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Solicitamos a gentileza de desligar o celular ou colocá-lo no modo silencioso.  
Após a celebração, por favor, retorne este livro ao lugar de origem. Muito 

obrigado. 
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(Canto Penitencial)            Partes Fixas da Missa 

CANTO PENITENCIAL 
CCAANNTTOO  11  
 1. Confesso a Deus, Pai todo 
poderoso, e a vós, irmãos, 
confesso que pequei por 
pensamentos, palavras, atos e 
omissões, por minha culpa, tão 
grande culpa.  
Piedade, Senhor, piedade, 
Senhor, piedade de nós! (Bis) 
2. E peço à Virgem Maria, aos 
santos e anjos, e a vós, irmãos, eu 
peço que rogueis a Deus, que é 
Pai poderoso, para perdoar a 
minha culpa, tão grande culpa. 
 

CCAANNTTOO  22  
1. Eu confesso a Deus e a vós, 
irmãos, tantas vezes pequei, não 
fui fiel. Pensamentos e palavras, 
atitudes, 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!  
 
 
 
 
 
 

CCAANNTTOO  33  
1. Senhor, tende piedade de nós. 
(Bis)  
2. Cristo, tende piedade de nós. 
(Bis)  
3. Senhor, tende piedade de nós. 
(Bis) 
 

CCAANNTTOO  44  
1. Senhor, que viestes salvar os 
corações arrependidos.  
T. Piedade, piedade, piedade 
de nós. (Bis)  
2.  Ó Cristo que viestes chamar os 
pecadores humilhados.  
3.  Senhor que intercedeis por 
nós, junto a Deus Pai que nos 
perdoa.  
 

CCAANNTTOO  55  
1. Senhor que sois o caminho e luz 
a nos guiar  
Senhor, tende piedade, 
piedade de nós!(Bis) 
2.Cristo que sois a verdade que 
Deus Pai revelou  
Cristo, tende piedade, piedade 
de nós!(Bis) 
3.Senhor que sois a vida que 
renova o mundo  
Senhor, tende piedade, 
piedade de nós!(Bis)  
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(Canto Penitencial e Glória)Partes Fixas da Missa 

CCAANNTTOO  66  
Senhor que viestes salvar os 
corações arrependidos. 
Kyrie Eleison, Eleison, Eleison! 
(Bis)  
Ó Cristo que viestes chamar os 
pecadores humilhados.  
Christe Eleison, Eleison, 
Eleison! (Bis)  
Senhor que intercedeis por nós, 
junto a Deus Pai que nos perdoa.  
Kyrie Eleison, Eleison, Eleison! 
(Bis)  

HINO DE LOUVOR - 
GLÓRIA 
CCAANNTTOO  77    
Glória a Deus nas alturas, e paz na 
terra aos homens por ele amados.  
Senhor Deus, Rei dos céus, Deus 
Pai todo poderoso:  
nós vos louvamos,  
nós vos bendizemos,  
nós vos adoramos, 
nós vos glorificamos,  
nós vos damos graças por vossa 
imensa glória.  
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.  
 

Só vós sois o Santo,  
só vós o Senhor,  
só vós, o altíssimo Jesus Cristo,  
com o Espírito Santo, na glória de 
Deus Pai. Amém. 
 

CCAANNTTOO  88  
1. Glória a Deus nos altos céus! 
Paz na terra a seus amados! A vós 
louvam, Rei celeste, os que foram 
libertados!  
Glória a Deus, lá nos céus, e 
paz aos seus! Amém!  
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 Senhor, com o Espírito 
Divino de Deus Pai no esplendor! 

  

CCAANNTTOO  99  
Glória, glória! Anjos no céu 
cantam todos seu amor! E na 
terra, homens de paz: "Deus 
merece o louvor!"  
1. Deus e Pai, nós vos louvamos, 
adoramos, bendizemos; damos 
glória ao vosso nome, vossos dons 
agradecemos!  
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(Glória e Salmos Anos A,B,C)Partes Fixas da Missa 

2. Senhor nosso, Jesus Cristo, 
Unigênito do Pai, vós de Deus, 
Cordeiro Santo, nossas culpas 
perdoai!   
3. Vós, que estais junto do Pai, 
como nosso intercessor, acolhei 

nossos pedidos, atendei nosso 
clamor!  
4. Vós somente sois o Santo, o 
Altíssimo, o Senhor, com o Espírito 
Divino, de Deus Pai no esplendor! 

 
 
*DTC =  Domingo do Tempo Comum 

 (...2020,2023,2026,2029...)            Salmos Ano A 

2º DTC* Eu disse: Eis que venho, ó Senhor, com prazer faço a vossa vontade! 

3º DTC O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da minha vida. 

4º DTC Felizes os pobres em espírito, porque deles é o Reino dos Céus! 

5º DTC Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez.  

6º DTC Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo! 

7º DTC Bendize, ó minh'alma, ao Senhor, pois ele é bondoso e compassivo! 

8º DTC Só em Deus a minha alma tem repouso, só Ele é o meu rochedo e salvação! 

9º DTC Senhor, eu ponho em Vós a confiança; sede uma rocha protetora para mim! 

10º DTC A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. 

11º DTC Nós somos o povo e o rebanho do Senhor! 

12º DTC Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor! 

13º DTC Ó Senhor, eu cantarei, eternamente, o vosso amor! 

14º DTC Bendirei, eternamente, vosso nome, ó Senhor! 

15º DTC A semente caiu em terra boa e deu fruto.  

16º DTC Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel! 

17º DTC Como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra! 

18º DTC Vós abris a vossa mão, e saciais os vossos filhos.  

19º DTC Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei! 

20º DTC Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem! 

21º DTC Ó Senhor, vossa bondade é para sempre! Completai em mim a obra começada! 

22º DTC A minh'alma tem sede de vós como a terra sedenta, ó meu Deus! 

23º DTC Não fecheis o coração, ouvi, hoje, a voz de Deus! 
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24º DTC O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso! 

25º DTC O Senhor está perto da pessoa que o invoca! 

26º DTC Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão! 

27º DTC A vinha do Senhor é a casa de Israel! 

28º DTC Na casa do Senhor habitarei eternamente! 

29º DTC Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória! 

30º DTC Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação! 

31º DTC Guardai-me, ó Senhor, convosco, em  vossa paz! 

32º DTC A minh'alma tem sede de vós e vos deseja ó Senhor! 

33º DTC Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos! 

34º DTC O Senhor é o pastor que me conduz; não me falta coisa alguma. 

S.Trindade A vós louvor, honra e glória eternamente!  

C. Christi Glorifica o Senhor, Jerusalém; celebra teu Deus, ó Sião! 

S. Coração O amor do Senhor Deus por quem o teme é de sempre e perdura para sempre. 

S. J.Batista Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes! 

Pedro/Paulo De todos os temores me livrou o Senhor Deus! 

Assunção  À vossa direita se encontra a Rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. 

T. os Santos É assim a geração dos que procuram o Senhor! 

Finados A minh’alma tem sede de Deus, e deseja o Deus vivo! 

Cristo Rei  O Senhor é o pastor que me conduz; não me falta coisa alguma. 

 

 (...2018,2021,2024,2027...)            Salmos Ano B 

2º DTC* Eu disse: "Eis que venho, Senhor!" Com prazer faço a vossa vontade.  

3º DTC Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente e me conduza! 

4º DTC Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus! 

5º DTC Louvai a Deus, porque Ele é bom e conforta os corações. 

6º DTC Sois, Senhor, para mim, alegria e refúgio.  

7º DTC Curai-me, Senhor, pois pequei contra vós! 

8º DTC O Senhor é bondoso e compassivo.  

9º DTC Exultai no Senhor, a nossa força! 

10º DTC No Senhor toda graça e redenção! 

11º DTC Como é bom agradecermos ao Senhor.  

12º DTC Dai graças ao Senhor, porque ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia! 

13º DTC Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e preservastes minha vida da morte! 

14º DTC Os nossos olhos, estão fitos no Senhor: tende piedade, ó Senhor tende piedade! 
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15º DTC Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei! 

16º DTC O Senhor é o pastor que me conduz: felicidade e todo bem hão de seguir-me.  

17º DTC Saciai os vossos filhos, ó Senhor! 

18º DTC O Senhor deu a comer o pão do céu.  

19º DTC Provai e vede quão suave é o Senhor! 

20º DTC Provai e vede quão suave é o Senhor! 

21º DTC Provai e vede quão suave é o Senhor! 

22º DTC Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo, habitará? 

23º DTC Bendize, ó minha alma ao Senhor. Bendirei ao Senhor toda a vida! 

24º DTC Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos.  

25º DTC É o Senhor que sustenta a minha vida!  

26º DTC A lei do Senhor Deus é perfeita, alegria ao coração.  

27º DTC O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. 

28º DTC Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor, e exultaremos de alegria! 

29º DTC Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, pois, em vós nós esperamos! 

30º DTC Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria! 

31º DTC Eu vos amo, ó Senhor, porque sois a minha força! 

32º DTC Bendize,  minh'alma, bendize ao Senhor! 

33º DTC Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio! 

34º DTC Deus é Rei e se vestiu de majestade, glória ao Senhor!  

S.Trindade Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. 

C. Christi Elevo o cálice da minha salvação invocando o nome santo do Senhor. 

S. Coração Com alegria bebereis do manacial da salvação. 

S.J.Batista Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes! 

Pedro/Paulo De todos os temores me livrou o Senhor Deus! 

Assunção  À vossa direita se encontra a Rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. 

T. os Santos É assim a geração dos que procuram o Senhor! 

Finados A minh’alma tem sede de Deus, e deseja o Deus vivo! 

Cristo Rei  Deus é Rei e se vestiu de majestade, glória ao Senhor! Glória ao Senhor! 

  (...2019,2022,2025,2028...)           Salmos Ano C 

2º DTC* Cantai ao Senhor Deus um canto novo, manifestai os seus prodígios entre os povos! 

3º DTC Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida!  

4º DTC Minha boca anunciará todos os dias, vossas graças incontáveis, ó Senhor. 

5º DTC Vou cantar-vos, ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me. 

6º DTC É feliz quem a Deus se confia!  
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7º DTC O Senhor é bondoso e compassivo.  

8º DTC Como é bom agradecermos ao Senhor.  

9º DTC Ide, vós, por este mundo afora e proclamai o Evangelho a todos! 

10º DTC Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes, e preservastes minha vida da morte! 

11º DTC Eu confessei, afinal, meu pecado e perdoastes, Senhor, minha falta! 

12º DTC A minh'alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus! 

13º DTC Ó Senhor, sois minha herança para sempre!  

14º DTC Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira!  

15º DTC Humildes, buscai a Deus e alegrai-vos: o vosso coração reviverá! 

15º DTC Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração.  

16º DTC Senhor, quem morará em vossa casa?  

17º DTC Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor! 

18º DTC Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós.  

