
Mantras:
1.  Nossos olhos ganharão nova luz, com a tua pre-
sença Jesus. 
2.  Eu te louvo, ó Deus (bis), pois os que te louvam 
brilham como luz, como luz no amanhecer (bis). 
3. Vem, Senhor, falar aos corações. Vem, Senhor, que-
remos compreender-te. Vem, Senhor, vem nos iluminar. 
Vem Senhor, é clara a tua voz. Vem Senhor, é nosso teu 
caminho.Vem Senhor, é Teu nosso viver. 
                                                                                    

Abertura I
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 ar-
dente vai o mundo iluminando.

Abertura  II
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 me-
mória da nossa redenção.

Abertura  III
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 pre-
sente, 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  IV
1. 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 en-
contro 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 V
1. A Igreja se torna presente e acontece nas comuni-
dades que celebram a fraternidade, reunidos no Amor, 
na Oração.
R.: 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 Salva-
ção, os Cristãos buscam a energia para dar testemu-
nho 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.

Abertura  VI
1. 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 man-
daste 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 ali-
mento 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 I
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 II
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 caminha-
do sem esperança, sem saber que sois a segurança!

Folha de Canto
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Ato Penitencial III
Solo: Senhor, tende piedade de nós! // Todos: Senhor, 
tende piedade de nós!
Solo: Cristo, tende piedade de nós! // Todos: Cristo, 
tende piedade de nós!
Solo: Senhor, tende piedade de nós! // Todos: Senhor, 
tende piedade de nós!

Hino de Louvor I
1. Glória a Deus nos altos céus, e paz na terra a seus 
amados; a Vós louvam, Rei Celeste, os que foram li-
bertados! 
R.:Glória a Vós, Senhor, graças e louvor!
2. Deus e Pai nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, 
damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos!
3. Senhor, nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, Vós de 
Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai!
4. Vós que estais junto do Pai como nosso intercessor, 
acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor!
5. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo, o Senhor, com o 
Espírito divino de Deus Pai no esplendor! Amém! Amém!

Hino de Louvor II
Glória! Glória! Ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao 
Espírito, glória! (bis)
Ao Pai, criador do mundo; ao Filho, redentor dos ho-
mens; ao Espírito de Amor demos sempre glória! (bis)

Hino de Louvor III
S.: Glória a Deus nas Alturas! // T.: Glória a Deus nas 
Alturas! // S.: E paz na terra aos homens por Ele ama-
dos! 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!

Meditação I
1. Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar. Se 
ouvires a voz do tempo, querendo te enganar: a deci-
são 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...

Meditação II
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 III
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 cora-
ção (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.

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

Aclamação ao Evangelho I
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 II
1. 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 bon-
dade! Em mim é tudo...

Aclamação ao Evangelho III
Aleluia, Aleluia, Aleluia (bis)
1. Quando estamos unidos, estás entre nós e nos fa-
larás da tua vida.
2. Este nosso mundo sentido terá, se tua palavra o 
renovar.

Apresentação das Oferendas I
1. Bendito seja Deus Pai, do Universo criador, pelo pão 
que nós recebemos, foi de graça e com amor.
R.: 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 II
1. 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.
R.: 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 mi-
nha 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 mi-



Paróquia São Benedito

Página �

nha vida de comunidade. As nossas reuniões que sempre 
fazemos, buscando melhorias para a sociedade.

Apresentação das Oferendas III
Aleluia, Aleluia,Aleluia!
1. Nós ofertamos, irmãos, ao Senhor uma hóstia pura 
em seu louvor.E cantaremos com todo ardor: Aleluia!
2. Recebe, ó Pai, esta nossa oblação, de nossas fal-
tas concede o perdão por Jesus Cristo, que é nosso 
irmão. Aleluia!
3. As nossas penas, o nosso labor, nossa alegria e nosso 
amor, por Jesus Cristo, recebe Senhor: Aleluia!
4. As nossas vidas santificarás. Os nossos corpos ressus-
citarás. Por Jesus Cristo nos transformarás. Aleluia!

Apresentação das Oferendas IV
Bendito seja o nome do Senhor agora e sempre e por 
toda a eternidade!
1. Pelo pão que de tua bondade recebemos, fruto da 
terra e do nosso trabalho.
2. Pelo vinho que de seu amor nós recebemos, fruto da 
videira e do nosso trabalho.
3. Pelo alimento corporal que à criatura Ele dá, o pão 
de cada dia que sustenta nosso corpo.
4. Pelo alimento espiritual que a seus filhos ele dá, sua 
Palavra e seu Corpo que sustentam nossa alma!
5. Bendizei ao Senhor seus filhos todos, bendizei o 
nome do Senhor!
6. Desde o nascer ao por do sol, bendito seja o nome 
do Senhor!

Santo I
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  II
Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do Universo! O céu 
e a terra proclamam a Vossa glória! Hosana, Hosana, 
Hosana, Hosana, Hosana nas alturas!
Bendito o que vem em nome do Senhor! Hosana, Ho-
sana, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas!

Anamnese
S. Eis o mistério da fé!
T. Toda vez que se come deste Pão,Toda vez que se 
bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo, 
e se fica esperando a sua volta. Vem ó Senhor! Vem, ó 
Senhor! Vem, Senhor Jesus! Vem!

Abraço da Paz I
Como num jardim florido esta igreja está, flores de Jesus 
amigo, Ele a  nos cuidar. Nosso jardineiro é Deus, que 
linda plantação. Nasce paz e amor no coração.
Floresce a paz, a paz (a paz, a paz). É a flor que nasce 
aqui em cada coração. E cresce a paz, a paz, (a paz, a 
paz). A paz te desejo, meu irmão (3x).

