ABERTURA 1: Faixa 5 (CD CF 2012) - Cinzas
1. Converter ao Evangelho, na Palavra acreditar (Mc 1,15),
Caridade e penitência, quem as cinzas abraçar. // Não
esqueças: somos pó e ao pó vamos voltar (Gn 3,19). //
2. Não as vestes, mas o peito o Senhor manda rasgar.
“Jejuai, mudai de vida... em sua face a chorar” (Jl 2,1213). // Não esqueças: somos pó e ao pó vamos voltar. //
3. Quão bondoso é o nosso Deus, inclinado a perdoar.
Quem dos males se arrepende, compaixão vai encontrar.
// Não esqueças: somos pó e ao pó vamos voltar. //
4. Chora e diz o sacerdote entre a porta e o altar (Jl 2,17):
“Pela vida do meu povo vão meus lábios suplicar”.
// Não esqueças: somos pó e ao pó vamos voltar. //
5. Convertei-vos, povo meu, do Senhor vamos lembrar
(Br 3,2). Eis o tempo prometido, as ovelhas vem salvar!
// Não esqueças: somos pó e ao pó vamos voltar. //
ABERTURA 2:
Senhor, eis aqui o teu povo, que vem implorar teu perdão;
é grande o nosso pecado, porém, é maior o teu coração.
1. Sabendo que acolheste Zaqueu, o cobrador,/ e assim lhe
devolveste tua paz e teu amor,/ também nos colocamos ao
lado dos que vão/ buscar no teu altar a graça do perdão.
2. Revendo em Madalena a nossa própria fé,/ chorando
nossas penas diante dos teus pés,/ também nós desejamos
o nosso amor te dar,/ porque só muito amor nos pode
libertar.
3. Motivos temos nós de sempre conﬁar,/ de erguer a
nossa voz, de não desesperar./ Olhando aquele gesto
que o bom ladrão salvou,/ não foi, também, por nós, teu
sangue que jorrou?
ABERTURA 3: Faixa 2 - 2012
Convertei-vos, voltai a mim, e Eu voltarei a vós.
Renunciai a vossos ídolos. Convertei-vos e vivereis!
1. A morte do pecador não Me compraz, mas a sua
conversão traz-Me alegria. Afastai-vos do caminho
que seguis, porque hás de perecer, ó Israel!
2. Não mais te mostrarei o Meu furor, Israel, não é terno o
Meu rancor. Reconhece tão somente a tua falta: inﬁel
foste ao Senhor que é teu Deus!
3. Eu vos reconduzirei até Sião, tereis pastores segundo
o Meu coração. E, então, derramarei o meu espírito,
sobre cada um de vós o infundirei!
ABERTURA 4: Faixa 6 (CD CF 2018)
Lembra, Senhor, o teu amor fiel para sempre! Que
os inimigos não triunfem sobre o povo! De suas
angústias, ó Senhor, livra tua gente!
1. Senhor, meu Deus, a ti elevo a minha alma. Em
Ti confio: que eu não seja envergonhado. Não se
envergonhe quem em Ti põe sua esperança, mas,
sim, quem nega por um nada sua fé!
2. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, e faz-me
conhecer a tua estrada! Tua verdade me oriente
e me conduza, porque és o Deus da minha

salvação!.
3. Recorda, Senhor meu Deus, tua ternura e a Tua
compaixão, que são eternas. Não recordes meus
pecados quando jovem, nem te lembres de minhas
faltas e delitos.
4. O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom
caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na
justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho.
ABERTURA 5: Faixa 4 - 2015 – para o 4º Domingo
Rejubila-te, Cidade Santa, eis que vem o Rei que nos
remiu. Exultemos juntos de alegria, Nova Páscoa Ele
nos abriu
1. Já se cumpriu a grande profecia: vem chegando a
libertação! O Pastor que guia nossas vidas vem nos
dar um novo coração.
2. Escutemos a Palavra viva que nos leva para o rumo
certo. É o Deus que vai ao nosso lado conduzindo-nos
pelo deserto.
