
ABERTURA 3
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! 
(bis)  //  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
Nós somos muitos, mas formamos um só corpo, que é o 
corpo do Senhor, a sua Igreja; pois, todos nós participamos 
do mesmo Pão da unidade, que é o Corpo do Senhor, a 
comunhão.  //  1. O pão que, reunidos, nós partimos, é a 
participação do Corpo do Senhor. // 2. O cálice por nós 
abençoado, é a nossa comunhão no Sangue do Senhor. 
// 3. À ordem do Senhor obedecendo, celebramos a 
memória da nossa redenção.

ABERTURA 5
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.

ABERTURA 6
A Igreja se torna presente e acontece nas comunidades 
que celebram a fraternidade, reunidos no Amor, na Oração. 
Jesus Cristo firmou a Igreja no seu Sangue redentor. E hoje quer 
que no mundo ela seja um sinal do seu amor.  //  2. Na Palavra e 
na Eucaristia, que atualizam a Salvação, os Cristãos buscam 
a energia para dar testemunho ao irmão. // 3. É missão da 
Igreja no mundo, a mensagem de vida anunciar, e a serviço 
do Reino de Cristo, a bondade de Deus proclamar.

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. 

Ritos iniciais

ABERTURA 1
Alegrai-vos sempre no Senhor! Alegrai-vos sempre no 
Senhor!  (2x)   //  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... 

ABERTURA 2
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 
encontrar. Se sempre quis te ver feliz, ser teu pastor, de 
todo o mal eu quero, pois, te libertar.
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ABERTURA 7
Junto a vós, Senhor, queremos celebrar!  //  1. 
Queremos, Senhor, caminhar para vós, porque sois 
caminho de luz. // 2. Queremos, Senhor, caminhar 
para vós, porque sois verdade e sois vida.  // 3. 
Queremos, Senhor, caminhar para vós, porque sois o 
nosso perdão. // 4. Queremos, Senhor, caminhar para 
vós, e a vida convosco ofertar.

ABERTURA 8
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 9
No meio da tua casa,  recebemos, ó Deus, a tua graça!  
Sem fim,nossa louvação,  pois a justiça está toda em 
tuas mãos!  //  1. Alegrai-vos no Senhor! Quem é bom, 
venha louvar! Peguem logo o violão e o pandeiro 
pra tocar. Para ele um canto novo vamos, gente, 
improvisar.  //  2. Ele cumpre o que promete: podem 
nele confiar! Ele ama o que é direito e Ele sabe bem 
julgar. Sua Palavra fez o céu, fez a terra e fez o mar.  //  
3. Ele faz do mar um açude e governa os oceanos. Toda 
a terra ele teme, mesmo os corações humanos. Tudo 
aquilo que Ele diz não nos causa desenganos.  //  4. 
Põe abaixo os planos todos desses povos poderosos. 
E derruba os pensamentos dos malvados orgulhosos. 
Mas os planos que Ele faz vão sair vitoriosos.

ABERTURA 10
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 11
Aqui chegando, Senhor, que poderemos te dar? (bis)  
//  Um simples coração e uma vontade de cantar. 
(bis)  //  Recebe nosso louvor e tua paz vem nos dar. 
(bis)  //  A tua graça, Senhor, melhor que a vida será. 
(bis)  //  E o teu amor em nós será manancial. (bis)  //  
De água boa a jorrar, pra nossa sede estancar. (bis)

ABERTURA 12
Abre um sorriso, liberta teu coração, cantando a 
melodia, esquece a tristeza agora e vem! Vem plantar 
alegria, por onde a morte andou e ceifou deixando  a 
tristeza.Melhor é buscar refugio no Senhor! (bis)
Vem louvar,cantar ao Deus Santo  de amor, e dançar, 
bendizer,cantando bem forte o refrão, numa só voz, pra 
nascer a paz em nossos corações, pra nascer a paz em 
nossos corações, pra nascer a paz em nossos corações. 

ABERTURA 13
A gente tem um mundo pra celebrar; é Deus que 
está no fundo deste meu cantar (bis).  //  1. Aqui nos 
reunimos pra agradecer: a vida é um presente, 
nela eu posso crer!  //  2. Eu vim pedir perdão por 
te desconhecer. Agora, em cada irmão, eu vou te 
receber.  //  3. O que estou sofrendo vai construir, 
pois tudo aqui é vida pra repartir.  //  4. O amor nos 
fez um povo pra te louvar, e todo dia é novo tempo 
de amar.

ABERTURA 14
Eu sou feliz, tu és feliz, porque viemos com o Pai 
nos encontrar, para falar, para ouvir o que Ele tem 
a nos dizer.  //  Com Deus, meu Pai, eu sou feliz! Com 
meus irmãos, eu sou feliz!  //  2. O próprio Deus nos 
preparou a grande festa do encontro e do amor.  E a 
todos quer alimentar com Jesus Cristo, o Pão do céu!  
//  3. Vamos rezar, vamos cantar o amor de Deus que 
nos salvou e nos quer bem. Ele nos fez todos irmãos, 
somos família no Senhor.