19º DTC Feliz o povo que o Senhor escolheu para sua herança! 

20º DTC Socorrei-me, ó Senhor, vinde logo em meu auxílio! 

21º DTC Proclamai o Evangelho a toda a criatura! 

22º DTC Com carinho preparastes uma mesa para o pobre.  

23º DTC Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós.  

24º DTC Vou agora, levantar-me, volto à casa do meu Pai. 

25º DTC Louvai o Senhor, que eleva os pobres!  

26º DTC Bendize, minha alma, e louva ao Senhor!  

27º DTC Não fecheis o coração; ouvi vosso Deus!  

28º DTC O Senhor fez conhecer a salvação e às nações revelou sua justiça. 

29º DTC Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra.  

30º DTC O pobre clama a Deus e Ele escuta; o Senhor liberta a vida dos seus servos.  

31º DTC Bendirei eternamente o vosso nome; para sempre, ó Senhor, o louvarei! 

32º DTC Ao despertar, me saciará vossa presença e verei a vossa face! 

33º DTC O Senhor virá julgar a terra inteira; com justiça julgará.  

34º DTC Quanta alegria e felicidade: vamos à casa do Senhor! 

S.Trindade Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo universo!  

C. Christi Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem do Rei Melquisedec! 

S. Coração O Senhor é o pastor que me conduz; não me falta coisa alguma. 

S.J.Batista Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes! 

Pedro/Paulo De todos os temores me livrou o Senhor Deus! 

Assunção  À vossa direita se encontra a Rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. 

T. os Santos É assim a geração dos que procuram o Senhor! 

Finados A minh’alma tem sede de Deus, e deseja o Deus vivo! 

Cristo Rei  Deus é Rei e se vestiu de majestade, glória ao Senhor! Glória ao Senhor! 
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 (Credo Apostólico e Niceno) Partes Fixas da Missa 

CREDO APOSTÓLICO 
Creio em Deus Pai todo poderoso, criador do céu e da terra. E em Jesus 
Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do 
Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi 
crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 
terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai todo 
poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito 
Santo. Na Santa Igreja Católica, na comunhão dos Santos, na remissão dos 
pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. 
 

CREDO NICENO-CONSTANTINOPOLITANO 
Creio em um só Deus, Pai todo-poderoso, criador do céu e da terra, de todas 
as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho 
Unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos:  
Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não 
criado, consubstancial ao Pai.  
Por Ele todas as coisas foram feitas. E por nós, homens, e para nossa 
salvação, desceu dos céus: e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da 
Virgem Maria, e se fez homem.  
Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos; padeceu e foi sepultado.  
Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde 
está sentado à direita do Pai.  
E de novo há de vir, em sua glória, para julgar os vivos e os mortos; e o seu 
reino não terá fim. 
Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho; e 
com o Pai e o Filho é adorado e glorificado: ele que falou pelos profetas. 
Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo 
para remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos e a vida do 
mundo que há de vir. Amém! 
 

SANTO 
Santo, Santo, Santo, Senhor, Deus do universo! 
O céu e a terra proclamam a vossa glória. 
Hosana nas alturas! 
Bendito o que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas! 
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(Oração Eucarística I e II)   Partes Fixas da Missa 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA I 
Pai de misericórdia, a quem... Abençoai nossa oferenda, ó Senhor! 
Nós as oferecemos pela vossa...Conservai a vossa Igreja sempre unida! 
Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos... Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos! 
Em comunhão com... Em comunhão com toda Igreja, aqui estamos! 
Dignai-vos, ó Pai, aceitar... Santificai, nossa oferenda ó Senhor! 
 
Eis o mistério da fé! 
1-Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, 
anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa 
vinda! 
ou 
2-Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa 
ressurreição. Vinde, Senhor Jesus! 
ou 
3-Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz 
e ressurreição. 
 
Celebrando, pois, a memória... Recebei, ó Senhor, a nossa oferta! 
Recebei, ó Pai, esta oferenda... Recebei, ó Senhor, a nossa oferta! 
Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos... Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos! 
E a todos nós pecadores... Concedei-nos o convívio dos eleitos! 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA II 
Na verdade, ó Pai, vós sois santo... Santificai, nossa oferenda ó Senhor! 

 
Eis o mistério da fé! 
1-Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, 
anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa 
vinda! 
ou  
2-Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa 
ressurreição. Vinde, Senhor Jesus! 
ou 
3-Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz 
e ressurreição. 
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(Oração Eucarística II e III) Partes Fixas da Missa 

Celebrando, pois, a memória... Recebei, ó Senhor, a nossa oferta! 
E nós vos suplicamos que... Fazei de nós um só corpo e um só espírito! 
Lembrai-vos, ó Pai da vossa Igreja...Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja! 
Lembrai-vos do vosso Filho... Concedei-lhe contemplar a vossa face!*( 
Em missa pelos fiéis defuntos) 
Lembrai-vos também dos nossos...Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos! 
Enfim, nós vos pedimos... Concedei-nos o convívio dos eleitos! 
 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA III 
Na verdade, vós sois santo... Santificai e reuni o vosso povo! 
Por isso nós vos suplicamos... Santificai, nossa oferenda, ó Senhor! 
 
Eis o mistério da fé! 
1. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, 
anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa 
vinda! 
ou 

2. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa 
ressurreição. Vinde, Senhor Jesus! 
ou 

3. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz 
e ressurreição. 
 
Celebrando agora, ó Pai... Recebei, ó Senhor, a nossa oferta! 
Olhai com bondade a... Fazei de nós um só corpo e um só espírito! 
Que ele faça de nós uma... Fazei de nós uma perfeita oferenda! 
E agora, nós vos suplicamos... Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja! 
Atendei às preces da vossa família... Lembrai-vos, ó Pai dos vossos 
filhos! 
*Lembrai-vos do vosso Filho...Concedei-lhe a graça de contemplar a 
vossa face! (Em missa pelos fiéis defuntos) 
Acolhei com bondade no vosso reino... A todos saciai com a vossa glória! 
 

 

 



Tempo Comum - 12 
 

(Or. Eucarística V e VII e Cordeiro)  Partes Fixas da Missa 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA V 
Senhor, vós que sempre quisestes... Mandai vosso Espírito Santo! 
 
V- Tudo isto é mistério da fé! 
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. 
 
Recordamos, ó Pai, neste momento... Recebei, ó Senhor, a nossa oferta! 
E quando recebermos Pão e Vinho... O Espírito nos una num só corpo!  
Protegei vossa Igreja que caminha... Caminhamos na estrada de Jesus! 
Daí ao santo Padre, o Papa... Caminhamos na estrada de Jesus! 
Esperamos entrar na vida eterna... Esperamos entrar na vida eterna! 
A todos que chamastes pra outra... A todos dai a luz que não se apaga! 
 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA VII–RECONCILIAÇÃO I 
Na verdade, é justo e ...Como é grande, ó Pai, a vossa misericórdia! 
Jamais nos rejeitastes... Como é grande, ó Pai, a vossa misericórdia! 
Ó Deus, desde a criação... Como é grande, ó Pai, a vossa misericórdia! 
Eis o mistério da fé! 
Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa 
ressurreição. Vinde, Senhor Jesus! 
 
Lembramo-nos de Jesus... Esperamos, ó Cristo, vossa vinda gloriosa! 
Olhai, com amor; Pai... Esperamos, ó Cristo, vossa vinda gloriosa! 
Conservai-nos, em comunhão..Esperamos, ó Cristo, vossa vinda gloriosa! 

PAI NOSSO 
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o 
vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão 
nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como 
nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em 
tentação, mas livrai-nos do mal. (Na Missa o “Amém” não é pronunciado) 

CORDEIRO DE DEUS 
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. 
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. 
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. 



Tempo Comum - 13 
 

Janeiro, Fevereiro e Março 

 
ABERTURA 
CCAANNTTOO  1100  
Alegres vamos à casa do Pai; e 
na alegria cantar seu louvor. 
Em sua casa somos felizes: 
participamos da ceia do amor!  
1. A alegria nos vem do Senhor 
seu amor nos conduz pela mão, 
ele é luz que ilumina o seu povo, 
com segurança lhe dá salvação.  
2. O Senhor nos concede os seus 
bens, nos convida à sua mesa 
sentar, e partilha conosco o seu 
Pão. Somos irmãos ao redor deste 
altar.  
3. Voltarei sempre à casa do Pai. 
De meu Deus cantarei o louvor. Só 
será bem feliz uma vida que busca 
em Deus sua fonte de amor. 

CCAANNTTOO  1111  
1. 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. (Bis) 
Vamos celebrar, Deus está 
aqui! Vamos celebrar, Deus 
está aqui no meio de nós. (bis) 
(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! (Bis) 

CANTO 
PENITENCIAL 
O canto penitencial encontra-se 
nas páginas 03 e 04. 

HINO DE LOUVOR - 
GLÓRIA 
O hino de louvor encontra-se nas 
páginas 04 e 05. 

SALMO 
A resposta do salmo encontra-se 
nas páginas 05 a 08. 

ACLAMAÇÃO 
Aleluia, aleluia, aleluia! Antífona. 
 

OFERTÓRIO 
CCAANNTTOO  1122  
1. À 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, 
ô, recebe, Senhor! (Bis) 
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! 
3. A vida nova, nova família, que 
celebramos, aqui tem lugar. Tua 
bondade vem com fartura, é só 
saber reunir, partilhar!



Tempo Comum - 14 
 

Janeiro, Fevereiro e Março 

CCAANNTTOO  1133  
1. 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 (Bis). 
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. 

SANTO 
O texto do santo encontra-se na 
página 09. 

ORAÇÕES 
EUCARÍSTICAS 
As respostas das orações 
eucarísticas encontram-se nas 
páginas 10 a 12. 

CORDEIRO DE DEUS 
O texto do Cordeiro de Deus 
encontra-se na página 12. 

COMUNHÃO 
CCAANNTTOO  1144  
1. Por esta paz que a juventude 
tanto quer, pela alegria que as 
crianças têm à mão. Eu rendo 
graças 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. 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 
meu Pai, 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 condição. Eu rendo 
graças ao meu Pai, o Deus do 
amor, e assim me pede para abrir 
meu coração. 
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Janeiro, Fevereiro e Março 

CCAANNTTOO  1155  
1. Na comunhão Jesus se dá no 
pão, o cordeiro imolado é refeição, 
nosso alimento de amor e 
salvação. Em torno deste altar 
somos irmãos. 
 
 

O pão da vida és tu, Jesus, o 
pão do céu, o caminho, a 
verdade, via de amor. Dom de 
Deus, nosso redentor. (bis)  
2. Toma e come, isto é o meu 
corpo que do trigo se faz pão, é 
refeição; na Eucaristia, o vinho se 
torna sangue, verdadeira bebida, 
nossa alegria. 

