
ABERTURA 1
Somos gente da Esperança, que caminha rumo 
ao Pai./ Somos povo da Aliança que já sabe 
aonde vai. // De mãos dadas a caminho, porque 
juntos somos mais,/ pra cantar o novo hino de 
unidade, amor e paz. //  2. Para que o mundo creia 
na justiça e no amor,/ formaremos um só povo, 
num só Deus, um só Pastor.  // 3. Todo irmão é 
convidado para a festa em comum:/ celebrar a 
nova vida onde todos sejam um.
ABERTURA 2
1. Vamos todos à casa de Deus, do Deus que 
alegra a nossa vida; a Igreja é a imagem do 
céu. Nós somos a família reunida.  //  2. O altar 
é a mesa de Deus, do amor que se faz nossa 
comida. Ao redor desta mesa, Senhor, nós 
somos a família reunida.  //  3. Deus, que é Pai, 
é também nosso Irmão; a graça que nos dá 
é sua vida. Adorando e pedindo perdão, nós 
somos a família reunida.

ABERTURA 3
1. O Senhor me chamou a viver, a viver a 
alegria do amor. Foi teu amor quem nos fez 
conhecer toda alegria da vida, Senhor.  //  
Senhor da vida, teu amor nos faz recomeçar. Eu 
sei que a nossa vida é vida perdida pra quem 
não amar.  // 2. O Senhor nos chamou a viver, 
a viver como irmãos simplesmente. Foi teu 
amor que nos fez conhecer que o próprio 
Deus vive a vida da gente.  //  3. Nunca é longo 
demais o caminho que nos leva ao encontro 
do amor. Foi teu amor que nos fez descobrir 
toda alegria da vida, Senhor.

ABERTURA 4
1. Me chamaste para caminhar na vida 
contigo, decidi para sempre seguir-te, não 

MANTRAS:

1. É muito gostoso este nosso aconchego, este 
nosso chamego, esta nossa alegria de ser feliz.
2. Deus vos salve! Deus! Deus salve esta casa 
(este povo – esta igreja – as famílias) onde mora 
Deus! Vos salve Deus!
3. Eu conheço o teu o teu nome, não precisas 
ter medo; nem a força das águas, nem o fogo 
que queima, nem ninguém te detenha! Tens 
minha vida, eu te amo!
4. Meu Pai, eu Te quero louvar, bendizer o Teu 
Nome, eu Te quero adorar! Jesus, eu Te quero 
louvar, bendizer o Teu Nome, eu Te quero 
adorar! Santo Espírito, eu Te quero louvar, 
bendizer o Teu Nome, eu Te quero adorar! Meu 
Deus, vou Te glorificar, bendizer o Teu Nome, 
eu Te quero adorar! (bis).
5. Põe tua mão na mão do meu Senhor da 
Galileia. Põe tua mão na mão do meu Senhor, 
que acalma o mar, meu Jesus que cuida de mim 
noite e dia sem cessar. Põe tua mão na mão do 
meu Senhor que acalma o mar.
6. Amou-nos até o fim! Amou-nos até o fim! 
Amou-nos, amou-nos até o fim!

Ritos iniciais
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voltar atrás. Me puseste uma brasa no 
peito e uma flecha na alma,é difícil agora 
viver sem lembrar-me de ti.  //  Te amarei, 
Senhor, te amarei, Senhor, eu só encontro 
a paz e a alegria bem perto de ti (bis). 
2. Eu pensei muitas vezes calar e não dar 
nem respostas; eu pensei na fuga esconder-
me ir longe de ti. Mas tua força venceu e eu 
fiquei seduzido. É difícil agora viver sem 
saudades de Ti.  //  3. Ó Jesus, não me deixes 
jamais caminhar solitário, pois conheces 
a minha fraqueza e o meu coração.Vem, 
ensina-me a viver a vida na Tua presença, 
no amor dos irmãos, na alegria, na paz, na 
união.