ABERTURA 15
Ó senhor, nós estamos aqui, junto da mesa da 
celebração; simplesmente atraídos por vós, desejamos 
formar comunhão.  Igualdade, fraternidade, nesta mesa 
nos ensinais. As lições que melhor educam, na Eucaristia 
é que nos dais. (bis)  //  2. Todos cantam o vosso louvor,  
pois em vós todos somos irmãos; ouviremos com fé, 
ó Senhor, os apelos de libertação.  //  3. Este encontro 
convosco, Senhor, incentiva a justiça e a paz, nos 
inquieta e convida a sentir os apelos que o pobre nos 
faz.  //  4. Acolheis com o vosso perdão todo homem 
disposto a crescer; ao redor desta mesa, Senhor, a 
unidade podemos viver.
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ABERTURA 16
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 17
Juntos como irmãos, membros da Igreja, vamos 
caminhando, vamos caminhando, juntos como 
irmãos, ao encontro do Senhor.  //  1. Somos povo 
que caminha num deserto como outrora, lado a 
lado, sempre unido para a Terra Prometida.  //  2. 
Na unidade caminhemos, foi Jesus quem nos uniu. 
Nosso Deus hoje louvemos, seu amor nos reuniu.  //  
3. A Igreja está em marcha: a um mundo novo vamos 
nós, onde reinará a paz, onde reinará o amor.

ABERTURA 18
o povo de Deus no deserto andava, mas à sua frente 
alguém caminhava. O povo de Deus era rico de nada: 
só tinha a esperança e o pó da estrada. Também sou 
teu povo, Senhor, e estou nesta estrada. Somente a 
tua graça me basta e mais nada!  //  2. O povo de Deus 
também vacilava: às vezes custava a crer no amor. 
O povo de Deus, chorando, rezava, pedia perdão e 
recomeçava. Também sou teu povo, Senhor e estou 
nesta estrada. Perdoa se, às vezes, não creio em mais 
nada.  //  3. O povo de Deus também teve fome, e 
tu lhe mandaste o pão lá do céu. O povo de Deus, 
cantando, deu graças: provou teu amor, amor que 
não passa. Também sou teu povo, Senhor, e estou 
nesta estrada. Tu és alimento na longa jornada.  //  4. 
O povo de Deus ao longe avistou a terra querida que 
o amor preparou. O povo de Deus sorria e cantava, 
e, nos seus louvores, teu amor proclamava. Também 
sou teu povo, Senhor, e estou nesta estrada, cada dia 
mais perto da terra esperada.

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

ATo pENITENCIAL 2
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
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 4
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!

ATo pENITENCIAL 5
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 (bis). Piedade, Senhor, tem piedade, 
Senhor, meu pecado vem lavar com teu amor. Piedade, 
Senhor, tem piedade, Senhor, e liberta minha alma 
para o amor.  //  2. 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 (bis).

ATo pENITENCIAL 6

perdão, senhor, por ter Te ofendido, a teus pés 
volto arrependido. Perdão, Jesus, reconheço o meu 
pecado, certeza tenho de ser perdoado. Perdão, 
Senhor (perdão, Senhor), Senhor meu Deus (Senhor, 
meu Deus), tem piedade dos filhos teus (bis).

ATo pENITENCIAL 7
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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ATo pENITENCIAL 8
senhor, tende piedade dos corações 
arrependidos. Tende piedade de nós/ Tende piedade 
de nós. (bis)
2. Jesus, tende piedade dos pecadores, tão 
humilhados!  //  3. Senhor, tende piedade, 
intercedendo por nós ao Pai!

ATo pENITENCIAL 9
Convite gentil não sei desprezar. Que importa o 
que foi! Eu vim pra curar. Quem nega o perdão em 
nome da lei, não quer ver o mundo irmão. Perdão, 
ó Senhor, misericórdia! Perdão, Senhor Deus da Vida! 
(bis).  //  2. Não posso aceitar o zelo fatal do fogo do 
céu em troca do mal. Eu vim me propor, não vim 
pra forjar resposta com tal furor.  //  3. Tecer elogios 
por coisa qualquer, revela, afinal, o quanto se quer. 
Porém, escutai, mais vale cumprir o quanto ensinei 
do Pai.

