o meu coração. 
Na alegria sorrir, na tristeza chorar com o meu 
irmão. Caminhar sempre assim, sem olhar 
para trás, os perigos saber enfrentar. Quero 
a vida entregar, tudo em mim consagrar ao 
Senhor (no louvor)!
Seguirei o caminho da cruz, para sempre andarei 
com Jesus! Seguirei o caminho da cruz, para 
sempre andarei com Jesus, o meu Senhor! // 
2- Quero a Deus proclamar, seu poder revelar 
para o meu irmão. Seu amor comungar, os 
seus dons espalhar, sempre em oração. Com 
esperança buscar sua vontade viver, quero a 
fé em Jesus confessar. Em espírito amar, em 
verdade adorar a abraçar a Cruz. // Quero o 
Reino plantar, seu perdão semear, seja onde 
for. Vida plena sentir, sua paz refletir e apagar 
a dor. Só na graça viver em total comunhão, 
um só corpo e um só coração. Quero ao céu 
pertencer, com os Santos viver o louvor (e o 
Amor)!

DESPEDIDA 2
1- Quando o Espírito de Deus soprou, o 
mundo inteiro se iluminou. A esperança na 
terra brotou e um povo novo deu-se as mãos 
e caminhou. Lutar e crer, vencer a dor, louvar 
o Criador. Justiça e paz hão de reinar, e viva o 
amor! // 2- Quando Jesus a terra visitou, a 
Boa-Nova da Justiça anunciou. O cego viu, 
o surdo escutou e o oprimido da corrente 
libertou. // 3- Nosso poder está na união, 
o mundo novo vem de Deus e dos irmãos. 
Vamos lutando contra a divisão e preparando 
a festa da libertação. // 4- Cidade e campo se 
transformarão, jovens unidos na esperança 
gritarão. A força nova é o poder do Amor: 
nossa fraqueza é força em Deus libertador!

DESPEDIDA 3
Eu vou, eu vou cumprir minha missão, levar 
a boa nova a todos os irmãos. (bis) // 1- Logo 
que termina a nossa oração, Deus já nos 
envia para uma missão. Assim fortalecidos 
com este vinho e pão, vamos trabalhar para 
a comunhão. // 2- Há tantos inocentes que 
ainda passam fome, há homens e mulheres 
que vivem na miséria.  Jesus multiplicou o pão 
pra multidão, agora é nossa vez de repartir o 
pão.

DESPEDIDA 4
O Deus que me criou, me quis, me consagrou 
para anunciar o seu amor (bis). // 1- Eu sou 
como a chuva em terra seca (bis), pra saciar, 
fazer brotar, eu vivo para amar e pra servir 
(bis)! É missão de todos nós: Deus chama, eu 
quero ouvir a sua voz (bis)! // 2- Eu sou como 
a flor por sobre o muro (bis). Eu tenho mel, 
sabor do céu, eu vivo pra amar e pra servir 
(bis)! É missão... // 3- Eu sou como estrela em 
noite escura (bis). Eu levo a luz, sigo a Jesus, eu 
vivo par amar e pra servir (bis)! É missão... // 4- 
Eu sou como abelha na colméia (bis), eu vou 
voar, vou trabalhar, eu vivo para amar e pra 
servir (bis)!. É missão... // 4- Eu sou, sou profeta 
da verdade (bis), canto a justiça e a liberdade, 
eu vivo para amar e pra servir (bis)! É missão...


