
Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós! Ele está 
presente aqui! // 2. Quando estamos juntos, unidos a 
Ti / para elevar a nossa oração, / um canto de alegria 
surge entre nós / em adoração ao Teu eterno amor.

4. 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.

5. Com a Igreja subiremos o altar do Senhor. // 1. 
Toda a igreja aqui está, para o encontro com Deus, 
Ele mesmo o marcou, para nós filhos seus. // 2. Entre 
nós e o Pai Santo, está Jesus, nosso irmão: Mediador, 
sacerdote, nosso ponto de união. // 3. Rezaremos 
com Cristo, o perfeito louvor, e seremos pro Pai, uma 
imagem de amor. // 4. Céus e terra estarão, na oblação 
de Jesus, quer unir num rebanho os remidos da Cruz.

ATO PENITENCIAL

6. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, / tantas vezes 
pequei, não fui fiel, / pensamentos e palavras, 
atitudes e omissões, / por minha culpa, tão grande 
culpa. // Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem 
piedade, ó Senhor! (bis)  //  2.  Peço à Virgem Maria, 
nossa Mãe / e a vós, meus irmãos, rogueis por mim 
/ a Deus Pai que nos perdoa e nos sustenta em sua 
mão / por seu amor, tão grande amor.

HINO DE LOUVOR

7. Glória, glória, glória, Aleluia (bis) / Glória, glória, 
glória a Deus nos altos céus. / Paz na terra a todos 
nós! 1. Deus e Pai nós vos louvamos: Glória a Deus! 
Adoramos, bendizemos: Glória a Deus! Damos 
glória ao vosso nome: Glória a Deus! Vossos dons 
agradecemos. // 2. Senhor nosso Jesus Cristo: Glória 
a Deus! Unigênito do Pai: Glória a Deus! Vós de Deus 
Cordeiro Santo: Glória a Deus! Nossas culpas perdoai. 
// 3. Vós que estais junto do Pai: Glória a Deus! Como 
nosso intercessor: Glória as Deus! Acolhei nossos 
pedidos: Glória a Deus! Atendei nosso clamor.  // 

RITOS INICIAIS

CANTOS DE ABERTURA

1. A Tua Igreja vem feliz e unida agradecer a Ti, ó Deus 
da Vida. / Com grande júbilo rezar, louvar, e a boa nova 
ao mundo anunciar. // É Tua Igreja, Senhor, que canta 
com alegria, / esta que busca o amor vivenciar todo dia, 
/ que vai levar salvação: / esta é a nossa missão.  // 2. 
Nós que fazemos parte desta Igreja, que missionária 
é por natureza, / Te damos graças por Teu esplendor: 
/ seremos ecos do Teu grande amor.  // 3. Todos os 
povos serão Teus discípulos / e batizados com Teu 
Santo Espírito. / Temos certeza de Tua companhia / 
nos dando força hoje e todo dia.

2. Um dia escutei teu chamado, divino recado 
batendo no coração. / Deixei deste mundo as 
promessas e fui bem depressa no rumo da Tua 
mão.  // Tu és a razão da jornada, Tu és minha estrada, 
meu guia, meu fim. / No grito que vem do Teu povo 
Te escuto de novo chamando por mim. // 2. Os anos 
passaram ligeiro, me fiz um obreiro do Reino de 
paz e de Amor. / Nos mares do mundo navego e 
às redes me entrego, tornei-me Teu pescador. // 
3. Embora tão fraco e pequeno, caminho sereno 
com a força que vem de Ti. / A cada momento que 
passa, revivo esta graça de ser Teu sinal aqui.

3. Todos reunidos na casa de Deus / com cantos de 
alegria e grande louvor. / Vamos celebrar os feitos do 
Senhor / e sua bondade, que nunca tem fim. // Vamos 
celebrar, Deus está aqui! Vamos celebrar, Deus está 
aqui no meio de nós! Vamos celebrar, Deus está aqui! 
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4. Vós somente sois o Santo: Glória a Deus! O 
Altíssimo, o Senhor: Glória a Deus! Com o Espírito 
Divino: Glória a Deus! De Deus Pai no esplendor.

LITURGIA DA PALAVRA

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

8. 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.

9. 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.