ATo pENITENCIAL 10
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
S.: Glória a Deus nas Alturas! // T.: Glória a Deus 
nas Alturas! // S.: E paz na terra aos homens por 
Ele amados! Nós vos louvamos, // T.: Nós vos 
bendizemos, // S.: Nós vos adoramos, // T.: Nós 
vos glorificamos, // S.: Nós vos damos graças por 
vossa imensa Glória! Glória a Deus nas alturas! // 
T.: Glória a Deus nas alturas! // S.: Senhor, Deus, Rei 
do Céu, Deus Pai Todo Poderoso! // T.: Senhor Filho 
Único, Jesus Cristo! // S.: Senhor Deus, Cordeiro de 
Deus, Filho de Deus Pai. Glória Deus nas alturas! 
// T.: Glória a Deus nas alturas! // S.: Vós que tirais 
o pecado do mundo, tende piedade de nós! // T.: 
Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa 
súplica! // S.: Vós que estais sentado à direita do Pai, 
tende piedade de nós! // T.: Tende piedade de nós! 
// S.: Porque só Vós sois o Santo, // T.: Só Vós sois o 
Senhor, // S.: Só Vós sois o Altíssimo, Jesus Cristo! // 
T.: Com o Espírito Santo na glória de Deus Pai, Amém! 
// S.: Glória a Deus nas Alturas!  / T.: Glória a Deus 
nas Alturas!

HINo DE LoUVoR 2
Glória! Glória! Glória a Deus nas alturas e na terra 
paz aos homens!  //  1.  Senhor Deus, Rei dos Céus, 
Deus Pai Todo-poderoso, nós vos louvamos, nós 

vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos 
glorificamos!  //  2. Nós vos damos graças por vossa 
imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, 
Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai!  
//  3. Vós que tirais o pecado do mundo, tende 
piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, 
acolhei a nossa súplica.  //  4. Vós que estais à direita 
do Pai, tende piedade de nós. Só Vós sois o Santo, só 
Vós, o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo 
na glória de Deus Pai.

HINo DE LoUVoR 3
Glória, glória ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao 
Espírito, glória! Ao Pai, Criador do mundo, ao Filho 
Redentor dos homens, ao Espírito de Amor demos 
sempre glória!

HINo DE LoUVoR 4
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!

HINo DE LoUVoR 5
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 6
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!
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LITURGIA DA PALAVRA

mEDITAÇÃo 1
As suas palavras aí estão prá quem quiser escutar. 
Basta querer, basta tentar, basta saber procurar! Nelas 
estão tudo o que você sempre buscou encontrar. 
Basta querer, basta tentar, basta saber procurar.  
//  Assim um mundo novo você terá então, com a 
felicidade em seu coração. Um mundo de harmonia, 
sem ódio e sem rancor, um mundo de alegria, um 
mundo só de amor. As pedras no caminho nós 
vamos encontrar e nada neste mundo vai nos fazer 
voltar. Por isso vamos juntos, unidos caminhar prá 
onde Cristo nos levar. Prá onde Cristo nos levar. Prá 
onde Cristo nos levar. 

mEDITAÇÃo 2
por melhor que seja alguém, chega o dia em que há 
de faltar. Só o Deus vivo a palavra mantém e jamais Ele 
há de falhar. Quero cantar ao Senhor, sempre, enquanto 
eu viver. Hei de provar seu amor, seu valor e seu poder.  //  2. 
Nosso Deus põe-se do lado dos famintos e injustiçados, 
dos pobres e oprimidos, dos injustamente vencidos.  
//  3. Ele barra o caminho dos maus, que exploram 
sem compaixão; mas dá força ao braço dos bons, que 
sustentam o peso do irmão.  //  4. Esse é o nosso Deus. 
Seu poder permanece sempre. Sua força é a força da 
gente. Vamos todos louvar nosso Deus.

mEDITAÇÃo 3
A Ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas 
mãos, meu olhar, minha voz. A Ti, meu Deus, eu quero 
oferecer meus passos e meu viver, meu caminhos, 
meu sofrer. A Tua ternura, Senhor, vem me abraçar. 
E a Tua bondade infinita, me perdoar. Vou ser o Teu 
seguidor e Te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor 
de Tuas mãos.  //  2. A Ti, meu Deus, que és bom e que 
tens amor ao pobre, ao sofredor, vos servir, esperar. 
Em Ti, Senhor, humildes se alegrarão cantando a 
nossa canção de esperança e de paz.

mEDITAÇÃo 4
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.

mEDITAÇÃo 5
o silêncio está cantando uma canção de amor e 
paz. O silêncio está rezando uma oração pro meu 
Senhor. Muita gente vive sem amor e tem solidão. Mas 

aqui nesta casa do senhor solidão não existe não.
O Silêncio está falando, pedindo fé, gritando amor. O 
silêncio está gritando: põe teu amor no teu Senhor.

mEDITAÇÃo 6
o orvalho da manhã criança me fala do meu Deus. O 
cantar da brisa mansa me fala do meu Deus. O pássaro 
que canta e trina me fala do meu Deus. Minha vida 
uma canção ensina, a canção que eu fiz para meu 
Deus. Ô oo...  //  2. A dor do meu irmão que chora me 
fala do meu Deus. A alegria que hoje eu vi lá fora me 
fala do meu Deus. A esperança que aqui dentro vai me 
fala do meu Deus. E bem dentro de minha alma sai a 
canção que eu fiz para meu Deus. Ô oo..