3. Despertemo-nos pro Novo Dia que expulsa toda
escuridão. Ó Jerusalém, Cidade Santa, conﬁemo-nos
no seu perdão!
ABERTURA 6: Faixa 4 (CD CF 2018)
Volta, meu povo, ao teu Senhor e exultará teu coração.
Ele será teu condutor, tua esperança de salvação (bis)!
1. Se confessas teu pecado, Ele é justo e compassivo.
Cantarás puriﬁcado os louvores do Deus Vivo.
2. Nossas vidas são dispersas: nosso Deus as juntará! E
seremos novo povo, Ele nos renovará!
3. Se voltares ao Senhor, Ele a ti se voltará, pois imenso
é seu amor e jamais se acabará!
ATO PENITENCIAL 1: Faixa 4 - 2012
Acolhe, ó Deus, o nosso canto! Escuta, pois, nosso
clamor. Vê quanta dor e quanto pranto que o nosso
pecado provocou. Por teu amor, tem misericórdia (bis)!
1. “Voltai, agora, para mim com o coração arrependido
Rasgai, não as vestes, mas o coração”, diz o Senhor!
(Jl 2,12-13)
2. “Se o ímpio se arrepender dos pecados cometidos
e praticar a justiça, na certeza viverá”, diz o Senhor!.
(Ez 18,21)
3. “Lavai-vos, puriﬁcai-vos, tirai a maldade de vossas
ações. Aprendei a fazer o bem, procurai o que é certo”,
diz o Senhor! (Is 1,16-17b)
ATO PENITENCIAL 2: Faixa 7
Perdão, Senhor, para o vosso povo! Perdão, Senhor, para
o vosso povo!
Solo 1: Perdão, Senhor, por termos preferido conﬁar em
nossa fraqueza, sem saber que sois a fortaleza!
Solo 2: Perdão, Senhor, por termos preferido recusar a
vossa verdade, sem saber que ela é liberdade!
Solo 3: Perdão, Senhor, por termos tantas vezes
caminhado sem esperança, sem saber que sois a
segurança!
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ATO PENITENCIAL 3:
Misericórdia, Senhor, misericórdia! Misericórdia!
Senhor, escuta o lamento e tem de nós compaixão. Ao
povo dai novo alento, a tua graça e perdão.
ATO PENITENCIAL 4: (Solo/Todos)
- Lavai-me, Senhor, lavai-me, e bem limpo eu vou ﬁcar!
- Senhor, vós me lavareis, de tão limpo eu vou brilhar!
Todos: Misericórdia de mim, Deus de bondade,
misericórdia por tua compaixão! Vem lavar-me da
sujeira do pecado, vem me livrar de tamanha perdição!
Reconheço toda a minha maldade, diante de mim a
vastidão de minha ofensa. Foi contra Ti, meu Senhor, o
meu pecado, e pratiquei o que é mau em tua presença.
Solo/Todos:
- Mostrai-nos vossa bondade, salvai-nos, ó Redentor!
- Senhor, eu peço, escutai-me, a vós chegue o meu
clamor!
SALMOS RESPONSORIAIS:
Quarta-feira de Cinzas (Sl 51/50): Faixa 5 - 2015
Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra
Vós!
1. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia! Na
imensidão de vosso amor, puriﬁcai-me! Lavai-me
todo inteiro do pecado/ e apagai completamente a
minha culpa!
2. Eu reconheço toda a minha iniqüidade,/ o meu pecado
está sempre à minha frente./ Foi contra vós, só contra vós
que eu pequei/ e pratiquei o que é mau aos vossos olhos!
3. Criai em mim um coração que seja puro,/ dai-me de
novo um espírito decidido./ Ó Senhor, não me afasteis
da vossa face/ nem retireis de mim o vosso Santo
Espírito!
4. Dai-me de novo a alegria de ser salvo/ e conﬁrmai-me
com espírito generoso!/ Abri meus lábios, ó Senhor,
para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor!