 

 
 
 
 

PÉROLAS DO PAPA FRANCISCO: 
 

*Em cada irmão e irmã em dificuldade, nós abraçamos a carne sofredora de Cristo. 
 

* Ninguém pode tocar a Cruz de Jesus sem deixar algo de si mesmo nela e  

sem trazer algo da Cruz de Jesus para sua própria vida. 
 

*No fim de cada dia, podemos parar alguns minutos e lembrar dos  momentos belos, dos desafios,  
o que  correu bem e o que correu mal. Assim, diante de Deus, e de nós mesmos, 

 podemos manifestar os sentimentos de gratidão, arrependimento e entrega inclusive –  
se quiserdes – anotando-os num caderno, uma espécie de diário espiritual. 

 
* Jesus transformou a Cruz, de um instrumento de ódio, e de tortura, e de morte,  

em sinal de amor,  de vitória, de triunfo  e de vida. 
 

* Também para vocês, Jovens, e para todas as pessoas, repito: nunca desanimem, 
 não percam a confiança, não deixem que se apague a esperança. A realidade pode mudar,  

 o homem pode mudar. Procurem ser vocês os primeiros a praticar o bem,  
a não se acostumarem ao mal, mas a vencê-lo com o bem. 



Tempo Comum - 16 
 

Maio e Junho  
(Santíssima Trindade, Corpus Christi, Sagrado Coração, Pedro e Paulo) 

 
ABERTURA 
CCAANNTTOO  1166  
1. O Senhor me chamou a viver, a 
viver a alegria do amor. Foi Teu 
amor quem nos fez conhecer toda 
alegria da vida, Senhor. 
Senhor da vida, Teu amor nos 
faz recomeçar. 
Eu sei que a nossa vida é vida 
perdida pra quem não amar. 
2. O Senhor nos chamou a viver, a 
viver como irmãos, simplesmente. 
Foi Teu amor que nos fez 
conhecer que o próprio Deus vive 
a vida da gente. 
3. Nunca é longo demais o 
caminho que nos leva ao encontro 
do amor. Foi Teu amor que nos 
fez descobrir toda alegria da vida, 
Senhor. 

CCAANNTTOO  1177  
1. Ó Senhor nós estamos aqui, 
junto à 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! 
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 dessa mesa, Senhor, a 
unidade podemos viver! 

CANTO 
PENITENCIAL 
O canto penitencial encontra-se 
nas páginas 03 e 04. 

HINO DE LOUVOR - 
GLÓRIA 
O hino de louvor encontra-se nas 
páginas 04 e 05. 

SALMO 
A resposta do salmo encontra-se 
nas páginas 05 a 08. 

ACLAMAÇÃO 
Aleluia, aleluia, aleluia! Antífona. 

OFERTÓRIO 
CCAANNTTOO  1188  
Lálaiá, Lálaia, Larálaiá! 
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) 



Tempo Comum - 17 
 

Maio e Junho  
(Santíssima Trindade, Corpus Christi, Sagrado Coração, Pedro e Paulo) 

Lálaiá, Lálaia, Larálaiá! 
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) 

  

CCAANNTTOO  1199  
1- 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. 

 
SANTO 
O texto do santo encontra-se na 
página 09. 

 
 

ORAÇÕES 
EUCARÍSTICAS 
As respostas das orações 
eucarísticas encontram-se nas 
páginas 10 a 12.  

 
CORDEIRO DE DEUS 
O texto do Cordeiro de Deus 
encontra-se na página 12. 
 

COMUNHÃO 
  

CCAANNTTOO  2200  
1. É bom estarmos juntos nesta 
mesa do Senhor e sentirmos sua 
presença no calor de nosso irmão. 
Deus nos reúne aqui em um só 
espírito, um só coração. Toda 
família vem, não falta ninguém 
nesta comunhão. 
E vem cantando entre nós, 
Maria de Deus, Senhora da 
Paz. E vem  
orando por nós, a Mãe de 
Jesus. 
2. Maria, nossa mãezinha nos 
convida à união, sua presença nos 
une, faz-nos todos mais irmãos. 
Nossa Senhora escuta o nosso 
silêncio, a nossa oração e 
apresenta ao Filho que se dá no 
vinho, que se dá no pão. 
 

 



Tempo Comum - 18 
 

Maio e Junho  
(Santíssima Trindade, Corpus Christi, Sagrado Coração, Pedro e Paulo) 

CCAANNTTOO  2211  
1. 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 a 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. 
 
 

 

SEQUÊNCIA DE 
CORPUS CHRISTI 

CCAANNTTOO  2222  
1. Terra, exulta de alegria, louva 
teu pastor e guia com teus hinos, 
tua voz! (Bis)  
2. Tanto possas, tanto ouses, em 
louvá-lo, não repouses: sempre 
excede o teu louvor! (Bis)  
3. Hoje a Igreja te convida ao pão 
vivo que dá vida: vem com ela 
celebrar! (Bis) 
4. Este pão, que o mundo creia! 
Por Jesus, na Santa Ceia, foi 
entregue aos que escolheu. (Bis)  
5. Nosso júbilo cantemos, nosso 
amor manifestemos, pois 
transborda o coração! (Bis) 
6. Quão solene a festa, o dia, que 
da Santa Eucaristia nos recorda a 
instituição! (Bis) 
7. Novo Rei e nova mesa, nova 
Páscoa e realeza, foi-se a Páscoa 
dos judeus. (Bis) 
8. Era sombra o antigo povo, o 
que é velho cede ao novo, foge a 
noite, chega a luz. (Bis) 
9. O que o Cristo fez na ceia, 
manda à Igreja que o rodeia, 
repeti-lo até voltar. (Bis) 
10. Seu preceito conhecemos: pão 
e vinho consagremos para nossa 
salvação. (Bis) 
 

 



Tempo Comum - 19 
 

Maio e Junho  
(Santíssima Trindade, Corpus Christi, Sagrado Coração, Pedro e Paulo) 

11. Faz-se carne, o pão de trigo, 
faz-se sangue, o vinho amigo: 
deve-o crer todo cristão. (Bis) 
12. Se não vês nem compreendes, 
gosto e vista tu transcendes, 
elevado pela fé. (Bis) 

 
HINO DO 

APOSTOLADO DA 
ORAÇÃO 

CCAANNTTOO  2233  
1. Levantai-vos, soldados de 
Cristo. Ei avante na senda da 
glória. Desfraldai no pendão da 
vitória, o imortal Coração de 
Jesus. Desfraldai no pendão da 
vitória, o imortal Coração de 
Jesus.  
2. Não nascemos senão para a 
luta, de batalha amplo campo é a 
terra. É renhida e constante essa 
guerra. Apanágio dos filhos de 
Adão. É renhida e constante essa 
guerra. Apanágio dos filhos de 
Adão.  
3. No combate esforçados 
valentes, não temais, ó soldados 
de Cristo. O triunfo será nunca 
visto, se souberdes cumprir sua 
lei. O triunfo será nunca visto, se 
souberdes cumprir sua lei.  
4. Amparai-vos no escudo da 
graça, fortaleza circunde vossa 
alma. Pela fé no Senhor, vossa 
palma, é segura na eterna 

mansão. Pela fé no Senhor, vossa 
palma, é segura na eterna 
mansão.  
5. É Jesus nosso Rei soberano, 
seu amor de atrair-nos não cessa. 
De vencer danos firme promessa e 
prepara fiel galardão. De vencer 
danos firme promessa e prepara 
fiel galardão.  
6. Ó, segui esse Rei tão amante, o 
estandarte divino e glorioso. 
Contra as forças do inferno 
teimoso, ele só a vitória conduz. 
Contra as forças do inferno 
teimoso, ele só a vitória conduz.  
7. De Jesus, coração sacrossanto, 
guardai pura esta Santa Bandeira. 
No combate esperança fagueira; 
do triunfo seguro penhor. No 
combate esperança fagueira; do 
triunfo seguro penhor.  
 

 
 
 

PÉROLAS DO PAPA FRANCISCO: 
 

*Jesus, com sua Cruz, percorre nossas ruas e 
carrega nossos medos, nossos problemas, 

também os mais profundos. 
 

* Hoje Jesus continua nos perguntando: Queres 
ser meu discípulo? Queres ser meu amigo? 

Queres ser testemunha do Evangelho? 

 



Tempo Comum - 20 
 

(Mês da Festa de São Tiago Maior, Dízimo)                             Julho  

 
ABERTURA 
CCAANNTTOO  2244  
Vamos, irmãos, louvar o 
Senhor com todo coração! 
Vamos cantar um cântico novo 
nesta celebração! 
1. Porque sua palavra é tão 
poderosa, criou as estrelas e o 
céu. 
2. Porque sua palavra é luz no 
caminho, é luz para guiar-nos, 
irmãos. 
3. Porque sua palavra é nossa 
alegria, tesouro imenso de amor. 

CCAANNTTOO  2255  
Eis-me aqui, Senhor! Eis-me 
aqui, Senhor! Pra fazer Tua 
vontade, pra viver do Teu 
amor, pra fazer Tua vontade, 
pra viver do Teu amor, eis-me 
aqui, Senhor!  
1. O Senhor é o pastor que me 
conduz, por caminhos nunca visto 
me enviou. Sou chamado a ser 
fermento, sal e luz. E por isso 
respondi: aqui estou!  
2. Ele pôs em minha boca uma 
canção, me ungiu como profeta e 
trovador da história e da vida do 
meu povo. E por isso respondi: 
aqui estou!  
3. Ponho minha confiança no 
Senhor, da esperança sou 
chamado a ser sinal, seu ouvido se 

inclinou ao meu clamor. E por isso 
respondi: aqui estou! 

CANTO 
PENITENCIAL 
O canto penitencial encontra-se 
nas páginas 03 e 04.  

HINO DE LOUVOR - 
GLÓRIA 
O hino de louvor encontra-se nas 
páginas 04 e 05. 

SALMO 
A resposta do salmo encontra-se 
nas páginas 05 a 08. 

ACLAMAÇÃO 
Aleluia, aleluia, aleluia! Antífona. 

OFERTÓRIO 
CCAANNTTOO  2266  

De mãos estendidas 
ofertamos o que de graça 
recebemos. (Bis) 
1. A natureza tão bela, que é 
louvor, que é serviço, o sol que 
ilumina as trevas, transformando-
as em luz.  O dia que nos traz o 
pão, e a noite que nos dá repouso, 
ofertamos ao Senhor, o louvor da 
criação. 
2. Nossa vida toda inteira, 
ofertamos ao Senhor, como prova 
de amizade, como prova de amor. 
Com o vinho e com o pão, 
ofertamos ao Senhor nossa vida 
toda inteira, o louvor da criação.                                                                        
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 (Festa de São Tiago Maior, Dízimo)                   Julho 

CCAANNTTOO  2277  
1. Nesta mesa da irmandade, a 
nossa comunidade, se oferece a 
Ti, Senhor. Nosso sonho e nossa 
luta, nossa fé, nossa conduta, te 
entregamos com amor. 
Novo jeito de sermos 
Igreja, nós buscamos, Senhor, 
na Tua mesa! (Bis) 
2. Neste pão te oferecemos os 
mutirões que fazemos, a partilha, 
a produção; Neste vinho, a alegria 
que floresce cada dia dentro de 
nossa união. 
3. Nesta Bíblia bem aberta 
encontramos a luz certa para aqui 
te oferecer. Ele reúne o Teu povo 
na busca do mundo novo, onde os 
pobres vão viver. 
4. Nosso coração inteiro, Deus 
humano e companheiro, deixamos 
no Teu altar. Nosso canto e a 
memória, do martírio e da 
vitória, nós trazemos pra te dar. 
 