ABERTURA 5
1. Vem, e eu mostrarei que o meu caminho 
te leva ao Pai; guiarei os passos teus e junto 
a ti hei de seguir.  //  Sim, eu irei e saberei 
como chegar ao fim, De onde vim, aonde 
vou, por onde irei irás também.  //  2. Vem, 
e eu te direi o que ainda estás a procurar. A 
verdade é como o sol e invadirá teu coração.  
//  Sim eu irei e aprenderei minha razão de 
ser. Eu creio em Ti, que crês em mim, e à Tua 
Luz verei a luz.  //  3. Vem, e eu te farei  da 
minha vida participar. Viverás em mim aqui: 
viver em mim é o bem maior.  //  Sim, eu irei 
e viverei a vida inteira assim. Eternidade é, na 
verdade, o Amor vivendo sempre em mim.  
//  4. Vem, que a terra espera quem possa e 
queira realizar, com amor, a construção de um 
mundo novo muito melhor!  //  Sim eu irei e 
levarei Teu Nome aos meus irmãos. Iremos 
nós e o Teu Amor vai construir, enfim, a paz!

ABERTURA 6
1. Vamos caminhando lado a lado; somos teus 
amigos, ó Senhor! Tua amizade é nossa alegria, 
por isso Te louvamos com amor.  //  2. Cristo é 
modelo de amizade, pois nos deu a vida por 
amor. Dele recebemos força e alegria, para 
nos doarmos como irmãos.  //  3. Seja o nosso 
encontro com o Pai um sinal da nossa união, 

para que, vivendo nós em sua graça, levemos 
paz e amor aos corações.  //  4. Nossa luz e 
força é o Senhor, Ele que alegra a nossa vida. 
Sendo nosso Deus quer ser irmão, por amor se 
faz nossa comida.

ATo pEnITEnCIAL 1
1. Como a ovelha perdida, pelo pecado 
ferida, eu te suplico perdão, ó bom Pastor. 
Kyrie eleison!  //  2. Como o ladrão perdoado, 
encontro o paraíso ao teu lado. Lembra-te de 
mim, pecador por tua cruz. Christe eleison!  //  
3. Como a pecadora caída, derramo aos teus 
pés minha vida. Vê as lágrimas do meu coração 
e salva-me! Kyrie eleison!

ATo pEnITEnCIAL 2
1. Pelos pecados, erros passados, por divisões 
na tua Igreja, ó Jesus; Senhor piedade! 
Senhor piedade! Senhor piedade! Piedade 
de nós!  //  2. Quem não te aceita,  quem te 
rejeita pode não crer por ver cristãos que 
vivem mal. Cristo piedade! Cristo piedade! 
Cristo piedade, piedade de nós!
3. Hoje se a vida é tão ferida, deve-se a culpa 
e à indiferença dos cristãos! Senhor piedade! 
Senhor piedade! Senhor piedade! Piedade 
de nós!

ATo pEnITEnCIAL 3
Perdão, Senhor, tantos erros cometi. 
Perdão, Senhor, tantas vezes me omiti. 
Perdão, Senhor, pelos males que causei, 
pelas coisas que falei, pelo irmão que eu 
julguei. // Piedade, Senhor! Tem piedade, 
Senhor. Meu pecado vem lavar com Teu amor. 
Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor e liberta 
minha alma para o amor. // Perdão, Senhor, 
porque sou tão pecador. Perdão, Senhor, 
sou pequeno e sem valor. Mas mesmo assim 
Tu me amas, quero então, Te entregar meu 
coração, suplicar o Teu perdão.

ATo pEnITEnCIAL 4
1. Se sofrimento te causei, Senhor; se a 
meu exemplo o fraco tropeçou; se em teus 
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caminhos eu não quis andar: Perdão, Senhor! 
Perdão, Senhor!  //  2. Se vão e fútil foi o meu 
falar; se a meu irmão não demonstrei amor; 
se ao sofredor não estendi a mão: Perdão, 
Senhor! Perdão, Senhor!  //  3. Se indiferente 
foi o meu viver, tranqüilo e calmo sem lutar 
por ti, devendo estar bem firme no labor: 
Perdão, Senhor! Perdão, Senhor!  //  4. 
Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-
me de incertezas mil. Transforma este pobre 
pecador: Amém, Senhor! Amém, Senhor!