1º Domingo (Sl 24/25): ): Faixa 6 - 2015
Verdade e amor são os caminhos do Senhor!
1. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me
conhecer a vossa estrada! Vossa verdade me oriente e
me conduza, porque sois o Deus da minha salvação!
2. Recordai, Senhor, meu Deus, vossa ternura e a vossa
compaixão que são eternas! De mim lembrai-vos,
porque sois misericórdia e sois bondade sem limites,
ó Senhor!
3. O Senhor é piedade e retidão e reconduz ao bom
caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na
justiça e aos pobres ele ensina o seu caminho.
2º Domingo (SL 116/115): (MESMA MELODIA DO 1º
DOMINGO)
Andarei junto a Deus na terra dos vivos!
1. Guardei a minha fé, mesmo dizendo: “É demais o
sofrimento em minha vida!” É sentida por demais
pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos.
2. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, vosso servo que
nasceu de vossa serva; mas me quebrastes os grilhões
da escravidão! Por isso oferto um sacrifício de louvor,
invocando o nome santo do Senhor!
3. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença
de seu povo reunido; nós átrios da casa do Senhor, em
teu meio, ó cidade de Sião!
3º Domingo (Sl 19/18): (mesma melodia do 1º Domingo)
O Senhor é o Pastor que me conduz; não me falta coisa alguma.
1. O Senhor é o Pastor que me conduz; não me falta
coisa alguma./ Pelos prados e campinas verdejantes

ele me leva a descansar./ Para as águas tranqüilas me
encaminha/ e restaura as minhas forças.
2. Ele me guia no caminho mais seguro pela honra do
seu nome./ Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso,
nenhum mal eu temerei./ Estais comigo com bastão e
com cajado,/ eles me dão segurança.
3. Preparais à minha frente uma mesa,/ bem à vista do
inimigo;/ Com óleo vós ungis minha cabeça,/ e o meu
cálice transborda de alegria.
4. Felicidade e todo o bem hão de seguir-me/ por toda
a minha vida.;/ e na casa di Senhor habitarei/ pelos
tempos inﬁnitos.
4º Domingo (Sl 137/136): Faixa 7 - 2015
Que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti,
Jerusalém, eu me esquecer!
1. Junto aos rios da Babilônia nos sentávamos chorando,
com saudades de Sião. Nos salgueiros por ali
penduramos nossas harpas.
2. Pois foi lá que os opressores nos pediram nossos
cânticos; nossos guardas exigiam alegria na tristeza:
“Cantai hoje para nós algum canto de Sião!”
3. Como havemos de cantar os cantares do Senhor numa
terra estrangeira? Se de ti, Jerusalém, algum dia eu me
esquecer, que resseque a minha mão!
4. Que se cole a minha língua e se prenda ao céu da boca
se de ti não me lembrar! Se não for Jerusalém minha
grande alegria!
5º Domingo (Sl 51/50): Faixa 8 - 2015
Criai em mim um coração que seja puro!.
1. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia! Na
imensidão de vosso amor, puriﬁcai-me! Lavai-me
todo inteiro do pecado/ e apagai completamente a
minha culpa!
2. Criai em mim um coração que seja puro,/ dai-me de
novo um espírito decidido./ Ó Senhor, não me afasteis
da vossa face/ nem retireis de mim o vosso Santo
Espírito!
3. Dai-me de novo a alegria de ser salvo/ e conﬁrmai-me
com espírito generoso!/ Ensinarei vosso caminho aos
pecadores, e para Vós se voltarão os transviados!
ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO: Faixa 9 (CD CF 2018)
Glória a Vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os
mortos!
4ª Feira de Cinzas: Hoje não endureçais os vossos
corações, mas ouvi a voz do Senhor!
1º Domingo: O homem não vive somente de pão, mas de
toda palavra da boca de Deus!
2º Domingo: Numa nuvem resplendente, fez-se ouvir a
voz do Pai: “Eis meu ﬁlho muito amado,
escutai-o todos vós!”
3º 4ºDomingo: Tanto Deus amou o mundo, que lhe deu
seu Filho único; todo aquele que crer nele,
há de ter a vida eterna!