mEDITAÇÃo 7
Espero em Ti, senhor, quando eu vejo que as aves 
não ceifam, mas cantam teu santo louvor. Espero em 
Ti, Senhor, quando eu vejo que os lírios não tecem, 
mas vestem roupagens de luz. Quando eu vejo uma 
cruz onde o teu coração me provou teu amor, espero 
em Ti, Senhor.  //  2. Espero em Ti, Senhor, quando eu 
vejo no sol e no orvalho presentes do Teu grande 
amor. Espero em Ti, Senhor, pois eu sei que por nós, 
pobrezinho, nasceu o Teu Filho Jesus. Quando eu 
vejo ....  //  3. Espero em Ti, Senhor, quando eu sinto 
Teu sopro de vida aumentar o Teu reino de amor. 
Espero em Ti, Senhor, sei que o teu coração vencerá 
a ingratidão dos que erram sem luz. Sei que um dia 
virá, quando então haverá um rebanho e um Pastor. 
Espero em Ti, Senhor.

mEDITAÇÃo 8
para mim, a chuva no telhado é cantiga de ninar; 
mas o pobre meu irmão, para ele a chuva fria vai 
entrando em seu barraco e faz lama pelo chão. Para 
mim o vento que assovia é noturna melodia; mas 
o pobre meu irmão, ouve o vento angustiado, pois 
o vento, esse malvado, lhe desmancha o barracão. 
Como posso ter sono sossegado, se no dia que 
passou os meus braços eu cruzei? Como posso ser 
feliz, se ao pobre meu irmão eu fechei meu coração, 
meu amor eu recusei? (bis)

mEDITAÇÃo 9
se ouvires a voz do vento chamando sem cessar. 
Se ouvires a voz do tempo, querendo te enganar: a 
decisão é tua! (bis). São muitos os convidados (bis), 
quase ninguém tem tempo (bis).  //  2. Se ouvires a voz 
de Deus chamando sem cessar. Se ouvires a voz do 
mundo querendo te enganar: a decisão...  //  3. O trigo 
já se perdeu, cresceu, ninguém colheu. E o mundo 
passando fome, passando fome de Deus: a decisão ...
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mEDITAÇÃo 10
mestre, bom é estarmos aqui reunidos bem perto 
de Ti no silêncio e na paz.// Mestre, reunidos no amor, 
nós viemos ao Monte Tabor para em Ti repousar.// E 
nós cantaremos a mesma canção unidos no mesmo 
coração (bis).// Mestre, ao sairmos daqui, nós iremos 
teus passos seguir com sementes nas mãos.// Mestre, 
nós queremos plantar o teu Reino em todo lugar e 
crescer como irmãos.

ACLAmAÇÃo Ao EVANGELHo 1
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 .  //  2. Todo grito por justiça que sobe do 
chão é clamor e profecia que Deus pronuncia para 
conversão: que Deus pronuncia para conversão.

ACLAmAÇÃo Ao EVANGELHo 2
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 pratica, Tua Palavra queremos 
guardar.

ACLAmAÇÃo Ao EVANGELHo 3
pai, como é tão bom te escutar! Mas obedecer-
te vale mais! Firma nossa fé, traz esperança: no 
compromisso da justiça se traduz. A Palavra de Deus 
é a verdade. E a lei do Senhor é a liberdade!

ACLAmAÇÃo Ao EVANGELHo 4
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.

ACLAmAÇÃo Ao EVANGELHo 5

A vossa Palavra, Senhor, é sinal de interesse por 
nós. (bis)  //  1. Como um pai ao redor de sua mesa, 
revelando seus planos de amor.  //  2. É feliz quem 
escuta a Palavra e a guarda no seu coração.  //  3. 
Neste encontro da Eucaristia aprendemos a grande 
lição.

ACLAmAÇÃo Ao EVANGELHo 6
Sem ódio, mas também sem medo, a palavra do Senhor 
proclamaremos (bis). A palavra do Senhor é como 
fogo: ela nos queima! A palavra do Senhor é como 
água: ela nos lava, ela nos leva a nos arriscarmos por 
nosso irmão.

ACLAmAÇÃo Ao EVANGELHo 7
Fala ,senhor, pela Bíblia: Tu és Palavra que salva! 
Em mim é tudo silêncio, eu quero ouvir tua voz!  
//  2. Fala, Senhor, pela Igreja, é Tua presença no 
mundo! Em mim é tudo ...  //  3. Fala, Senhor, pela 
Vida: é Tua vida dos homens! Em mim é tudo...  
//  4. Fala, Senhor, pelas coisas: São Teus sinais de 
bondade! Em mim é tudo...