ATo pEnITEnCIAL 5
o egoísmo rejeita o Espírito Santo! Senhor, 
tende piedade nós!  //  2. Comodismo não 
gosta do vosso Evangelho! Cristo, tende 
piedade de nós! // 3. Fechamento impede a 
chegada do novo! Senhor, tende piedade de 
nós!

HIno DE LoUVoR 1
Glória a Deus nas alturas! Glória, Glória, 
Aleluia!Glória a Deus paz na terra, Glória, 
Glória, Aleluia!Glória, Glória nos céus! Paz 
na terra entre os homens! (bis)  //  1. Glória a 
Deus! Glória ao Pai! Glória a Deus criador que 
no Filho tornou-se o Senhor Deus da vida.  //  
2. Glória a Deus! Glória ao Filho! Glória a Deus 
nosso irmão! Nos remiu do pecado, nos abriu 
novo Reino!  //  3. Glória ao Espírito Santo, 
Deus que nos santifica! Glória a Deus que nos 
une, a caminho do Pai!  //  4. Glória a Deus 
uno e santo: Pai, Espírito e Filho! Glória a Deus 
uno e trino! Glória a Deus comunhão.

HIno DE LoUVoR 2
1. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao Pai,  
// A Ele seja a glória! // Aleluia, Amém!  // 
Aleluia, Amém!  //  2. Glória a Deus, glória a 
Deus, glória ao Filho, // A Ele seja a glória! //
Aleluia, Amém!  // Aleluia, Amém!  //  3. Glória 
a Deus, glória ao Espírito Santo,  // A Ele seja 
a glória! // Aleluia, Amém!  // Aleluia, Amém!

HIno DE LoUVoR 3
Glória a Deus na imensidão e paz na terra ao 

homem nosso irmão! (bis)
1. Senhor, Deus Pai, Criador Onipotente, nós 
vos louvamos e vos bendizemos por nos 
terdes dado o Cristo Salvador.  //  2. Senhor 
Jesus, Unigênito do Pai, nós vos damos graças 
por terdes vindo ao mundo, feito nosso irmão, 
sois nosso redentor.  //  3. Senhor, Espírito 
Santo, Deus Amor, nós vos adoramos e vos 
glorificamos por nos conduzirdes, por Cristo, 
a nosso Pai.  //  4. Glória ao Pai e a Cristo sejam 
dadas, glória ao Espírito Santo sem cessar, 
agora e para sempre, por toda a eternidade.

HIno DE LoUVoR 4
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!

LITURGIA DA PALAVRA
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ACLAmAÇÃo Ao EVAnGELHo 1
Ó Pai, somos nós o povo eleito que Cristo veio 
reunir (bis).  // 1. Para anunciar o Evangelho, 
Aleluia, o Senhor nos enviou,  Aleluia!  //  2. 
Para viver a sua vida, Aleluia, O Senhor nos 
enviou, Aleluia!  // 3. Prá construir um mundo 
novo, Aleluia, o Senhor nos enviou, Aleluia!

ACLAmAÇÃo Ao EVAnGELHo 2
Vai falar no Evangelho Jesus Cristo, Aleluia! 
Sua Palavra é alimento que dá Vida, Aleluia! 
Glória a Ti, Senhor, toda graça e louvor!  // A 
mensagem da alegria, ouviremos, Aleluia! 
De Deus as maravilhas cantaremos, Aleluia! 
Glória a Ti, Senhor, toda graça e louvor!

ACLAmAÇÃo Ao EVAnGELHo 3
Palavra de Salvação somente o céu tem pra 
dar. Por isso o meu coração se abre para escutar. 
Por mais difícil que seja seguir, Tua Palavra, 
queremos ouvir. Por mais difícil de se praticar, 
Tua Palavra queremos guardar.