10. 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

LITURGIA EUCARÍSTICA

APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS

11. Numa terra distante daqui, um povo buscava 
sua libertação. / Este povo era um povo de 
escravos, já sem esperança no seu coração. / Deste 
povo surgiu um Profeta, de sua vida ao Senhor fez 

oferta, / ao ouvir a Palavra de Deus, que é Amor, o 
seu povo libertou (bis). // 2. Mas aqui, neste chão, 
nossa terra, um povo sofrido eleva suas mãos. / 
Fala alto o Senhor por suas vozes que clamam 
justiça e libertação. / Este povo tem profeta, de sua 
vida ao Senhor faz oferta. / Escutando a Palavra de 
Deus lhe chamar, quer seu povo libertar (bis).

12. 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.

13. A mesa santa que preparamos, mãos que 
se elevam a Ti, Ó Senhor. O pão e o vinho, frutos 
da Terra, duro trabalho, carinho e amor: Ô,ô,ô, 
recebe, Senhor! Ô,ô, recebe, Senhor!  //  2. Flores, 
espinhos, dor e alegria, pais, mães e filhos diante 
do altar. A nossa oferta em nova festa, a nossa dor 
vem, Senhor, transformar: Ô,ô,ô, recebe, Senhor! 
Ô,ô, recebe, Senhor!  //  3. A vida nova, nova família, 
que celebramos aqui tem lugar. Tua bondade 
vem com fartura, é só saber, reunir, partilhar: 
Ô,ô,ô, recebe, Senhor! Ô,ô, recebe, Senhor!

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

15. Todos convidados chegam ao banquete 
do Senhor, / festa preparada, bem participada, 
venham partilhar do pão do amor.  // Cristo pão 
dos pobres, juntos nessa mesa, pois a Eucaristia faz 
a Igreja.  // 2. Vejam quanta fome, muitos lares em 
ternura e pão. / Dor e violência, quanta resistência, 
vamos acolher a cada irmão.  // 3. Vamos, gente 
unida, resgatar a paz nesta cidade; / ser o sal 
da terra, ser a luz do mundo; espalhar justiça e 
caridade.  // 4. Jovens e famílias, vida nova venham 
assumir / evangelizando, Cristo anunciando para 
o mundo novo construir.  // 5.  Páscoa celebrada, 
nosso testemunho é conversão. / Corpo ofertado, 
sangue derramado; vou ser solidário na missão.

16. O Corpo de Cristo é o Pão do altar, a mesa é 
de todos: Irmão, vem sentar!  1. Um dia reparte 
com Deus o seu pão, o homem da fé, o pai 
Abraão. / O Filho de Deus, Jesus, nosso Irmão, / 
reparte na Missa, com todos, o Pão. // 2. O pão 
repartamos em todo lugar: na igreja, na escola, 
na rua, no lar. / O pão da Palavra, o pão da Cultura, 
o pão da Amizade, o pão da Procura. // 3. Na Casa 
da Fé, no Altar da Esperança, o Amor é o Pão 
da Nova Aliança. / Irmão, comeremos, na Ceia 
Celeste, o pão que te dei, o pão que me deste.

17. Vou sair pelos prados buscando / ovelhas que 
estão sem pastor. / Eu as trarei, com carinho, / de 
volta sem fome ou temor. / Nos meus ombros, 
ovelhas feridas / sem dor poderão descansar. / 
Devolverei os seus campos, / darei novamente 
a paz. // Sou rei, / sou o bom pastor / vinde ao 
banquete que vos preparei / e fome jamais tereis. / A 
quem vamos, ó Senhor? / Só Tu tens palavra de vida e 
Te dás em refeição. // 2. Maus pastores que perdem 
ovelhas, / distantes de mim os terei. / Noutras 
pastagens seguras, / pastores fiéis chamarei. / 
Novo reino farei do meu povo, / rebanho sem 
mais opressão. / Todos serão conduzidos / à vida 
por minhas mãos. // 3. Sou a porta segura do 
aprisco, / o rebanho feliz eu farei. / De todo o mal 
e injustiça / ovelhas eu defenderei. / Mercenários 
que fogem pra longe, / deixando o rebanho ao 
léu, / não terão parte comigo, / no Reino que vem 
do Céu. // 4. Se uma ovelha deixar o meu campo / 
e outro caminho seguir, / deixo o rebanho seguro 
/ e vou procurar a infeliz. / Ao trazê-la, haverá 
alegria / e os anjos do céu vão cantar. / Será a festa 
da volta, / rebanho vai se alegrar. // 5. Eu conheço 
as ovelhas que tenho / e todo o rebanho, minha 
voz. / Se chamo, então, pelo nome / a ovelha virá 
bem veloz. / Buscarei os cordeiros distantes / que 

em mim terão força e amor. / Farei somente um 
rebanho. / Eu mesmo serei Pastor.