ACLAmAÇÃo Ao EVANGELHo 8
para que procurar a fortuna, o prazer? É feliz 
quem aprende esta vida bem viver. Se você deseja 
aprender a ciência do bem viver, leia então, com 
amor, o Evangelho do Senhor (bis). E verá que paz 
e que luz lhe trará Cristo Jesus

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, 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).
 
pRoFIssÃo DE FÉ 2 
Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és 
minha estrada, a minha verdade! Em tua Palavra 
eu caminharei, enquanto eu viver e até quando 
Tu quiseres! Já não sentirei temor, pois estás aqui! 
Tu estás no meio de nós!  // 2. Creio em Ti, Senhor, 
vindo de Maria, Filho Eterno e Santo, homem 
como nós! Tu morreste por amor, vivo estás em 
nós: Unidade Trina com o Espírito e o Pai. E um 
dia, eu bem sei, Tu retornaras e abriras o Reino 
dos céus.  // 3. Tu és minha força, outro Deus não 
há! Tu és minha paz, minha liberdade. Nada nesta 
vida nos separará. Em tuas mãos seguras minha 
vida guardarás.  Eu não temerei o mal. Tu me 
livrarás, e no Teu perdão viverei!  // 4. Ó Senhor 
da vida, creio sempre em Ti. Filho Salvador, eu 
espero em Ti! Santo Espírito de Amor, desce sobre 
nós: Tu, de mil caminhos, nos conduzes a uma 
fé! E por mil estradas onde andarmos nós, qual 
semente nos levarás.
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LITURGIA EUCARÍSTICA

ApREsENTAÇÃo DAs oFERENDAs 1
Lá-la-iá...  lá-la-iá... laiá laiá  //  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...  lá-la-
iá... laiá laiá.  //  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...  lá-la-iá... laiá laiá.

ApREsENTAÇÃo DAs oFERENDAs 2
Trabalhar o Pão, celebrar o Pão e oferecer e consagrar 
e comungar o Pão.  // 1. Fruto do amor e do trabalho, 
sacrifício que Jesus pediu. Pão da liberdade e da 
justiça. Pão da vida, Pão do céu, Te ofertamos porque 
tudo é Teu.  // 2. Fruto da esperança e da partilha, 
Santa Missa que nos faz irmãos. Pão da liberdade e 
da Justiça. Pão da Vida, Pão do céu, Pão bendito de 
libertação.

ApREsENTAÇÃo DAs oFERENDAs 3
Venho, senhor, oferecer, com esse vinho e esse 
pão, tudo o que existe em meu ser, tudo o que há 
em meu coração. Vejo agora em teu altar esta oferta 
de amor.  Quero também te consagrar toda a minha 
vida, Senhor! E quando este pão for levantado, junto 
com o vinho consagrado, também as minhas mãos a ti 
levantarei: entoarei louvores ao meu Rei! 
 
ApREsENTAÇÃo DAs oFERENDAs 4
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 5
ofertar é doar sua vida, é fazer a vontade de 
Deus; neste pão ofertar o trabalho de quem leva o 
amor para os seus. Ofertar é querer envolver-se com 
as dificuldades do irmão. Envolver-se por causa do 
Sangue, do Sangue da libertação. // 2. Quem oferta 
um pouquinho de vinho, quem oferta um pedaço de 
pão, se não tem compromisso de vida, vá primeiro 
buscar seu irmão! // 3. Quem oferta sua caminhada, 

quem oferta a dor e o sofrer se entrega a Deus que é 
bondade, que sustenta todo o viver.

ApREsENTAÇÃo DAs oFERENDAs 6
Nosso pai nos põe a mesa dessa rica natureza, onde 
há vinho, luz e pão. Nós, então, nos reunimos e o que 
temos, repartimos, porque temos coração (bis).  //  2. 
Nosso Cristo, aqui, de novo, se oferece por seu povo, 
morre pra nos libertar. E na força dessa morte, eu 
ressurjo, vivo e forte, vou por meu irmão lutar (bis).  //  
3. É o divino amor que agora nos reúne e também ora 
a oração de todos nós. Nesse amor santo envolvido, 
este povo redimido louva o Pai numa só voz (bis).

ApREsENTAÇÃo DAs oFERENDAs 7
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)!
 
ApREsENTAÇÃo DAs oFERENDAs 8
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 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.  
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ApREsENTAÇÃo DAs oFERENDAs 9
Não tenho grandes coisas para oferecer, mas tenho 
um coração cheio de amor pra dar, o esforço que eu fiz 
para chegar aqui, e o desejo que eu tenho de não me 
acomodar.  Aceita, ó Pai, esse vinho e pão! Essa oferenda é 
de coração! //  2. Não tenho grandes coisas para oferecer, 
mas tenho as mãos abertas pra ajudar o irmão. Eu sei 
que a minha oferta só terá valor, se sempre eu procurar 
viver em comunhão.  //  3. Não tenho grandes coisas 
para oferecer: oferto minha voz e o meu cantar. Até o 
gesto simples que eu posso fazer, eu venho e ofereço ao 
Senhor nesse altar.  //  4. Não tenho grandes coisas para 
oferecer: oferto a minha vida de comunidade. As nossas 
reuniões que sempre fazemos, buscando melhorias para 
a sociedade.