ACLAmAÇÃo Ao EVAnGELHo 4
Senhor, fala em nossos corações Tua 
mensagem de amor. Revela o caminho a 
seguir, e fecunda a nossa fé. // Tua palavra é o 
Caminho, a Verdade e a Vida. Estás entre nós. 
Fala-nos, Senhor, com a tua voz, palavras de 
amor. Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia!

ACLAmAÇÃo Ao EVAnGELHo 5
Toda palavra de vida é Palavra de Deus. Toda 
ação de liberdade é a Divindade agindo entre 
nós. É a Divindade agindo entre nós. Boa nova 
em nossa vida Jesus semeou. O Evangelho em 
nosso peito é chama de amor (bis).  // Todo 
grito por justiça, que sobe do chão, é clamor e 
profecia que Deus anuncia para a conversão.  
// Aleluia, Aleluia! Bendita Palavra que faz 
libertar! (bis)

pRoFIssÃo DE FÉ 1
1. Creio em Deus Pai que é vida, fonte de 
todo amor. Creio em Deus Pai, que é Paz, do 
mundo criador. Creio em Deus que nos quer 
como irmãos na fé para o mundo mudar. // 2. 
Creio em Jesus Cristo, Filho igual a mim. Creio 
em sua Palavra, caminho e vida sem fim. Creio 

em Deus feito homem, que a vida consome pra 
nos libertar. // 3. Creio no Espírito Santo que 
age com carinho. Creio em sua luz, mostrando 
o caminho. Pra construir Novo Dia, tempo 
de alegria para festejar. // 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 reinará.

pRoFIssÃo DE FÉ 2
Solo 1: Creio em Deus Pai Poderoso, Criador 
do céu e da terra.
Solo 2: E em seu Filho Jesus Cristo,
Todos:  Seu Filho eterno, concebido pelo poder 
do Santo Espírito.
Solo 1: Nasceu da Virgem Maria, padeceu 
crucificado,
Solo 2: Foi morto e depois sepultado.
Todos:  Ressuscitou ao terceiro dia, conforme 
havia prometido.
Solo 1: Elevou-se até o céu para a direita de 
Deus Pai,
Solo 2: para a direita de Deus Pai.
Todos:  Do céu um dia há de voltar, para julgar 
vivos e mortos.
Solo 1; Creio no Espírito Santo e na Igreja una, 
Católica,
Solo 2: Creio na comunhão dos santos,
Todos: Creio na remissão das culpas e na 
ressurreição da carne.
            Creio também na vida eterna, creio na vida 
eterna. Amém!

LITURGIA EUCARÍSTICA
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ApREsEnTAÇÃo DAs oFEREnDAs 1
Vou te oferecer a vida e tudo que eu já sei 
viver; tempo e trabalho, amor que eu espalho, 
coisas que me fazem crer. Vou te oferecer 
o pranto, aquilo que é meu sofrer; paz que 
ainda não sei e tudo o que errei são coisas 
que me fazem crer.  //  Pão e vinho são sinais 
do teu amor; Nele eu vou saber viver. Alegria 
e dor, eu vou te oferecer. São coisas que me 
fazem crer.

ApREsEnTAÇÃo DAs oFEREnDAs 2
La-la-iá, la-la-iá.   //  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). La-la-iá, la-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). La-la-iá, la-la-iá.

ApREsEnTAÇÃo DAs oFEREnDAs 3
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 meu Senhor é 
força viva de paz. (bis)   //  2. Vinho de festa 
e 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. Palavra vinda 
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)  //  5. 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)  //  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, do dia-a-dia 
do povo. Louvor ao Deus verdadeiro, fiel 
justiceiro, Pai do mundo novo. O nome do 
meu Senhor é força viva de paz. (bis) 

ApREsEnTAÇÃo DAs oFEREnDAs 4
Muitos grãos de trigo se tornaram pão; hoje 
são o Teu corpo, ceia e comunhão. Muitos 
grãos de trigo se tornaram pão. Toma, Senhor, 
nossa vida em ação, para mudá-la em fruto e 
missão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para 
mudá-la em missão.  //  2. Muitos cachos de 
uva se tornaram vinho; hoje são o Teu sangue, 
força no caminho. Muitos cachos de uva se 
tornaram vinho.  //  3. Muitas são as vidas feitas 
vocação, hoje oferecidas em consagração. 
Muitas são as vidas feitas vocação.