SANTO 
O texto do santo encontra-se na 
página 09. 
 

ORAÇÕES 
EUCARÍSTICAS 
As respostas das orações 
eucarísticas encontram-se nas 
páginas 10 a 12.  

 

CORDEIRO DE DEUS 
O texto do Cordeiro de Deus 
encontra-se na página 12. 
 

COMUNHÃO 
CCAANNTTOO  2288  
Eis o pão da vida, eis o pão 
dos céus; que alimenta o 
homem, em marcha para 
Deus. 
1. Um grande convite o Senhor 
nos fez e a Igreja o repete por sua 
vez. Feliz quem ouve e alegre 
vem, trazendo consigo o amor que 
tem. 
2. Um dia por nós o Senhor se 
deu: do sangue da cruz, o amor 
nasceu. E ainda hoje Ele dá vigor 
ao pobre, ao fraco, ao pecador. 
3. Se o homem deseja viver feliz, 
não deixe de ouvir o que a Igreja 
diz: procure sempre se aproximar 
do Deus, feito pão, para nos 
salvar. 
4. Quem come este pão sempre 
viverá, pois Deus nos convida a 
ressuscitar. Ó! Vinde todos, comei 
também o pão que encerra o 
sumo bem. 
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 (Festa de São Tiago Maior, Dízimo)                   Julho 

CCAANNTTOO  2299  
1. Eu sou o pão da vida, o pão do 
céu. Eu sou o Rei dos reis, o 
Salvador. Eu sou o Cristo, o filho 
do Deus vivo. Me dei por vós só 
por amor.  
Este é o meu corpo, tomai e 
comei. Este é meu sangue, 
tomai e bebei. Revesti-vos de 
minha força, estejais em mim. 
Eis que estou convosco até o 
fim. (Bis)  
2. Eu venci o mundo, vos livrei do 
mal. Tomei vossos pecados, deixei 
lá na cruz. Vos livrei da morte, 
tomei vossa dor. Venha, tenha 
coragem, eu sou o Senhor.  
Este é o meu corpo, tomai e 
comei. Este é meu sangue, 
tomai e bebei. Revesti-vos de 
minha força, estejais em mim. 
Eis que estou convosco até o 
fim. (Bis) 
 

 

HINO DE SÃO 
TIAGO 

CCAANNTTOO  3300  
São Tiago, São Tiago, São 
Tiago Maior ouviu o chamado, 
deixou tudo de lado pra seguir 
o mestre Jesus.  
1. Na Galileia, consertando redes 
quando Cristo falou: vem, me 
segue ele não hesitou, com seu 
irmão o acompanhou.  
2.  Os dias passaram, subiram a 
montanha, seguindo sempre 
Jesus. No Monte Tabor ele 
presenciou a transfiguração.  
3. No Horto das Oliveiras, nos 
momentos difíceis com o mestre 
ele ficou. Ficai e vigiai, é preciso 
orar, Jesus lhe confiou.  
4. Pregou pela Espanha, mas logo 
sofreu a dor da perseguição. Deu 
sua vida e foi degolado 
terminando sua missão.  
5. Foi em Compostela a grande 
vitória de toda sua pregação. As 
estrelas brilharam mostrando o 
sepulcro do grande Tiago Maior. 

 
PÉROLAS DO PAPA FRANCISCO: 

 
*Se estivermos verdadeiramente enamorados de Cristo e sentirmos quanto ele nos ama,  
o nosso coração se ‘incendiará’ de tal alegria que contagiará quem estiver ao nosso lado. 

 

*Cada um na medida das próprias possibilidades e responsabilidades,  
saiba dar sua contribuição para acabar com tantas injustiças sociais! 

 
* Ó Deus, Pai de Misericórdia, fazei que eu confirme, com meu testemunho, minha fé em vós.  

Que eu dê um testemunho alegre, bem-humorado, simples e firme.  
Que eu mostre, com meus atos, aquilo que professo com minhas palavras. Amém (S.Tomas More) 
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(Mês das vocações, Assunção N.Senhora)             Agosto 

 
ABERTURA 
CCAANNTTOO  3311  
1. Me chamaste para caminhar na 
vida contigo, decidi para sempre 
seguir-te, não voltar atrás. Me 
puseste uma brasa no peito e uma 
flecha na alma, é difícil agora viver 
sem lembrar-me de Ti!  
Te amarei, Senhor, te amarei, 
Senhor, eu só encontro a paz e 
alegria bem perto de Ti (Bis). 
2. Eu pensei muitas vezes calar e 
não dar nem resposta, eu pensei 
na fuga esconder-me, ir longe de 
Ti. Mas Tua força venceu e ao 
final eu fiquei seduzido, é difícil 
agora viver sem saudade de Ti!  
3. Ó Jesus, não me deixes jamais 
caminhar solitário, pois conheces a 
minha fraqueza e o meu coração. 
Vem, ensina-me a viver a vida na 
Tua presença, no amor dos 
irmãos, na alegria, na paz, na 
união. 

CCAANNTTOO  3322  
1. "Venham trabalhar na minha 
vinha", dilatar meu reino entre as 
nações.  
Convidar meu povo ao banquete: 
quero habitar nos corações. 
Unidos pela força da oração, 

ungidos pelo espírito da 
missão, vamos juntos 
construir: uma Igreja em 
ação. 
2. "Venham trabalhar na minha 
vinha", espalhar na terra o meu 
amor.  
Muitos não conhecem a Boa Nova, 
vivem como ovelhas sem pastor. 
3. "Venham trabalhar na minha 
vinha", com fervor meu nome 
proclamar. 
Que ninguém se queixe ao fim do 
dia: "ninguém me chamou a 
trabalhar". 
 

CANTO 
PENITENCIAL 
O canto penitencial encontra-se 
nas páginas 03 e 04. 
 

HINO DE LOUVOR - 
GLÓRIA 
O hino de louvor encontra-se nas 
páginas 04 e 05. 
 

SALMO 
A resposta do salmo encontra-se 
nas páginas 05 a 08. 
 

ACLAMAÇÃO 
Aleluia, aleluia, aleluia! Antífona. 
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(Mês das vocações, Assunção N.Senhora)             Agosto 

OFERTÓRIO  
CCAANNTTOO  3333  
1. Os grãos que formam espigas 
se unem pra serem pão. Os 
homens que são Igreja se unem 
pela oblação. 
Diante do altar, Senhor, 
entendo minha vocação: devo 
sacrificar a vida por meus 
irmãos. 
2. O grão caído na terra só vive se 
vai morrer. É dando que se 
recebe, morrendo se vai viver.       
3- O vinho e o pão ofertamos, são 
nossas respostas de amor, 
pedimos humildemente: aceita-
nos, ó Senhor. 

CCAANNTTOO  3344  
1. Vou te oferecer a vida e tudo 
que eu já sei viver, tempo e 
trabalho, amor que eu espalho, 
coisas que me fazem crer.  
2. Vou te oferecer o pranto, aquilo 
que é meu sofrer, paz que ainda 
não sei e tudo que errei, são 
coisas que me fazem crer.  
3. Pão e vinho são sinais de Teu 
amor, nele eu vou saber viver, 
alegria e dor eu vou te oferecer, 
são coisas que me fazem crer.  

SANTO 
O texto do santo encontra-se na 
página 09. 

ORAÇÕES 
EUCARÍSTICAS 
As respostas das orações 
eucarísticas encontram-se nas 
páginas 10 a 12.  

CORDEIRO DE DEUS 
O texto do Cordeiro de Deus 
encontra-se na página 12. 

COMUNHÃO 
CCAANNTTOO  3355  
1. Se calarem a voz dos profetas, 
as pedras falarão. Se fecharem 
uns poucos caminhos, mil trilhas 
nascerão.  
Muito tempo não dura a 
verdade nestas margens 
estreitas demais. Deus criou o 
infinito pra vida ser sempre 
mais. É Jesus este pão de 
igualdade, viemos pra 
comungar com a luta sofrida 
do povo que quer ter voz, ter 
vez, lugar. Comungar é tornar-
se um perigo, viemos pra 
incomodar com a fé e união, 
nossos passos um dia vão 
chegar.  
2. O Espírito é vento incessante 
que nada há de prender. Ele sopra 
até no absurdo que a gente não 
quer ver. 
3. O poder tem raízes na areia, o 
tempo faz cair. União é a rocha 
que o povo usou pra construir. 
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(Mês das vocações, Assunção N.Senhora)                          Agosto 

4. No banquete da festa de uns 
poucos, só rico se sentou. Nosso 
Deus fica ao lado dos pobres, 
colhendo o que sobrou.  
5. Toda luta verá o seu dia nascer 
da escuridão. Ensaiamos a festa e 
a alegria fazendo comunhão. 

CCAANNTTOO  3366  
1. Quando te dominas o 
cansaço, e já não puderes dar um 
passo. Quando o bem ao mal 
ceder, e tua vida não quiser ver 
um novo amanhecer: 
Levanta-te e come, levanta-te 
e come que o caminho é 
longo, caminho longo! Eu sou 
teu alimento, ó caminheiro! Eu 
sou o pão da vida verdadeiro! 
Te faço caminhar, vale e 
monte atravessar pela 
Eucaristia, Eucaristia! 

2. Quando te perderes no 
deserto, e a morte então sentires 
perto, sem mais forças pra subir, 
sem coragem de assumir o que 
Deus de ti pedir:  
3. Quando a dor, o medo, a 
incerteza, tenham de apagar tua 
chama acesa, e tirar do coração a 
alegria e a paixão de lutar não ser 
em vão:  
4. Quando não achares o 
caminho, triste e abatido, vais 
sozinho, o olhar sem brilho e 
luz, sob o peso de tua cruz, que a 
lugar nenhum conduz:  
5. Quando a voz do anjo então 
ouvires, e o coração de Deus 
sentires, te acordando para o 
amor, renovando teu vigor - Água 
e pão, o Bem Maior:

 
PÉROLAS DO PAPA FRANCISCO: 

 
* Dou graças ao Senhor, juntamente convosco, por estas criaturas e por cada nova vida.  