ApREsENTAÇÃo DAs oFERENDAs 10
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 11
É prova de amor junto à mesa partilhar; é sinal de 
humildade, nossos dons apresentar. Acolhei as oferendas 
deste Vinho e deste Pão e o nosso coração também. Senhor, 
que vos doastes totalmente por amor, fazei de nós o que 
convém.  //  2. Quem vive para si, empobrece seu viver; 
quem doar a própria vida, vida nova há de colher.  //  3. 
Oferta é bem servir, por amor, a nosso irmão, é reunir-se 
nesta mesa é celebrar a refeição.

ApREsENTAÇÃo DAs oFERENDAs 12
ofertas singelas, pão e vinho, sobre a mesa colocamos. 
Sinais do trabalho que fizemos e aqui depositamos. 
É teu também nosso coração. Aceita, Senhor a nossa 
oferta, que será depois, na certa, o teu próprio ser. 
2. Recebe, Senhor da Natureza, todo fruto que colhemos. 
Recebe o louvor de nossas obras e o progresso que 
fizemos.  //  3. Sabemos que tudo tem valor depois que a 
terra visitaste. Embora tivéssemos pecado, foi bem mais 
o que pagaste.

ApREsENTAÇÃo DAs oFERENDAs 13
minha vida tem sentido cada vez que eu venho 
aqui e te faço o meu pedido de não me esquecer 
de ti. Meu amor é como este Pão, que era trigo que 
alguém plantou, depois colheu . E depois tornou-

se salvação e deu mais vida e alimentou o povo meu. 
Eu te ofereço este Pão, eu te ofereço o meu amor (bis).  
//  2. Minha vida tem sentido cada vez que eu venho 
aqui e te faço o meu pedido de não me esquecer de 
ti. Meu amor é como este Vinho, que era fruto que 
alguém plantou, depois colheu. E depois encheu-se 
de carinho, e deu mais vida e saciou o povo meu. Eu 
te ofereço Vinho e Pão, eu te ofereço meu amor (bis).

sANTo 1
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!

sANTo 2
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!

sANTo 3
santo, santo, santo, Senhor Deus do universo! O céu 
e a terra proclamam a vossa glória! Hosana nas alturas! 
Hosana! Hosana nas alturas! Hosana!  //  Bendito 
Aquele que vem em nome do Senhor! Bendito Aquele 
que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas! 
Hosana! Hosana nas alturas! Hosana!

sANTo 4
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 5
santo, santo, santo é! (2 vezes)  //  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!

ABRAÇo DA pAZ 1
paz, paz, paz eu te desejo a paz e a luz (bis). Não do 
jeito do mundo, mas do jeito de Jesus (bis). Paz, paz, 
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paz eu te desejo a paz!  Luz, luz, luz eu te desejo a luz 
(bis)! Do jeito de Jesus.

ABRAÇo DA pAZ 2
A paz, quero te dar minha paz, olhar no teu rosto e 
dizer: sou teu irmão, teu irmão (bis).  //  1. E se a paz 
for embora com a dor, venha, irmão, me abraçar; pode 
contar com meu amor.  //  2. E a paz voltará, essa paz 
não é o mundo quem dá. Só Jesus Cristo dará! Pode 
contar com meu amor, e a paz reinará.

ABRAÇo DA pAZ 3
Aperte a minha mão, irmão, quero te dar a Paz do 
meu Senhor. Me dá um abraço forte, bem mais forte 
do que forte, um gesto criador! A Paz do Senhor quero 
te dar, meu irmão, com toda alegria que existe em 
meu coração (bis).

ABRAÇo DA pAZ 4
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 5
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
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
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.

ComUNHÃo 3
Eu sou a videira, meu Pai é o agricultor, Vós sois 
os ramos, permanecei no meu amor!  //  1. Para dar 
muito fruto - Permanecei no meu amor! Para dar 
amor puro - Permanecei no meu amor! Como ramos 
ao tronco - Permanecei em mim!  //  2. Para amar 
sem medidas - Permanecei no meu amor! Para dar 
vossas vidas - Permanecei no meu amor! Para ser 
meus amigos - Permanecei em mim!  //  3. Para ver 
o caminho - Permanecei no meu amor! Para ver a 
verdade - Permanecei no meu amor! Para ter sempre 
vida- Permanecei em mim!  //  4. Para ser sal e terra 
- Permanecei no meu amor! Para ser luz do mundo 
- Permanecei no meu amor! Para ser testemunha- 
Permanecei em mim!  //  5. Se o mundo vos odeia 
- Permanecei no meu amor! Se a dor vos assalta 
- Permanecei no meu amor! Se a morte vos chega - 
Permanecei em mim!

ComUNHÃo 4
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.