ApREsEnTAÇÃo DAs oFEREnDAs 5
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, recebe, Senhor! 
Ô,ô, recebe, Senhor!

ApREsEnTAÇÃo DAs oFEREnDAs 6
1. Mesa pronta, toalha limpa, flores, luzes e 
canções. Nos olhares um sorriso, muita paz 
nos corações. É a ceia partilhada nesta casa de 
irmãos, Páscoa sempre renovada, recriando a 
comunhão.  //  És, Senhor, o Deus da vida, 
és a festa, és a dança.   No banquete de tua 
casa, somos povo da aliança (bis).  //  2. Somos 
povo em travessia no deserto a caminhar, 
revestidos de esperança, contra o mal vamos 
lutar. Na montanha contemplamos, na sua 
glória e esplendor, Jesus Cristo, nosso guia, 
companheiro sofredor.  //   3. Procurando uma 
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fonte, já cansados de andar, assentado, junto 
ao poço, aqui vimos te encontrar. Água viva, te 
pedimos, faz brotar do coração. Renascidos e 
libertos, partiremos em missão.  //  4. Tua casa 
é abrigo deste povo sofredor. Ao partir o pão 
se abrem nossos olhos, ó Senhor. Apressemos, 
pois, o dia em que os pobres acharão alimento 
e moradia, a saúde e a educação.  //  5. Quem 
partilha esta Ceia, solidário vai firmar o direito 
de ser gente, de ter casa onde morar. Não nos 
deixes indiferente à injustiça, à exploração: 
é Jesus quem defendemos no mais pobre, 
nosso irmão.

sAnTo 1
Do menor dos grãos de areia à maior estrela 
que há, cante o universo: Santo santo santo 
é o Senhor! Da menor das criaturas à maior 
das vidas que há, cante o planeta Terra: Santo 
santo santo é o Senhor! Hosana e bendito e 
hosana, vivas ao Criador! Hosana e bendito 
e hosana ao Filho Dele, Nosso Senhor (bis)! 
Santo... Santo... Santo...

sAnTo 2
Santo, Santo, Santo é! (bis)  //  É o Deus da 
glória, é o Deus da vida, é o Deus do mundo, 
vem santificar! É o Deus da paz, é o Deus- 
Verdade, é o Deus da luz, vem iluminar!

sAnTo 3
Solo: Santo, Santo! Todos:  Santo é o Senhor!  
//  Solo: Deus do Universo. Todos:  Santo é o 
Senhor!  //  Solo: O céu e a terra proclamam, 
Todos:  Santo é o Senhor!  //  Solo: Proclamam 
a vossa glória! Todos:  Santo é o Senhor!  //  
Solo:Bendito o que vem / Todos:  Santo é o 
Senhor!  //  Solo: Em nome do Senhor! Todos:  
Santo é o Senhor!  //  Solo: Hosana nas alturas! 
Todos:  Santo é o Senhor!  //  Solo e Todos: 
Hosana nas alturas!  Santo é o Senhor!

ABRAÇo DA pAZ 1
1. Vem, meu irmão, antes do pão, vamos 
o perdão partilhar! Que a paz de Deus e os 
planos seus, venham nossas vidas mudar!  //  

2. Tudo ao redor será melhor, vamos, meu 
irmão, caminhar! Que a paz de Deus e os 
planos seus, venham nossas vidas mudar!