5º Domingo: “Se alguém me quer servir, que venha atrás
de mim; e onde eu estiver, ali estará meu
servo”.
PROFISSÃO DE FÉ:
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
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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!
APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS 1: Faixa 10 - 2015
Aceita, Senhor, com prazer o que vimos te oferecer! O que
vimos te oferecer!
1. Que te ouça o Eterno em tua aﬂição, proteja-te o nome
do Deus da Nação! De seu santuário te mande um
auxílio e, desde Sião, te seja um arrimo!.
2. Sim, tudo o que estás a lhe oferecer, receba Ele agora
com todo prazer! Atenda aos desejos do teu coração,
conceda a teus sonhos realização!
3. Possamos, assim, cantar tua vitória e alçar, em seu
Nome, bandeiras de glória! Agora eu sei: o Eterno
liberta! E o seu Consagrado quem salva é sua destra!
4. Conﬁam nos carros ou então nos cavalos, mas nós
no Eterno é que coﬁamos! Enquanto uns fracassam,
nós ﬁrmes estamos! Ao Cristo, a vitória! E ouvidos
sejamos!
APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS 2: Faixa 11 - 2012
Retorna, Israel, ao Teu Senhor, pois Ele guarda os teus
passos das ciladas. Ele perdoa sempre a tua iniqüidade
Retorna, Israel, ao teu Senhor!
1. “Curarei tuas feridas, tomarei-te pela mão, cuidarei
com muito amor”. Isso diz o nosso Deus.
2. “Eu serei como o orvalho e Israel ﬂorescerá, frutos mil
vai produzir”. Isso diz o nosso Deus!
3. “Retorna para mim e teu trigo reviverá, tua videira se
espalhará”. Isso diz o nosso Deus!
APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS 3:
1. Sê bendito, Senhor, para sempre, pelos frutos das
nossas jornadas! Repartidos na mesa do Reino,
anunciam a paz almejada! Senhor da vida, Tu és a
nossa salvação! Ao prepararmos a tua mesa, em ti
buscamos ressurreição!
2. Sê bendito, Senhor, para sempre, pelos mares, os rios
e as fontes! Nos recordam a tua justiça, que nos leva a
um novo horizonte!
3. Sê bendito, Senhor, para sempre, pelas bênçãos qual
chuva torrente! Tu fecundas o chão desta vida que
abriga uma nova semente!
APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS 4:
1. Bendito és Tu, ó Deus Criador, revestes o mundo da
mais ﬁna ﬂor; restauras o fraco que a Ti se conﬁa
e junto aos irmãos, em paz, o envias. Ó Deus do
universo, és Pai e Senhor, por Tua bondade recebe o
louvor (bis)!
2. Bendito és Tu, ó Deus Criador, por quem aprendeu o
gesto de amor: colher a fartura e ter a beleza de ser a
partilha dos frutos na mesa.
3. Bendito és Tu, ó Deus Criador, fecundas a terra com
vida e amor! A quem aguardava um canto de festa, a
mesa promete eterna seresta!
APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS 5:
1. Recebe, Deus amigo, estes dons que a Ti trazemos, e
felizes entre todos, a partilha nós faremos.

Ó Deus Pai, a Ti trazemos Pão e Vinho uma vez mais.
Um só corpo nós seremos com Jesus e pela Paz!
2. Recebe, Deus amigo, nossos pés e nossos braços: que
encontrem na unidade o alento pro cansaço.
3. Recebe, Deus amigo, os projetos que alimentam o
convívio e o respeito entre os povos que se enfrentam.
4. Recebe, Deus amigo, os esforços do teu povo, que
trabalha com carinho pra criar um mundo novo.