ComUNHÃo 5
O Pão do céu és Tu, Jesus. Via de amor, nos 
transformas em Ti.  //  1. Não, Tu não deixaste fria a 
terra: Tu permaneceste entre nós, nos alimentas de 
Ti. És o pão da vida;  inflamas com o teu amor toda 
a humanidade.  //  2. Sim, trouxeste o céu sobre esta 
terra: Tu permaneceste entre nós e nos levas contigo 
á Tua casa, onde estaremos juntos de Ti toda a 
eternidade.   //  3. Não, a morte não pode nos causar 
medo: Tu permaneceste entre nós. E quem vive de 
Ti, vive para sempre. Deus entre nós, Deus para nós,  
Deus em meio a nós!
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ComUNHÃo 6
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.

ComUNHÃo 7
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 8
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.

ComUNHÃo 9
por essa paz que a juventude tanto quer, pela 
alegria que as crianças têm à mão. Eu rendo graça 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 ao 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. E 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 ao meu Pai que vem nutrir, 
e assim me pede para 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 condições. Eu rendo 
graças ao meu Pai, o Deus de 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.

ComUNHÃo 10
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 11
Vejam: Eu andei pelas vilas, apontei as saídas como o 
Pai me pediu; portas eu cheguei para abri-las, eu curei 
as feridas como nunca se viu. Por onde formos também 
nós que brilhe a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em 
nossa vida. Nosso caminho então conduz, queremos ser 
assim. Que o Pão da Vida nos revigore em nosso "sim".  //  
2. Vejam: Fiz de novo a leitura das raízes da vida que 
meu Pai vê melhor; luzes acendi com brandura, para 
a ovelha perdida não medi meu suor.  //  3. Vejam: 
Procurei bem aqueles que ninguém procurava e falei 
de meu Pai; pobres, a esperança que é deles eu não 
quis ver escrava de um poder que retrai.  //  4. Vejam: 
Semeei consciência nos caminhos do povo, pois o Pai 
quer assim; tramas, enfrentei prepotência dos que 
temem o novo, qual perigo sem fim.  //  5. Vejam: Eu 
quebrei as algemas, levantei os caídos, do meu Pai fui 
as mãos; laços, recusei os esquemas, Eu não quero 
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oprimidos, quero um povo de irmãos.  //  6. Vejam: 
Procurei ser bem claro; o meu reino é diverso, não 
precisa de Rei, tronos; outro jeito mais raro de juntar 
os dispersos o meu Pai tem por lei.  //  7. Vejam: Do 
meu Pai a vontade eu cumpri passo a passo, foi pra 
isso que eu vim; dores, enfrentei a maldade, mesmo 
frente ao fracasso eu mantive meu "sim".  //  8. Vejam, 
fui além das fronteiras, espalhei boa-nova: todos filhos 
de Deus; vida, não se deixe nas beiras, quem quiser 
maior prova venha ser um dos meus.

ComUNHÃo 12
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. 

ComUNHÃo 13
Sejamos um para que o mundo creia, sejamos 
um para que o mundo creia. Sejamos um, irmãos, 
sejamos um, irmãs, e o mundo há de crer!  //  1. Assim 
como Jesus está no Pai, como também o Pai está 
no Filho, sejamos nós perfeitos na unidade, e o 
mundo reconheça o amor de Deus.  //  2. Um novo 
mandamento, eis o sinal: amar-nos uns aos outros 
como irmãos. É nisto que seremos conhecidos: 
sua Igreja, seu rebanho, comunhão!  //  3. O Corpo 
é um só, a Fé, um só Batismo, um só Espírito, uma 
esperança. Um só Senhor, um é o Pai de todos: 
ninguém e nada vai nos separar!  //  4. De Cristo, o 
corpo somos, os seus membros, nós todos batizados 
no Espírito, com dons diversos, graças diferentes: é a 
Igreja edificada no Amor.

ComUNHÃo 14
Na mesa sagrada se faz unidade, no pão que alimenta, 
que é pão do Senhor; formamos família na fraternidade, 
não há diferença de raça e de cor. Importa viver, Senhor, 
unidos no amor, na participação, vivendo em comunhão. 
(bis)  //  2. Chegar junto à mesa é comprometer-se, é a 
Deus converter-se com sinceridade. O grito dos fracos 
devemos ouvir, e em nome de Cristo amar e servir.  

//  3. Enquanto na terra o pão for partido, o homem 
nutrido se transformará, vivendo a esperança num 
mundo melhor. Com Cristo lutando, o amor vencerá.  //  
4. Se participamos da Eucaristia, é grande alegria que 
Deus oferece. Porém não podemos deixar esquecida 
a dor, nesta vida, que o pobre padece.  //  5. Assim, 
comungando da única vida, a morte vencida será nossa 
sorte. Se unidos buscarmos a libertação, teremos com 
Cristo a ressurreição.