ABRAÇo DA pAZ 2
É bonita de mais, é bonita de mais a mão de 
quem conduz a bandeira da paz! (bis)  //  1. É 
a paz verdadeira, que vem da justiça, irmão. 
É a paz da esperança, que nasce de dentro 
do coração. (bis)  //  2. É a paz da verdade, da 
pura irmandade do amor, paz da comunidade, 
que busca igualdade, ô, ô. (bis)  //  3. Paz que 
é graça e presente, na vida da gente de fé, paz 
do Onipotente, Deus na nossa frente, Javé. (bis)

ComUnHÃo 1
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 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.

ComUnHÃo 2
1. Jorra uma fonte de graça de Teu sacrifício 
na Cruz, ó Senhor, que é renovado na Missa, 
lembrança perpétua da morte de um Deus 
vencedor. //  Evangelização nos leva até o 
próprio Deus, aqui na Eucaristia e na outra 
vida que virá, no céu!  //  2. Para anunciar o 
Evangelho, a Igreja se nutre do vinho e do 
pão: prova de amor que nos deste, exemplo 
de como devemos amar nosso irmão.  //  3. 
Dizes, no seu Testamento, que o mundo 
crerá, saberá quem Tu és vendo a unidade 
da Igreja, reflexo do amor entre Ti e Teu Pai 
nos fiéis.  //  4. Teu Evangelho renova, faz dar 
testemunho, nos leva a anunciar. Quando ele 
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é bem acolhido, mais um coração se une ao 
grupo cristão, para amar.  //  5. Os pequeninos 
e pobres reclamam de nós desapego total: na 
santidade, renúncia, a Igreja procura imitar 
Teu amor radical.  //  6.  Sempre que a Igreja 
promove a paz, liberdade, justiça também, 
lembra que estás em quem sofre, e o amor só 
descansa se a dor não ferir mais ninguém.

ComUnHÃo 3
Venham, venham todos, para a Ceia do 
Senhor! Casa iluminada, mesa preparada, com 
paz e amor. Porta sempre aberta, Pai amigo. 
Aguardando, acolhedor. Vem do Alto, por Maria, 
este Pão que vai nos dar. Pão dos anjos - quem 
diria, nos fará ressuscitar! 
1. Canta a Igreja o sacrifício que na Cruz foi 
seu início! E, antes, Jesus quis entregar Corpo 
e Sangue em alimento, precioso Testamento! 
Como não nos alegrar? // 2. Para a Fonte 
Eucaristia vai sedenta a romaria, volta em 
missão de transformar cada um e todo o 
povo, construindo um mundo novo; como 
não nos alegrar? // 3.  Com a solidariedade 
renovar a sociedade, pela justiça e paz lutar. 
Vendo o pão em cada mesa, vida humana 
com nobreza. Como não nos alegrar? // 4. Pão 
é Carne verdadeira, Vinho é Sangue da Videira! 
Possa tal fé se aprofundar! Se o Mistério é 
incompreensível, nossa fé diz que é possível; 
como não nos alegrar? // 5. Pode haver amor 
no mundo tão real e tão profundo, como se 
viu Jesus provar? Ele ensina e nos convida: 
ofertemos nossa vida! Como não nos alegrar?

ComUnHÃo 4
1. Vem, ó meu povo, partilhar da minha 
mesa, com muito amor este banquete 
eu preparei. Este alimento será força na 
fraqueza, levanta e come deste Pão que 
consagrei.  //  Nós te louvamos, ó Senhor, 
por teu carinho que se faz pão, se faz palavra 
e traz perdão. A Eucaristia nos sustenta no 
caminho, nutre a esperança e fortalece na 
missão!  //  2. Eu te proponho um novo Reino 