SANTO I:
Santo, Santo é o Senhor! (bis) // ó Deus do Universo,
Deus nosso Criador! (bis)
No céu, na terra brilha o esplendor (bis) // de tua imensa
glória, do teu imenso amor! (bis)
Bendito seja Aquele que vem (bis) // Aquele que vem
vindo em nome do Senhor! (bis)
Hosana, Hosana, Hosana ao Salvador! (bis) // ó vem nos
perdoar no teu imenso amor! (bis)
Ó vem nos consolar no teu imenso amor! (bis)
SANTO 2: Faixa 19 – 2015
Santo, Santo, Santo, Senhor, Deus do Universo! O céu e
a terra proclamam, proclamam a vossa glória! Hosana,
Hosana nas alturas! Hosana, Hosana nas alturas!
Hosana, Hosana nas alturas! Hosana, Hosana nas
alturas! Bendito aquele que vem em nome do Senhor!
COMUNHÃO I: (Bom para a 4ª feira) Faixa 13 - (CD
CF 2018)
Agora o tempo se cumpriu, o Reino já chegou. Irmãos,
convertam-se e creiam ﬁrmes no Evangelho!
1. Feliz aquele homem que não anda conforme os
conselhos dos perversos;
2. Que não entra no caminho dos malvados nem junto aos
zombadores vai sentar-se;
3. Mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita, dia
e noite, sem cessar.
4. Eis que ele é semelhante a uma árvore que à beira da
torrente está plantada;
5. Ele sempre dá seus frutos a seu tempo e jamais as suas
folhas vão murchar.
6. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada
dos malvados leva à morte.
COMUNHÃO 2: Faixa 17 – 2015
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!
1º Domingo: 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.
2º Domingo: 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!
3º Domingo: 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.
4º Domingo: 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!
5º Domingo: Dará mais fruto toda planta que é podada.
A vida humana é uma longa gestação. À luz da fé, a
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dor é poda abençoada; à luz da Páscoa, a morte é luz,
ressurreição!
COMUNHÃO 3: (bom para o 1º Domingo) Faixa 12 - 2015
Nós vivemos de toda a palavra que procede da boca
de Deus: a palavra de vida e verdade que sacia a
humanidade (bis)!
1. Impelidos ao deserto, retomamos a estrada que conduz
ao Paraíso, nossa vida e morada.
2. As prisões da humanidade, assumidas pelo Cristo, são
lugares de vitória. Ele veio para isto!.
3. O Senhor nos deu exemplo ao vencer a noite escura:
superou a dor do mundo, renovando as criaturas.
4. Progredimos neste tempo, conhecendo o Messias. Ele
veio para todos, alegrando nossos dias.
5. Celebramos a memória do amor que ao mundo veio.
Junto dele venceremos o inimigo verdadeiro.
6. Contemplamos nossa terra em mistério fecundada.
Flor e fruto são promessas ao ﬁndar a madrugada.
COMUNHÃO 4: (bom para o 2º Domingo) Faixa 15 - 2012
“Este é meu Filho muito amado: Escutai-O todos vós!”
Então o vosso coração se alegrará, e em vossos olhos
brilhará a sua luz!
1. A beleza da glória celeste que a Igreja esperando
procura, Cristo a mostra no alto do monte, onde mais
que o sol claro fulgura.
2. Este fato é nos tempos notável: ante Pedro, Tiago e
João, Cristo fala a Moisés e a Elias sobre a sua futura
Paixão.
3. Testemunhas da lei, dos profetas e da graça estando
presentes, sobre o Filho, Deus Pai testemunha, vindo
a voz duma nuvem luzente.
4. Com a face brilhante de glória, Cristo hoje mostrou
no Tabor o que Deus tem no céu preparado aos que O
seguem, vivendo no amor.
5. Da sagrada visão o mistério ergue aos céus o ﬁel
coração. E, por isso, exultante de gozo, sobe a Deus
nossa ardente oração.
6. Pai e Filho, e Espírito Amor, um só Deus, vida e paz,
Sumo Bem, concedei-nos por vossa presença esta
glória no Reino. Amém!
COMUNHÃO 5: (bom para o 4º Domingo) Faixa 17 - 2012
Gloriﬁca o Senhor, Jerusalém! Celebra o teu Deus, ó Sião!