Eu gosto de batizar crianças. Gosto muito! Cada criança que nasce é um dom de alegria e de esperança, 
e cada criança que é batizada constitui um prodígio da fé e uma festa para família de Deus. 

 

* Se a família consegue concentrar-se em Cristo, ele unifica e ilumina toda a vida familiar.  
Os sofrimentos e os problemas são vividos em comunhão com a cruz do Senhor e,  

abraçados a ele, pode-se suportar os piores momentos. 
 

* Não deixemos entrar no nosso coração a cultura do descartável, 

 porque nós somos irmãos. Ninguém é descartável! 
 

* O Senhor te chama. O Senhor te procura. O Senhor te espera. O Senhor não faz proselitismo,  

oferece amor, e esse amor te procura, te espera, tu que neste momento não crês ou estás distante. 
 Esse é o amor de Deus. 
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(Mês da Bíblia)                            Setembro 

 
ABERTURA 
CCAANNTTOO  3377  
1. Te louvo, meu Senhor, pois 
olhaste para mim. Caídos e 
humilhados tem sempre o Teu 
favor. Se eu não tinha nada, 
bastou me dizer sim: és o meu 
socorro, meu Deus, meu Salvador.  
Teu amor sempre faz 
maravilhas, a quem se faz 
menor estendes Tua mão. És a 
luz dos Teus filhos e filhas, 
vigor de quem não fecha o 
coração.  
2. Te louvo, meu Senhor, o Teu 
nome é sem igual: fizeste grandes 
coisas em mim que nada sou. O 
Teu nome é santo, superas todo 
mal, e onde houver bondade, Tua 
mão já transbordou.  
3. Te louvo, meu Senhor, pois 
assim é Teu poder: dispersa os 
prepotentes, acolhe quem sofreu, 
fere os poderosos, mas nutre e faz 
crescer quem se reconhece 
pequeno filho Teu.  
4. Te louvo, meu Senhor, que 
promessa é pra cumprir: famintos 
conheceram a graça dos teus 
bens, ricos lá se foram sem nada 
conseguir. Com misericórdia Teu 
povo Tu manténs. 
 

CCAANNTTOO  3388  
1. Bendita e louvada seja esta 
santa romaria. Bendito o povo que 
marcha, bendito o povo que 
marcha, tendo Cristo como guia 
(Bis). 
Sou, sou Teu, Senhor, sou 
povo novo, retirante e lutador, 
Deus dos peregrinos, dos 
pequeninos, Jesus Cristo 
redentor.  
2. No Egito, antigamente, no meio 
da escravidão, Deus libertou o seu 
povo. Hoje ele passa de novo 
gritando a libertação (Bis). 
3. Para a terra prometida o povo 
de Deus marchou, Moisés andava 
na frente. Hoje Moisés é a gente 
quando enfrenta o opressor (Bis). 
4. Caminhemos na estrada, muita 
seca pelo chão. Todo arame e 
porteira merecem corte e fogueira 
são frutos da maldição. (Bis) 
5. Quem é fraco Deus dá força, 
quem tem medo sofre mais. Quem 
se une ao companheiro vence 
todo o cativeiro é feliz e tem a paz 
6. Mãos ao alto, voz unida, nosso 
canto se ouvirá. Nos caminhos do 
sertão clamando por terra e pão 
ninguém mais nos calará.(Bis)  

CANTO PENITENCIAL 
O canto penitencial encontra-se 
nas páginas 03 e 04. 

HINO DE LOUVOR - 
GLÓRIA 
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(Mês da Bíblia)                            Setembro

O hino de louvor encontra-se nas 
páginas 04 e 05.  

SALMO 
A resposta do salmo encontra-se 
nas páginas 05 a 08. 

ACLAMAÇÃO 
Aleluia, aleluia, aleluia! Antífona. 

OFERTÓRIO 
CCAANNTTOO  3399  
1. Venho te ofertar minha juventu-
de, minha vida, meu coração, todo 
o meu ser. Quero me doar de 
corpo e alma, sem reservas, ao 
meu Deus e aos meus irmãos.  
O meu barco eu deixei e servo 
Teu eu me tornei. E sem olhar  
pra trás eu vou e a cada dia 
mais feliz ao dizer sim ao Teu 
amor, ao Teu amor, ao Teu 
amor, ao Teu amor.  
2. Tenho em minhas mãos uma 
esperança, uma vontade, uma 
inquietude, um ideal. Venha o que 
vier, não há nada que me impeça, 
meu Senhor de te seguir. 

CCAANNTTOO  4400  
1. Os dons que trago aqui, são o 
que fiz, o que vivi. O pão que 
ofertarei, pouco depois, 
comungarei. Assim, tudo o que é 
meu sinto também que é de Deus: 
Esforço, trabalhos e sonhos, o 
amor concreto e feliz deste 
dia. Por Cristo, com Cristo e 
em Cristo, tudo ofertamos ao 
Pai na alegria. 

2. Jesus nos quis chamar para O 
seguir e ajudar. E aqui nos vai 
dizer como servir e oferecer. Deus 
pôs nas minhas mãos para eu 
partir com meus irmãos: 

SANTO 
O texto do santo encontra-se na 
página 09. 

ORAÇÕES 
EUCARÍSTICAS 
As respostas das orações 
eucarísticas encontram-se nas 
páginas 10 a 12. 

CORDEIRO DE DEUS 
O texto do Cordeiro de Deus 
encontra-se na página 12.  

COMUNHÃO 
CCAANNTTOO  4411  
 1. Que bom, Senhor, ir ao Teu 
encontro, poder chegar e adentrar 
à Tua casa. Sentar-me contigo e 
partilhar da mesma mesa.  
Te olhar, te tocar, e te dizer, 
meu Deus, como és lindo! Te 
olhar, te tocar, e te dizer meu 
Deus, como és lindo!  
2. Ó meu Senhor, sei que não sou 
nada. Sem merecer fizeste em 
mim Tua morada. Mas ao receber-
te perfeita comunhão se cria. 
Sou em Ti, és em mim, 
minh'alma diz meu Deus, 
como és lindo! Sou em Ti, és 
em mim, minh'alma diz meu 
Deus, como és lindo! 
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(Mês da Bíblia)                                                        Setembro 

CCAANNTTOO  4422  
1. Ao recebermos, Senhor, Tua 
presença sagrada pra confirmar 
teu amor, faz de nós Tua morada. 
Surja um sincero louvor, brote a 
semente plantada, faz-nos seguir 
Teu caminho, sempre trilhar Tua 
estrada.  
Desamarrem as sandálias e 
descansem. Este chão é terra 
santa, irmãos meus! Venham, 
orem, comam, cantem, 
venham todos, e renovem a 
esperança no Senhor.  

2. O Filho de Deus com o Pai e o 
Espírito Santo, nesta Trindade um 
só ser, que pede a nós sermos 
santos. Dá-nos, Jesus, Teu poder 
de se doar sem medida, deixa que 
compreendamos que este é o 
sentido da vida.  
3. Ao virmos te receber, nós te 
pedimos, ó Cristo, faz vibrar nosso 
ser indo encontrar o Pai Santo, 
sem descuidar dos irmãos, mil 
faces da Tua face, faz que o 
coração sinta a força da caridade. 

 

 
 

 
PÉROLAS DO PAPA FRANCISCO: 

 

*Na Cruz de Cristo está o sofrimento, o pecado do homem, também o nosso, e ele acolhe tudo com os 
braços abertos, carrega sobre suas costas nossas cruzes e nos diz: Coragem! 

 
*Palavra de Deus, fonte de alegria! Aconteceu assim com os discípulos de Emaús: acolheram a Palavra; 

partilharam o pão e, de tristes e derrotados que se sentiam, tornaram-se alegres. 
 
*Quando se sentirem desanimados, tomem a Palavra de Deus e vão à Missa do domingo e comunguem,          

participem do mistério de Jesus. Palavra de Deus, Eucaristia: enchem-nos de alegria. 
 

* Entre a indiferença egoísta e o protesto violento, há uma opção sempre possível: o diálogo. 

 

* Peçamos a Deus por toda a Igreja, peçamos a alegria de evangelizar, porque por Cristo foi enviada a 
revelar e a comunicar a caridade de Deus a todos os povos. 
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(Mês das Missões e N.S.Aparecida)                                Outubro 

 
ABERTURA 
CCAANNTTOO  4433  
1. Como membro desta Igreja 
peregrina, recebi de Jesus Cristo 
uma missão: de levar a boa nova 
a toda gente, a verdade, a paz e o 
perdão.  
Envia, envia, Senhor, 
operários para a messe. 
Escuta, escuta esta prece, 
multidões te esperam, Senhor!  
2. Por caminhos tão difíceis muita 
gente vai andando sem ter rumo e 
direção. Não conhecem a verdade 
do evangelho que liberta e dá 
força ao coração. 
3. A missão nos acompanha dia a 
dia, na escola, no trabalho e no 
lar. Precisamos ser no mundo 
testemunhas, pra que Deus possa 
em nós se revelar. 

CCAANNTTOO  4444  
1. O Senhor me chamou a 
trabalhar, a messe é grande a 
ceifar. A ceifar, o Senhor me 
chamou, Senhor, aqui estou.  
Vai trabalhar pelo mundo a 
fora! Eu estarei até o fim 
contigo! Está na hora, o 

Senhor me chamou. Senhor, 
aqui estou!  
2. Dom de amor é a vida entregar, 
falou Jesus e assim o fez. Dom de 
amor é a vida entregar, chegou a 
minha vez!  
3. Todo o bem que na terra 
alguém fizer, Jesus no céu vai 
premiar. Cem por um, já na terra 
ele vai dar, no céu vai premiar!  
4. Teu irmão à tua porta vem 
bater, não vai fechar teu coração. 
Teu irmão ao teu lado vem sofrer, 
vai logo socorrer. 
 

CANTO 
PENITENCIAL 
O canto penitencial encontra-se 
nas páginas 03 e 04.  
 

HINO DE LOUVOR - 
GLÓRIA 
O hino de louvor encontra-se nas 
páginas 04 e 05.  
 

SALMO 
A resposta do salmo encontra-se 
nas páginas 05 a 08.  
 

ACLAMAÇÃO 
Aleluia, aleluia, aleluia! Antífona. 
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(Mês das Missões e N.S.Aparecida)                                Outubro 

OFERTÓRIO 
CCAANNTTOO  4455  
Com o pão e com o vinho, 
nossa oferta apresentamos, 
nossa vida em missão, em Tua 
Palavra renovamos. 
1. Ofertamos os nossos ouvidos e 
abrimos o nosso coração, pra 
colhermos a Tua Palavra e 
sentirmos a transformação. 
2. Ofertamos as nossas famílias, 
onde Tua Palavra é luz. 
Juventude, infância, velhice, todo 
aquele que abraça a cruz. 
3. Ofertamos as lutas do povo, 
seus anseios, amor, doação, que a 
Tua Palavra, Senhor firme sempre 
a nossa união. 