ComUNHÃo 15
É bom estarmos juntos à mesa do Senhor e, unidos 
na alegria, partir o Pão do Amor. Na vida caminha 
quem come deste Pão. Não anda sozinho quem vive 
em comunhão.  //  2. Embora sendo muitos, é um o 
nosso Deus. Com Ele, vamos juntos, seguindo os 
passos seus.  //  3. Formamos a Igreja, o Corpo do 
Senhor; que em nós o mundo veja a luz do seu amor.  
//  4. Foi Deus quem deu outrora ao povo o pão do 
céu; porém, nos dá agora o próprio Filho seu.  //  5. 
Será bem mais profundo o encontro: a comunhão, se 
formos para o mundo sinal de salvação.

RITOS FINAIS

DEspEDIDA 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
Dia e noite, vai Teu Espírito, Senhor, comigo. Dia e 
noite, sei que estás junto a mim!  //  1. Se anoitece em 
meu caminho, vai teu Espírito, Senhor, comigo! No 
sofrer confio em Ti, sei que estás junto a mim!  //  2. 
Quando o sol vai apagando, vai teu Espírito, Senhor, 
comigo! Se estou só confio em Ti, sei que estás junto 
a mim!  //  3. Caminhando com meus irmãos, vai teu 
Espírito, Senhor, comigo! Ao seu lado hei de vencer, 
sei que estás junto a mim!  //  4. E ao chegar a minha 
hora, vai teu Espírito, Senhor, comigo! Vai levar-me 
perto de Ti, sei que estás junto a mim!

DEspEDIDA 3
Vou cantando, ninguém vai me calar, vislumbrando o 
sol de amanhã. Vou partilhando a oração que unirá o 
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mundo todo num único cantar.  //  1. Creio no homem 
que constrói o mundo e canta e canta seu trabalho, 
criador na criação que lhe foi dada ao acordar. Creio 
na mulher que cada dia se enfeita e se embeleza para 
ser a mais bonita criação do nosso Pai.  //  2. Creio no 
automóvel, no cinema, na TV, nos astronautas, nas 
palavras do cientista, n o mundo da evolução. Creio 
nas estrelas e nas flores, no violão e no sorriso, que 
anuncia a primavera da amizade que se dá.  //  3. Creio 
na coragem de quem dorme, sabendo que o mundo 
gira entre os átomos discordes de uma esfera nuclear. 
Creio na esperança de quem vela pra cuidar de uma 
criança, que em prêmio lhe revela a alegria de se dar.

DEspEDIDA 4
No final, vamos começar a viver aquilo que cantamos, 
na alegria do amor.  //  1. Foi tão bom viver este 
momento, mas agora é tempo de encarnar o amor.  
//  2. Celebremos o amor de Deus, que a todo dia 
nos envia em missão.  //  3. Obrigado por termos a 
certeza de que sempre conosco Jesus estará.

DEspEDIDA 5
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...

DEspEDIDA 6
sempre mais jovem, cada dia tu estás mais jovem. 
Cada dia vejo-te mais jovem, Senhor. Eu me renovo 
sempre ao Te encontrar! (bis)  //  1. Tu vens ao meu 
encontro de tão longe, e o longe não existe para Ti. 
Aqui, no coração do meu país, um rio de Água Viva 
eu descobri. Porque és jovem, cada dia tu estás mais 
jovem. Cada dia vejo-te mais jovem, Senhor. Eu me 
renovo sempre ao Te encontrar! (bis)  //  2. Estávamos 
andando na estrada, eu e companheiros de jornada, tu 
vieste a nós por primeiro pra nos animar na caminhada. 
Um Cristo jovem, cada dia tu estás mais jovem. Cada 
dia vejo-te mais jovem, Senhor. Eu me renovo sempre 
ao Te encontrar! (bis)  //  3. Na mesa que pusestes para 
nós, és tu que vais partir aquele pão. O gesto que 
traduz fraternidade, é jovem partilhando o coração. 

Coração jovem, cada dia tu estás mais jovem. Cada dia 
vejo-te mais jovem, Senhor. Eu me renovo sempre ao 
Te encontrar! (bis)  //  4. Ressuscitado no meio de nós, 
quem está perdido pode Te encontrar. Basta escutar a 
Tua voz. Nos mais necessitados estarás. Igreja jovem, 
cada dia tu estás mais jovem. Cada dia vejo-te mais 
jovem, Senhor. Eu me renovo sempre ao Te encontrar! 
(bis). Sempre mais jovem!

DEspEDIDA 7
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!  //  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 8
Vamos andar, vamos andar, vamos andar nos 
caminhos do Senhor.  // 1. O caminho do Senhor é 
uma estrada só de luz, que nos mostra o rumo certo, 
que nos guia e nos conduz.  //  2. O caminho do 
Senhor é uma estrada só de amor, guia os passos das 
ovelhas, mostra a casa do Pastor.  //  3. O caminho 
do Senhor é uma estrada só de paz, quem por ela 
vai andando, não se perderá jamais.  //  4. O caminho 
do Senhor é uma estrada só de glória, tem primeiro 
sofrimento, mas depois chega a vitória.

DEspEDIDA 9
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.