18. Na comunhão recebemos Teu Corpo e 
Sangue, Senhor / e Tua vida divina, dons do Teu 
grande amor. / São nossa força na luta, fazem 
vencer todo mal / e nos conduzem ao Pai: glória 
ao Deus imortal. // Senhor Jesus, Senhor Jesus, Deus 
vivo e vencedor! (bis) // 2. Entre as angústias da vida 
não cairemos jamais, / pois Tua força nos leva a 
confiar sempre mais. / Na comunhão nos deixaste 
força e motivo de amar; / todo o caminho da vida 
nos traga sempre ao altar. // 3.  Ao comungar 
caminhamos para o altar com o irmão. / O Teu 
amor nos atrai, centro da nossa união. / Em cada 
esforço que pedes vamos sentir Tua mão, / vamos 
sentir que nos dás força de ressurreição.

19. Bom é louvar o Senhor, nosso Deus, / cantar 
salmos ao nome do Altíssimo. / Com alegria 
aclamar seu amor, / sua glória, bondade e poder. 
// 1. Como tuas obras me alegram, Senhor! Os 
teus prodígios suscitam louvor! Tua presença eu 
contemplo no céu! Olho a terra, também nela 
estás. // 2. Tu engrandeces o homem mortal, 
/ da natureza ele é rei e senhor! De honra o 
coroaste, de glória e poder / pouco menos que 
os anjos do céu. // 3. Narram os céus o que fez 
Tua mão, / todo o Universo Teu nome bendiz! 
A criação é um canto de amor / e esse canto é 
também meu louvor. // 4. Tua bondade cercou-
nos de bens, / tudo o que tenho é por graça e 
favor. / Quero os dons com os irmãos partilhar, / 
vendo em Ti nosso Deus, nosso Pai. // 5. Chave 
suprema de um plano de Pai / neste Universo 
que cresce na dor: / deste-nos Cristo, homem-
Deus, nosso irmão / e é por ele que vamos a Ti. 

20. 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 
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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.

21. 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. 

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

23. Esta é a ceia do Pai, vinde todos, tomai o 
alimento eterno. / Hoje desejo saciar vossa fome 
de paz, acolhei-me no coração. // Aonde iremos 
nós? Aonde iremos nós? Tu tens palavras de vida e 

amor! Aonde iremos nós? Somos todos Teus; Tu és o 
verdadeiro santo de Deus. // 2. Toda a verdade falei, 
feito pão, Eu deixei o meu corpo na mesa. / Hoje 
desejo estar outra vez entre vós, acolhei-me no 
coração. // 3. Meu sangue deixei ficar feito vinho 
no altar, quem beber tem a vida. / Hoje desejo unir 
todos vós, vinde a Mim, acolhei-me no coração.

RITOS FINAIS

DESPEDIDA

24. Maria, bendita Maria, Mãe generosa de puro 
amor, / Maria, bendita Maria, nossa Rainha e Mãe 
do Senhor. / Maria, sublime Maria, nossa Rainha e 
Mãe do Senhor.  // 1. O Senhor está contigo agora 
e sempre, / tua alma cantou a glória de Deus. / Tua 
fé te exaltou, teu silêncio falou da santa alegria. / 
Teu coração me amou, / cantando o teu nome, 
glorifico o Senhor. // 2. Ó Mãe da Esperança, 
caminha conosco, / e guia teu povo que pede 
justiça pra viver mundo novo. / Ó Virgem Maria, 
somos pecadores, / converte os teus e ouve os 
clamores deste povo de Deus. // Maria, bendita 
Maria, Mãe generosa de puro amor, / Maria, 
sublime Maria, nossa Rainha e Mãe do Senhor. Ave 
Maria, toda cheia de graça do Senhor (bis)!

25. Amor é vida e vida é alegria que nunca morre 
em nossos corações. / Alegres cantam suas melodias, 
as esperanças do coração. // Alegre eu vou, cantando 
eu vou: este é o Dia que o Senhor fez! (bis) // 2. Quando 
me lembro daquele Amor divino, que sendo Deus à 
terra desceu, / minha alma canta e se alegra porque 
a vida o Senhor me deu. // 3. Eu sou feliz por cada 
dia novo, pela ilusão de ver amanhecer, / pelas 
estrelas e pelo céu, pela alegria de renascer. // 4. 
Pelos caminhos áridos do mundo busco as pegadas 
de um amor feliz. / Sou peregrino, vou pelo mundo, 
um céu eterno brilha hoje em mim.