1. Pois reforçou com segurança as tuas portas, e os teus
ﬁlhos em teu seio abençoou; a paz em teus limites
garantiu e te dá como alimento a ﬂor do trigo.
2. Ele envia as suas ordens par a terra e a palavra que Ele
diz corre veloz; ele faz cair a neve como lã e espalha
a geada como cinza.
3. Como de pão lança as migalhas do granizo, a seu frio
ﬁcam as águas congeladas; Ele envia sua Palavra e as
derrete, sopra o vento e de novo as águas correm.
4. Anuncia a Jacó sua Palavra, seus preceitos, suas leis
a Israel. Nenhum povo mereceu tanto carinho, a
nenhum outro revelou os seus preceitos..

DESPEDIDA 1: (Hino da CF 2018) Faixa 1 –(CD CF 2018)
1. Neste tempo quaresmal, ó Deus da vida, a tua Igreja se
propõe a superar a violência que está nas mãos do mundo,
e sai do íntimo de quem não sabe amar. // Fraternidade é
superar a violência! É derramar, em vez de sangue, mais
perdão! É fermentar na humanidade o amor fraterno!
Pois Jesus disse que “somos todos irmãos”, pois Jesus
disse que “somos todos irmãos”.
2. Quem plantar a paz e o bem pelo caminho e cultivá-los
com carinho e proteção, não mais verá a violência em sua
terra. Levar a paz é compromisso do cristão.
3. A exclusão, que leva à morte tanta gente, corrompe
vidas e destrói a criação. Basta de guerra e violência, ó
Deus clemente! É o clamor dos ﬁlhos teus em oração.
4. Venha a nós, Senhor, teu Reino de justiça, pleno de
paz, de harmonia e unidade. Sonhamos ver um novo céu
e uma nova terra: todos na roda da feliz fraternidade.
5. Tua Igreja tem o coração aberto, e nos ensina o amor a
cada irmão. Em Jesus Cristo, acolhe ama e perdoa quem
fez o mal, caiu em si e quer perdão.
DESPEDIDA 2:
A necessidade era tanta e tamanha que a fraternidade saiu em
campanha, andou pelos vales, subiu as montanhas: foi levar
o seu pão. A dor era tanta, a injustiça tamanha, que a luz de
Jesus que seu povo acompanha, o iluminou pra viver em
campanha em favor dos irmãos. // Um só coração e uma só
alma, um só sentimento em favor dos pequenos. E o desejo
feliz de tornar o país mais irmão e fraterno vão fazer de nós,
Povo do Senhor, construtores do amor, operários da paz,
mais ﬁéis a Jesus. Vão fazer nossa Igreja uma Igreja mais
santa e mais plena de luz. // Erguer as mãos com alegria,
mas repartir também o pão de cada dia! (bis).
ORAÇÃO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2017
Deus e Pai, / nós vos louvamos pelo vosso inﬁnito amor /
e vos agradecemos por ter enviado Jesus, / o Filho amado,
nosso irmão. // Ele veio trazer paz e fraternidade à terra e,
/ cheio de ternura e compaixão, / sempre viveu relações
repletas de perdão e misericórdia. // Derrama sobre nós o
Espírito Santo, / para que, / com o coração convertido, /
acolhamos o projeto de Jesus / e sejamos construtores de
uma sociedade justa e sem violência, / para que,/ no mundo
inteiro, / cresça o vosso Reino de liberdade, verdade e de
paz. // Amém!

COMUNHÃO 6: (4º Domingo) - Faixa 16
1. Se conhecesses o dom de Deus, quem é que te diz:
Dá-me de beber, és tu que lhe pedirias e Ele te daria
d’Água viva, sempre a correr! // Senhor, dá-me de
beber, vem e me sacia em tua fonte viva!Senhor, dáme de beber, vem e me sacia nesta santa Eucaristia!
2. Quem crê em mim, dentro de si terá Meu Santo
Espírito, fonte a jorrar, um rio de água viva, capaz de
saciar a sua sede, sede de Deus!
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