de justiça, que tem por lei a igualdade, a 
compaixão. Não te dominem o egoísmo 
e a cobiça! Recorre à força da palavra e da 
oração.  //  3. No monte santo da oração, 
da Eucaristia encontrarás alento e paz, 
conforto, enfim. Mas na planície da missão, 
no dia-a-dia irmãos sofridos já te esperam. 
Vai por mim!  //  4. A minha casa é lar que 
acolhe, é doce abrigo, mas a morada que 
prefiro é o coração. Me alegra o culto que 
prestas, como amigo, me alegra mais te ver 
cuidar do teu irmão.  //  5. Por tanto amor eu 
entreguei meu próprio Filho. Pra te salvar 
Ele se deu, morreu na cruz. Se o mal te fere 
e do teu rosto ofusca o brilho, combate as 
trevas! Faze o bem! Procura a luz!  //  6. Dará 
mais fruto toda planta que é podada. A vida 
humana é uma longa gestação. À luz da fé, 
a dor é poda abençoada; à luz da Páscoa, a 
morte é luz, ressurreição!

ComUnHÃo 5
Venho, Senhor, Te receber agora. Teu santo 
corpo, Senhor, me enche do Teu amor. Venho, 
Senhor, Te receber agora. Teu santo sangue, 
Senhor, transborda meu coração, Senhor.  //  
1. E ao receber Teu corpo e sangue, Senhor, 
possa em mim brotar a paz, o amor e a 
salvação. E no Teu altar seremos um em 
comunhão. És grande, ó meu Salvador!  //  
2. E ao receber Teu corpo e sangue, Senhor, 
não se faça em mim motivo de condenação, 
mas se faça sim, Senhor, presença Tua em 
mim. És grande, ó meu Salvador!

ComUnHÃo 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 



CAnTos pARA o TEmpo ComUmpágina 8

Sangue são sublimes alimentos. Do fraco e 
indigente é vigor; do faminto é o 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.

ComUnHÃo 7
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. 
Quando chegava 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.

RITOS FINAIS

DEspEDIDA 1
1. Mais outro dia findou, eu venho Te ver 
para conversar. Mais outra noite chegou, eu 
venho agradecer antes de repousar. Andei o 
dia inteiro procurando o meu irmão. Eu quis ser 
instrumento do teu amor, do teu perdão (bis).  
//  2. Muito obrigado, Senhor, pelo amor que 
eu ensinei, pelo amor que eu recebi. Muito 
obrigado, Senhor, pela dor que suavizei, por 
sorrisos que sorri.  //  3. Sou peregrino do 
amor e venho agradecer o dia que vivi. Houve 
tristeza, Senhor,  mas eu não quis sofrer, pois 
caminhei em Ti.

DEspEDIDA 2
1. Em meio às angústias, vitórias e lidas, / 
no palco do mundo, onde a história se faz, 
/ sonhei uma Igreja a serviço da vida. / Eu 
fiz do meu povo os atores da paz! (bis)  //  
Quero uma Igreja solidária, / servidora e 
missionária, / que anuncia e saiba ouvir. 
/ A lutar por dignidade, / por justiça e 
igualdade, / pois “Eu vim para servir”.  //  
2. Os grandes oprimem, exploram o povo, 
/ mas entre vocês bem diverso há de ser. / 
Quem quer ser o grande se faça de servo: 
/ Deus ama o pequeno e despreza o poder 
(bis).  //  3. Preciso de gente que cure feridas, 
/ que saiba escutar, acolher, visitar. / Eu 
quero uma Igreja em constante saída, / de 
portas abertas, sem medo de amar! (bis).  //  
4. O meu mandamento é antigo e tão novo: / 
Amar e servir como faço a vocês. / Sou mestre 
que escuta e cuida seu povo, / um Deus que 
se inclina e que lava seus pés (bis).  //  5. As 
chagas do ódio e da intolerância / se curam 
com o óleo do amor-compaixão. / Na luz do 
Evangelho, acende a esperança. / Vem! Calça 
as sandálias, assume a missão! (bis).

DEspEDIDA 3
Leva-nos em paz, agora, bendito 
Jesus! E permite que andemos em 
tua luz! Dá-nos sempre a tua paz!  
Dá-nos sempre o teu amor! Fica em nossa 
companhia, ó bom Senhor (bis)! Amém!