Abraço da Paz II
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, ca-
minhar! Que a paz de Deus e os planos seus, venham 
nossas vidas mudar!

Abraço da Paz III
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).

Cordeiro de Deus I
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende 
piedade de nós (bis).
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-
nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz!

Cordeiro de Deus II
Solo: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, 
/ Todos: Tende piedade, tende piedade, tende piedade, 
piedade  de nós! (bis)
Solo: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, 
/ Todos: Dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, 
Senhor, a vossa paz!

Comunhão I
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 in-
felizes sem abrigo, repartir o alimento com os famintos, 
e dar roupa aos que andam maltrapilhos.

Comunhão II
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 III
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 sem-
pre vida: permanecei no meu amor!
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Comunhão IV
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;  infla-
mas com o teu amor toda a humanidade.
2. Sim, trouxeste o céu sobre esta terra: Tu permane-
ceste 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 per-
maneceste entre nós. E quem vive de Ti, vive para 
sempre. Deus entre nós, Deus para nós,  Deus em 
meio a nós!

Comunhão V
1. Meu pão, minha vida, sem Ti não sei viver; pois na 
comida encontro meu jeito de ser! // O trigo, esta uva 
me põem  em feliz comunhão com o sol, vento e chuva, 
e toda a riqueza do chão. // Povo feliz, alegre já vai, 
nova canção a cantar! Deus  é assim, Pastor e Pai, pondo 
este Pão sobre o altar!
2. Meu Pão da Alegria, sem Ti não viverei: Deus que me 
cria, me diz: “Se alegre, é a lei!” //  O céu é só festa, 
os santos se alegram com Deus. Este Pão me põe nesta 
feliz comunhão com os céus!
3. Meu Pão da Amizade, sem Ti não vou passar: vida, 
em verdade, é só ser amado e amar! // Pão que chega 
à mesa, unindo centenas de grãos, neste altar, com 
certeza, reúne os que Deus fez irmãos!
4. Meu Pão da Esperança, não sei viver sem Ti; pois, 
na confiança, já temos o céu por aqui! É só nesta mesa 
que eu posso encontrar o vigor de exigir, com firmeza, 
Justiça na Paz, com Amor!
5. Pão que ressuscita, oh, vem me libertar: vida bendita 
é vida pra sempre durar! Pão vivo é semente de céu 
bem no coração, e me faz ser mais gente na espera 
da ressurreição! 
6. Pão que se partilha, sem Ti meu ser decai: somos 
família, chamamos a Deus nosso Pai! //  Os bens desta 
vida pra todos serão, quer o Altar: nada mais nos divida 
na fé, no trabalho e no lar!

Comunhão VI
1. Povo de Deus, foi assim: Deus cumpriu a palavra que 
diz: “Uma virgem irá conceber”, e a visita de Deus me 
fez mãe! * Mãe do Senhor, nossa mãe, nós queremos 
contigo aprender a humildade, a confiança total, e 
escutar o teu Filho que diz:
Senta comigo à minha mesa,  nutre a esperança, reúne 
os irmãos! Planta meu reino, transforma a terra, mais 
que coragem, tens minha mão!
2. Povo de Deus foi assim: nem montanha ou distân-
cia qualquer me impediu de servir e sorrir. Visitei com 
meu Deus: fui irmã! * Mãe do Senhor, nossa mãe, nós 
queremos contigo aprender: desapego, bondade, teu 
“sim”, e acolher o teu Filho que diz:
3. Povo de Deus, foi assim: meu Menino cresceu e en-
tendeu que a vontade do Pai conta mais, e a
visita foi Deus quem nos fez. * Mãe do Senhor, nossa 
mãe, nós queremos contigo aprender a justiça, a von-
tade do Pai, e entender o teu Filho que diz:
4. Povo de Deus, foi assim: da verdade jamais se afas-
tou. Veio a morte e ficou nosso pão. Visitou-nos e espera 
por nós! * Mãe do Senhor, nossa mãe,  nós queremos 

contigo aprender a verdade, a firmeza, o perdão, e 
seguir o teu Filho que diz:

Despedida I  
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 co-
nosco Jesus estará.

Despedida II
Quero a Deus proclamar, sua glória exaltar seja onde 
for. O Evangelho anunciar, sua verdade ensinar, espa-
lhando 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 ca-
minhar, 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 consa-
grar 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 von-
tade 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 III
1. Primeira cristã, Maria da luz! Sabias, ó Mãe, 
amar teu Jesus! Primeira cristã, Maria do amor! 
Soubeste seguir teu Filho e Senhor! Nossa Senho-
ra das milhões de luzes que o meu povo acende 
pra te louvar. Iluminada, iluminadora, inspiradora 
de quem quer amar e andar com Jesus... e andar 
com Jesus!
2. Primeira cristã, Maria do lar! Ensinas, ó Mãe, teu 
jeito de amar! Primeira cristã, Maria da paz! Ensinas, ó 
Mãe, como é que Deus faz!
3. Primeira cristã sempre a meditar, vivias em Deus, 
sabias orar! Primeira cristã fiel a Jesus, por todo o lugar, 
na luz e na cruz!

Despedida IV
1. Meu Santo Benedito, querido protetor, do fundo do 
meu coração exalto o seu louvor! Exemplo é da Santa 
Fé, modelo de oração: sinais de Deus que ornam o seu 
bondoso coração.
Cantemos-lhe louvor, juremos-lhe amor! O Santo frade 
e leigo é nosso protetor!
2. São Benedito humilde, de Deus traga o poder: as 
graças do Altíssimo nos queira conceder! Irmão de São 
Francisco, aceite os rogos meus: concede-me propício, 
as graças de meu Deus!