CCAANNTTOO  4466  
1. Muitos grãos de trigo se 
tornaram pão; hoje são 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 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. 

SANTO 
O texto do santo encontra-se na 
página 09. 

ORAÇÕES 
EUCARÍSTICAS 
As respostas das orações 
eucarísticas encontram-se nas 
páginas 10 a 12.  

CORDEIRO DE DEUS 
O texto do Cordeiro de Deus 
encontra-se na página 12. 

COMUNHÃO 
CCAANNTTOO  4477  
1. Vejam, eu andei pelas vilas, 
apontei as saídas, como o Pai me 
pediu. Portas, eu cheguei para 
abri-las, eu cuidei das feridas 
como nunca se viu.  
Por onde formos também nós, 
que brilhe a tua luz. Fala, 
Senhor, a nossa voz, em nossa 
vida. Nosso caminho então 
conduz, queremos ser assim. 
Que o Pão da Vida nos 
revigore no 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. 
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Por onde formos também nós, 
que brilhe a Tua luz. Fala, 
Senhor, a nossa voz, em nossa 
vida. Nosso caminho então 
conduz, queremos ser assim. 
Que o Pão da Vida nos 
revigore no nosso sim!  
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 
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 o disperso 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 o meu sim.  
8. Vejam, fui além das fronteiras, 
espalhei boa nova: todos, filhos de 
Deus. Vida, não se deixe nas 

beiras quem quiser melhor prova, 
venha ser um dos meus! 

CCAANNTTOO  4488  
É comunhão, é comunhão, em 
Jesus Cristo por inteiro neste 
pão, é comunhão, é 
comunhão, com sua Igreja 
missionária em ação.  
1. É comunhão com o Deus vivo e 
verdadeiro, que dia a dia vem em 
nossa direção. Com Ele vamos 
revelar ao mundo inteiro, os 
horizontes da evangelização.  
2. É comunhão com o projeto de 
Jesus, a Boa-Nova que Ele veio 
revelar, que por amor aceitou 
morrer na cruz, para o seu povo 
oprimido, resgatar.  
3. É comunhão com o Espírito de 
amor, protagonista da 
evangelização. Ele revela os 
segredos do Senhor, e guia a 
Igreja nos caminhos da missão.  
4. É comunhão com a Igreja 

missionária, que nos acolhe, nos 

convoca, nos envia; como Maria 

segue sempre solidária, 

alimentada pela santa Eucaristia. 

5. É comunhão com a história do 

meu povo, que sofre, chora e não 

cansa de esperar. Da velha terra 

vai nascer um mundo novo, nesta 

esperança vamos juntos 

comungar. 

 



Tempo Comum - 32 
 

(Nossa Senhora)                                                              Outubro 

 
NOSSA SENHORA 

ABERTURA 
CCAANNTTOO  4499  
Com amor servimos nosso 
Deus, Ele vai conosco e nos 
conduz, "sob o olhar da Mãe 
Aparecida, juntos caminhamos 
com Jesus" (Bis). 
1. Pela história e pela fé, nós 
podemos afirmar, que o Teu olhar 
desperta,  ilumina sem cessar. 
Liberta sem distinção, transforma, 
livra do mal, cura, intercede, 
protege, mostra um mundo mais 
igual. 
2. Teu amor nos faz viver, o Teu 
sim nos faz amar, Teu olhar 
evangeliza, e ensina a partilhar. 
Com o Teu olhar de paz, 
aprendemos acolher, porque o 
povo peregrino vem cansado de 
sofrer. 
3. Teu olhar educador nos ensina 
a rezar, na oração nos 
encontramos e aprendemos 
caminhar. Teu olhar consolador 

faz o pranto acalmar, alivia nossas 
dores, nos ensina a perdoar. 

CCAANNTTOO  5500  
1. Não sei se descobriste a 
encantadora luz, no olhar da mãe 
feliz que embala o novo ser. Nos 
braços leva alguém, em forma de 
outro eu, vivendo agora em dois, 
se sente renascer.  
A mãe será capaz de se 
esquecer, ou deixar de amar 
algum dos filhos que gerou? E 
se existir acaso, tal mulher, 
Deus se lembrará de nós em 
seu amor.  
2. O amor de mãe recorda o amor 
de nosso Deus, tomou seu povo 
ao colo, quis nos atrair. Até a 
ingratidão inflama o seu amor: um 
Deus apaixonado busca a mim e a 
ti. 

CANTO 
PENITENCIAL 
O canto penitencial encontra-se 
nas páginas 03 e 04. 

HINO DE LOUVOR – 
GLÓRIA 
O hino de louvor encontra-se nas 
páginas 04 e 05.  

SALMO 
A resposta do salmo encontra-se 
nas páginas 05 a 08.  

ACLAMAÇÃO 
Aleluia, aleluia, aleluia! Antífona. 



Tempo Comum - 33 
 

(Nossa Senhora)                              Outubro 

OFERTÓRIO 
CCAANNTTOO  5511  
1. Como vai ser? Nossa festa não 
pode seguir: tarde demais, pra 
buscar outro vinho e servir.  
Em meio a todo sobressalto, é 
Maria quem sabe lembrar: "se 
o meu filho está presente, 
nada pode faltar!" "Se o meu 
filho está presente nada pode 
faltar!"  
2. Mas o que fazer se tem água, 
tem vinho também, basta um sinal 
e em Caná, quem provou, "tudo 
bem".  
3. Como não crer, a alegria da 
vida nos vem quando o irmão põe 
à mesa seus dons e o que tem. 

CCAANNTTOO  5522  
1. Sobe a Jerusalém, virgem 
oferente, sem igual. Vai, apresenta 
ao Pai teu menino, luz que chegou 
no natal. E junto à sua cruz, 
quando Deus morrer, fica de pé. 
Sim, ele te salvou, mas o 
ofereceste por nós, com toda fé.  
2. Nós vamos renovar este 
sacrifício de Jesus: morte e 
ressurreição, vida que brotou de 
sua oferta na cruz. Mãe, vem nos 
ensinar, a fazer da vida uma 
oblação: culto agradável a Deus é 
fazer a oferta do próprio coração. 

SANTO 
O texto do santo encontra-se na 
página 09. 
 

 

ORAÇÕES 
EUCARÍSTICAS 
As respostas das orações 
eucarísticas encontram-se nas 
páginas 10 a 12.  
 

CORDEIRO DE DEUS 
O texto do Cordeiro de Deus 
encontra-se na página 12. 
 

COMUNHÃO 
CCAANNTTOO  5533  
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 distância 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: 
 



Tempo Comum - 34 
 

(Nossa Senhora)                                                              Outubro 

3. Povo de Deus foi assim: meu 
menino cresceu e entendeu 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 vontade do Pai, e 
entender 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!   
4. Povo de Deus foi assim: da 
verdade jamais se afastou. 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: 

CCAANNTTOO  5544  
1. Quando o teu Filho contigo vier, 
pra festa da vida fazer. Ensina-
nos, Maria, a fazer o que Ele 
disser!  
Tudo é possível nas Tuas 
mãos, meu Senhor! A 
Eucaristia é Teu milagre de 
amor!  
 

 
2. Quando o vinho do amor nos 
faltar, e a gente ao irmão se 
fechar: Ensina-nos, Maria, a fazer 
o que Ele disser!  
3. Quando na mesa do nosso 
irmão faltar água, vida e pão: 
Ensina-nos, Maria, a fazer o que 
Ele disser!  
4. Quando faltar a justiça entre 
nós, e muitos ficarem sem voz: 
Ensina-nos, Maria, a fazer o que 
Ele disser!  
5. Quando o serviço ao irmão nos 
custar, cedendo à preguiça o 
lugar: Ensina-nos, Maria, a fazer o 
que Ele disser!  
6. Quando o homem, em nome da 
paz, matar o irmão pra ter mais: 
Ensina-nos, Maria, a fazer o que 
Ele disser!  
7. Quando a tristeza invadir nosso 
ser, e a vida o sentido perder: 
Ensina-nos, Maria, a fazer o que 
Ele disser!  
8. Quando é difícil ser bom e ter fé 
na força e poder que Deus é: 
Ensina-nos, Maria, a fazer o que 
Ele disser! 

 
 

PÉROLAS DO PAPA FRANCISCO: 
 
* Nos defendamos de tudo aquilo que é viver fechados em nós mesmos. As paróquias, as escolas, as 
instituições são feitas para sair; se não o fizerem, tornam-se ONG, e a Igreja não pode ser uma ONG.  

 
*O encontro com Deus na oração estimula-nos a “descer do monte” e voltar para baixo, 

 para a planície, onde encontramos tantos irmãos sobrecarregados. A esses nossos irmãos que estão em 
dificuldade, somos chamados a levar os frutos da experiência que fizemos com Deus,  

partilhando a graça recebida. 



Tempo Comum - 35 
 

(Finados, Dia de Ação de Graças, Cristo Rei)          Novembro  

 
ABERTURA 
CCAANNTTOO  5555  
1. De todos os cantos viemos, 
para louvar o Senhor, Pai de 
eterna bondade, Deus vivo, 
libertador. Todo o povo reunido, 
num canto, novo louvor: 
Glorificado seja, bendito seja, 
Jesus Redentor! (Bis) 
2. Os pais e mães de família 
venham todos celebrar: a força 
nova da vida, 
vamos alegres cantar. A juventude 
e as crianças, todos reunidos no 
amor. 
3. Lavradores e operários, todo o 
povo lutador, trazendo nas mãos 
os frutos  
e as marcas de sofredor. A vida e 
a luta ofertamos, no altar de Deus 
criador. 
4. Do passado nós trazemos toda 
lembrança, de quem deu sua vida 
e seu sangue, como Jesus fez 
também. No presente, nosso 
esforço por um futuro sem dor. 
5. Bendito o Deus da esperança, 
que ensina a gente a andar! 
Bendito o Criador da vida, que 
ensina a gente a amar! Bendito o 
Espírito Santo, que fez o povo 
criador. 
 

CANTO 56 
Vimos te louvar em Tua casa, 
ó Senhor. Somos a família que 
Teu Filho congregou. 
1. Teu povo, Tua família, vem 
hoje, com gratidão, louvar o Teu 
nome santo, unidos na adoração. 
2. Cantamos a Tua graça, o Teu 
infinito amor; A prece de nossas 
vidas em casa já começou. 
3. Das faltas contra a unidade 
queremos pedir perdão. É falta 
todo egoísmo que gera separação. 
4. Começa em nossa casa a vida 
em fraternidade. Possamos, com 
Tua graça, vivê-la na liberdade. 
 

CANTO 
PENITENCIAL 
O canto penitencial encontra-se 
nas páginas 03 e 04. 
 

HINO DE LOUVOR - 
GLÓRIA 
O hino de louvor encontra-se nas 
páginas 04 e 05. 
 

SALMO 
A resposta do salmo encontra-se 
nas páginas 05 a 08. 
 

ACLAMAÇÃO 
Aleluia, aleluia, aleluia! Antífona. 
  



Tempo Comum - 36 
 

(Finados, Dia de Ação de Graças, Cristo Rei)          Novembro 

OFERTÓRIO 
CCAANNTTOO  5577  
Nesta prece, Senhor, venho te 
oferecer o crepitar da chama, 
a certeza de dar! 
1. Eu te ofereço o sol que brilha 
forte, te ofereço a dor do meu 
irmão. A fé na esperança, e o meu 
amor!  
2. Eu te ofereço as mãos que 
estão abertas, o cansaço do passo 
mantido. Meu grito mais forte de 
louvor!  
3. Eu te ofereço o que vi de belo, 
no interior dos corações. A 
coragem de me transformar! 

CCAANNTTOO  5588  
1. 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 o 
seu viver; quem doar a própria 
vida, vida nova há de colher.  
3. Oferta é bem servir, por amor 
ao nosso irmão; é reunir-se nesta 
mesa, e celebrar a redenção. 
 

SANTO 
O texto do santo encontra-se na 
página 09. 

ORAÇÕES 
EUCARÍSTICAS 
As respostas das orações 
eucarísticas encontram-se nas 
páginas 10 a 12.  

 
CORDEIRO DE DEUS 
O texto do Cordeiro de Deus 
encontra-se na página 12. 

 
COMUNHÃO 
CCAANNTTOO  5599  
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, 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! 
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(Finados, Dia de Ação de Graças, Cristo Rei)          Novembro  

CCAANNTTOO  6600  
1. O meu reino tem muito a dizer, 
não se faz como quem procurou: 
aumentar os celeiros bem mais e 
sorriu. Insensato, que valem tais 
bens, se hoje mesmo terás o teu 
fim? Que tesouros tu tens pra 
levar além?   
(Lc12,16-21)  
Sim, Senhor, nossas mãos vão 
plantar o Teu reino. O Teu pão 
vai nos dar: Teu vigor, Tua 
paz.  
2. O meu reino se faz bem assim: 
Se uma ceia quiseres propor: não 
convides amigos, irmãos e outros 
mais. Sai à rua à procura de quem 
não puder recompensa te dar; que 
o teu gesto lembrado será por 
Deus  
(Lc 14,12-14). 
3. O meu reino quem vai 
compreender? Não se perde na 

pressa que têm: sacerdote e levita 
que vão se cuidar. Mas, se mostra 
em quem não se contém: se 
aproxima e procura o melhor para 
o irmão agredido, que viu no chão 
(Lc 10,30-37).  
4. O meu reino não pode aceitar 
quem se julga maior que os 
demais: por cumprir os preceitos 
da lei, um a um. A humildade de 
quem vai além e se empenha e 
procura o perdão, é o terreno 
onde pode brotar a paz  
(Lc 18,9-14).  
5. O meu reino é um apelo que 
vem: transformar as razões de 
viver; que te faz desatar tantos 
nós que ainda tens. Dizer sim é 
saberes repor tudo quanto 
prejuízo causou: dar as mãos, 
repartir, acolher, servir! 

 
 

PÉROLAS DO PAPA FRANCISCO: 
 

*O permanecer com Cristo não significa isolar-se, mas um permanecer para ir ao encontro dos outros. 
 

*A alegria de Deus é perdoar! Só o amor preenche os vazios,  
os abismos negativos que o mal abre no coração e na história. 

 
* Já pensastes na paciência de Deus, na paciência que ele tem com cada um de nós? É a sua 

misericórdia. Sempre tem paciência, tanta paciência conosco: compreende-nos, está à nossa espera. 
Deus nunca se cansa de nos perdoar se soubermos voltar para ele com o coração contrito. 

 
* Misericórdia: é o caminho que une Deus e o homem, porque nos abre o coração à esperança de sermos 

amados para sempre, apesar da limitação do nosso pecado. 



Tempo Comum - 38 
 

(Finados)                                                       Novembro  

 
FINADOS  

ABERTURA 
CCAANNTTOO  6611  
1. A vida pra quem acredita, não é 
passageira ilusão, e a morte se 
torna bendita, porque é nossa 
libertação. 
Nós cremos na vida eterna, e 
na feliz ressurreição. Quando 
de volta à casa paterna, com o 
Pai os filhos se encontrarão. 
2. No céu não haverá tristeza, 
doença, nem sombra de dor. E o 
prêmio da fé é a certeza de viver 
feliz com o Senhor. 
3. O Cristo será, neste dia, a luz 
que há de em todos brilhar. A Ele 
imortal melodia os eleitos hão de 
entoar. 

CCAANNTTOO  6622  
A morte já não mata mais, 
perdeu seu aguilhão fatal, na 
luta que com a vida travou. 
Venceu o Príncipe da Paz, que 
em seu combate triunfal a 
morte derrotou.  
1. Ao nosso Pai glória e louvor, 
pois, deu vitória a todos nós. Ó 
Cristo Jesus, nosso Deus e Senhor, 
mortos ressurgem ouvindo Tua 
voz.  

2. Um dia, a hora vai chegar e, 
desde já, se pode ouvir a voz 
deste Filho de Deus a chamar: 
todos os mortos irão ressurgir. 
 

CANTO 
PENITENCIAL 
O canto penitencial encontra-se 
nas páginas 03 e 04.  
 

HINO DE LOUVOR – 
GLÓRIA 
O hino de louvor encontra-se nas 
páginas 04 e 05.  
 

SALMO 
A resposta do salmo encontra-se 
nas páginas 05 a 08. 
 

ACLAMAÇÃO 
Aleluia, aleluia, aleluia! Antífona. 

CCAANNTTOO  6633  
1. "Sou a vida e a verdade, quem 
crê em mim, ressuscitará. É feliz 
na eternidade, para sempre 
viverá."  
Aleluia, Aleluia, louvor e glória 
a Ti, Senhor! Aleluia, Aleluia, 
louvor e glória a Ti, Senhor!  
2. Creio em Ti, Senhor da vida, és 
minha luz e salvação. Porque a 
morte foi vencida, estes meus 
olhos te verão. 

 



Tempo Comum - 39 
 

 (Finados)                                                      Novembro  

OFERTÓRIO 

CCAANNTTOO  6644  
Nem a vida, nem a morte vão 
nos separar de Deus. Mais que 
a vida, mais que a morte: é o 
eterno amor de Deus.  
1. É feliz quem ao céu já foi 
chamado: sua vida está nas mãos 
do Pai!  
2. Nós também, peregrinos neste 
mundo, caminhamos alegres para 
Deus.  
3. Fica firme! Sê forte! Tem 
coragem! Tu verás a bondade do 
Senhor! 
 

SANTO 
O texto do santo encontra-se na 
página 09. 
 

ORAÇÕES 
EUCARÍSTICAS 
As respostas das orações 
eucarísticas encontram-se nas 
páginas 10 a 12.  
 

CORDEIRO DE DEUS 
O texto do Cordeiro de Deus 
encontra-se na página 12. 
 
 
 
 
 

COMUNHÃO 
CCAANNTTOO  6655  
1. A nossa vida a um sopro é 
semelhante e nós passamos como 
o tempo num instante, pois são 
mil anos para Deus como um dia, 
como a vigília de uma noite que se 
foi.  
Só Tu, meu Deus me dás o pão 
que vence a morte, o mal e a 
dor! Só Tu, meu Deus, me dás 
o pão da vida nova em Teu 
amor!  
2. Tal como a flor que de manhã 
no campo cresce; logo de tarde é 
cortada e fenece. Assim a vida é 
muito breve aqui na terra: feita de 
luta, de vaidade e muita dor.  
3. Que o Teu Espírito nos dê 
sabedoria, pra bem vivermos 
nossos anos, nossos dias. Tem 
compaixão, Senhor, dos Teus 
humildes servos e exultará de 
alegria o coração.  
4. Já aqui na terra Tu revelas Tua 
bondade a quem te busca sempre 
com sinceridade. E é vivendo na 
esperança desta glória, que 
caminhamos ao clarão de Tua luz.  
5. Hei de cantar Tua bondade 
eternamente, me confiar à Tua 
graça tão somente. Só Tu, Senhor, 
podes salvar a minha vida, e 
desde já me entrego inteiro em 
Tuas mãos. 
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(Finados)                                                      Novembro  

FINAL 
CANTO 66 
1. Quando chegar a dor tocando 
forte o sentimento, quando a 
separação aumenta mais o 
sofrimento, tudo parece então nos 
deixar na escuridão, mas a fé vem 
ofertar nova luz e novo olhar.  
Nestas horas difíceis, nestas 
horas sofridas, vem Jesus 
confirmar: Eu sou a 
ressurreição e a vida. 

2. Quando não falam mais nossas 
palavras tudo se cala, quando ao 
silenciar nossa presença é que 
mais fala; tudo começa então 
permitir uma canção que a 
esperança vem trazer, que o amor 
faz entender.  
3. Quando não valem mais nossas 
humanas explicações; quando 
deixarmos Deus falar aos nossos 
corações tudo vai se transformar, 
o temor vai terminar, o futuro vai 
sorrir e a paz irá florir. 

 

 
 
 

PÉROLAS DO PAPA FRANCISCO: 
 

*Tenham sempre no coração esta certeza: Deus caminha a seu lado,nunca os deixa desamparados! 
Nunca percamos a esperança! Nunca deixemos que ela se apague em nossos corações! 

 
*A Igreja inteira está dentro deste movimento de Deus para com o mundo: a sua alegria é o Evangelho, 

é refletir a luz de Cristo. A Igreja é o povo de todos os que experimentaram essa atração e 
 a trazem dentro de si, no coração e na vida. 

 
* Nós, cristãos, temos de agir assim: por no lugar da malícia a inocência, no lugar da força o amor,  

no lugar da soberba a humildade, no lugar do prestígio o serviço. 
 

* Com a Cruz Jesus se une às famílias que se encontram em dificuldade,  
que choram a trágica perda de seus filhos. 

 
* Cada um de vós pense: o Senhor passa hoje, o Senhor olha  para mim, observa-me!  

Que me diz o Senhor?  E se algum de vós sente que o Senhor lhe diz “segue-me” ,  
seja corajoso, vá com o Senhor. O Senhor nunca desilude. 
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(Cristo Rei)                                                              Novembro 

 
FESTA DE  

CRISTO REI 
ABERTURA 
CCAANNTTOO  6677  
Tu és o rei dos reis! O Deus do 
céu deu Teu reino, força e 
glória, e entregou em Tuas 
mãos a nossa história: Tu és 
rei, e o amor é a Tua lei!  
1. Sou o primeiro e o derradeiro, 
fui ungido pelo amor! Vós sois 
meu povo; Eu, vosso Rei e 
Senhor, Redentor!  
2. Vos levareis às grandes fontes, 
dor e fome não tereis. Vós sois 
meu povo, Eu, vosso rei, junto a 
Mim vivereis. 

CANTO 
PENITENCIAL 
O canto penitencial encontra-se 
nas páginas 03 e 04. 

HINO DE LOUVOR - 
GLÓRIA 
O hino de louvor encontra-se nas 
páginas 04 e 05. 

SALMO 

A resposta do salmo encontra-se 
nas páginas 05 a 08. 

ACLAMAÇÃO 
Aleluia, aleluia, aleluia! Antífona. 
 

OFERTÓRIO 
CCAANNTTOO  6688  
Igual pastor, ovelhas 
separando: "longe dos lobos 
irão ficar!" Rebanho então: 
ouvirá a voz do Rei: "entrai no 
reino que vos preparei!"  
1. Tive fome e me destes de 
comer! Tive sede e me destes de 
beber! Quando nu, me cobriu o 
vosso manto! Com bondade 
aliviastes meu sofrer!  
2. Peregrino eu fui, e me 
acolhestes! Fostes ver-me tão 
triste na prisão! E no leito de dor 
me consolastes: Me acolhestes, 
assim, em cada irmão! 
 

SANTO 
O texto do santo encontra-se na 
página 09. 

ORAÇÕES 
EUCARÍSTICAS 
As respostas das orações 
eucarísticas encontram-se nas 
páginas 10 a 12.  

CORDEIRO DE DEUS 
O texto do Cordeiro de Deus 
encontra-se na página 12. 
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(Cristo Rei)                                                             Novembro

COMUNHÃO 
CCAANNTTOO  6699  
1. 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 palavras de vida e te 
dás em refeição!  
2. Maus pastores que perdem 
ovelhas, distante 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, 
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 rebanho, minha voz, 
se chamo, então, pelo nome, a 
ovelha virá bem veloz! Buscarei os 
cordeiros distantes, e em mim 
terão força e amor, farei somente 
um rebanho, e eu mesmo, serei o 
Pastor!

 
PÉROLAS DO PAPA FRANCISCO: 

 

*Nós somos chamados a testemunhar com alegria a mensagem do Evangelho da vida, do Evangelho da 
luz, da esperança e do amor. Porque a mensagem de Jesus é: vida, luz esperança e amor. 

 
* Ser discípulo do Cordeiro significa não viver como numa “cidadela cercada”,  
mas como numa cidade posta sobre o monte, aberta, hospitaleira e solidária.  

Quer dizer não assumir atitudes de fechamento, mas propor o Evangelho a todos,  
dando testemunho com a nossa própria vida de que seguir Jesus nos torna mais livres e mais jubilosos. 

 
* “Obrigado”, “com licença” e “desculpe”, as três pérolas das relações interpessoais  

segundo o Papa Francisco. 
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AÇÃO DE GRAÇAS 
CCAANNTTOO  7700  
Deus está aqui, tão certo 
como o ar que eu respiro, tão 
certo como a manhã que se 
levanta; tão certo como este 
canto que podes ouvir. 
1. Tu O podes sentir movendo-se 
por entre os ramos, tu podes ouvir 
cantando conosco aqui; tu O 
podes levar quando por esta porta 
saís; tu O podes guardar para 
sempre no teu coração.  
Jesus está aqui, tão certo 
como o ar que eu respiro, tão 
certo como a manhã que se 
levanta, tão certo como este 
canto que podes ouvir.  
2. Tu O podes notar a teu lado 
neste instante, não sejas também 
daqueles que O não querem ver, 
lhe podes contar esse problema 
que tens; Jesus está aqui, se 
quiseres pode-l’O seguir.  
O amor está aqui, tão certo 
como o ar que eu respiro, tão 
certo como a manhã que se 
levanta, tão certo como este 
canto que podes ouvir.  

CCAANNTTOO  7711  
Invade, minh'alma, me ama e me 
acalma, e sonda meu ser, me cura 
e me salva. Tua intimidade quero 
conhecer e manso e humilde 
também quero ser.  

Invade, minh'alma e faz-me fiel, 
Teu Corpo e Teu Sangue também 
quero ser. Invade, minh'alma e 
faz-me fiel, meu Senhor, Teu 
Corpo e Teu Sangue também 
quero ser. 

CCAANNTTOO  7722  
Preenche meu ser, preenche meu 
ser, Espírito, unge meu ser! Em 
ondas de amor! Ó vem sobre mim. 
Espírito, unge meu ser! 

CCAANNTTOO  7733  
Renova-me, Senhor Jesus: já não 
quero ser igual. Renova-me, 
Senhor Jesus: põe em mim Teu 
coração.                                                                         
Porque tudo o que há dentro de 
mim, precisa ser mudado, Senhor. 
Porque tudo que há dentro do 
meu coração precisa mais de Ti. 

CCAANNTTOO  7744  
1. Todo joelho se dobrará e toda 
língua proclamará que Jesus Cristo 
é o Senhor. 
Nada poderá me abalar, nada 
poderá me derrotar, pois 
minha força e vitória têm um 
nome: é Jesus. Nada poderá 
me abalar, nada poderá me 
derrotar, pois minha força e 
vitória é Jesus.  
2. Quero viver Tua palavra, quero 
ser cheio do Teu espírito, mas só 
Te peço: livra-me do mal.
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CCAANNTTOO  7755  
Olho em tudo e sempre encontro a 
Ti; estás no céu, na terra, onde 
for.  
Em tudo que me acontece, 
encontro o Teu amor: já não se 
pode mais deixar de crer no Teu 
amor.  
É impossível não crer em Ti, é 
impossível não Te encontrar; é 
impossível não fazer de Ti 
meu ideal. 

CCAANNTTOO  7766  
1. Só em Deus o repouso 
encontrei; só em Deus achei 
abrigo. Ele é rocha firme, amor; 
ele é meu grande amigo. 
Ele é Jesus, meu Salvador, 
Jesus, meu Rei e Senhor. (Eu 
sei!) Ele é Jesus, meu 
Salvador, Jesus, meu Rei e 
Senhor!  
2. Só em Deus fortaleza encontrei: 
pra vencer o inimigo. Só em Deus 
a vitória alcancei; Ele sempre está 
comigo. 

CCAANNTTOO  7777  
Sei que os que confiam no Senhor 
revigoram suas forças: suas forças 
se renovam. Posso até cair ou 
vacilar, mas consigo levantar, pois 
recebo Dele asas. E como águia: 
me preparo pra voar.  
Eu posso ir muito além de 
onde estou, vou nas asas do 
Senhor, o Teu amor é o que 

me conduz!  Posso voar e 
subir sem me cansar, ir pra 
frente sem me fatigar; vou 
com asas, como águia, pois 
confio no Senhor. 

CCAANNTTOO  7788  
Senhor, fazei-me instrumento de 
vossa paz! Onde houver ódio: que 
eu leve o amor; onde houver 
ofensa: que eu leve o perdão; 
onde houver discórdia: que eu 
leve a união; onde houver dúvida: 
que eu leve a fé; onde houver 
erro: que eu leve a verdade; onde 
houver desespero: que eu leve a 
esperança; onde houver tristeza: 
que eu leve a alegria; onde houver 
trevas: que eu leve a luz! Ó 
Mestre, fazei que eu procure mais 
consolar, que ser consolado; 
compreender que ser 
compreendido; amar, que ser 
amado, pois é dando que se 
recebe; é perdoando que se é 
perdoado; e é morrendo que se 
vive, para a vida eterna! 

CCAANNTTOO  7799    
1. Cristo, quero ser instrumento 
de Tua paz e do Teu infinito amor. 
Onde houver ódio e rancor, que 
eu leve a concórdia, que eu leve o 
amor!  
Onde há ofensa que dói, que 
eu leve o perdão, onde houver 
a discórdia, que eu leve a 
união e Tua paz! 
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2. Mesmo que haja um só coração 
que duvide do bem do amor e do 
céu; quero com firmeza anunciar a 
palavra que traz a clareza da fé!  
3. Onde houver erro, Senhor, que 
eu leve a verdade fruto de Tua 
luz. Onde encontrar desespero 
que eu leve a esperança do Teu 
nome Jesus!                    
4. Onde encontrar um irmão a 
chorar de tristeza sem ter voz e 
nem vez; quero bem no seu 
coração semear alegria, pra florir 
gratidão!  
5. Mestre, que eu saiba amar, 
compreender, consolar e dar sem 
receber. Quero sempre mais 
perdoar, trabalhar na conquista e 
na vitória da paz!                                                                                                        

CCAANNTTOO  8800  
1. Jesus está aqui neste momento, 
sua presença é real em meu viver. 
Entregue sua vida, seus 
problemas, fale com Deus, Ele vai 
ajudar você. Deus te trouxe aqui 
para aliviar os teus sofrimentos, é 
ele o autor da fé, do princípio ao 
fim de todos teus tormentos. 
E ainda se vier noites 
traiçoeiras, se a cruz pesada 
for, Cristo estará contigo. O 
mundo pode até fazer você 
chorar, mas Deus te quer 
sorrindo. (Bis)  
2. Seja qual for o teu problema, 
fale com Deus, Ele vai ajudar 
você. Após a dor vem a alegria, 
Deus é amor, não te deixará 

sofrer. Deus te trouxe aqui para 
aliviar os teus sofrimentos. É ele o 
autor da fé, do princípio ao fim de 
todos teus tormentos. 

CCAANNTTOO  8811  
1. Tu te abeiraste da praia, não 
buscaste nem sábios nem ricos. 
Somente queres que eu te siga.  
Senhor, tu me olhaste nos 
olhos, a sorrir, pronunciaste 
meu nome. Lá na praia eu 
larguei o meu barco, junto a 
Ti, buscarei outro mar.  
2. Tu sabes bem que em meu 
barco, eu não tenho nem ouro, 
nem espadas, somente redes e o 
meu trabalho.  
3. Tu minhas mãos solicitas, meu 
cansaço que a outros descanse, 
amor que almejas, seguir amando.  
4. Tu pescador de outros lagos, 
ânsia eterna de almas que 
esperam, bondoso amigo que 
assim me chamas. 

CCAANNTTOO  8822  
1. Pelos prados e campinas 
verdejantes eu vou! É o Senhor 
que me leva a descansar, junto às 
fontes de águas puras, 
repousantes eu vou: Minhas forças 
o Senhor vai animar!  
Tu és, Senhor, o meu Pastor! 
Por isso nada em minha vida 
faltará! (Bis)  
2. Nos caminhos mais seguros 
junto Dele eu vou! E pra sempre o 
seu nome  
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eu honrarei. Se eu encontro mil 
abismos nos caminhos eu vou: 
Segurança sempre tenho em suas 
mãos!   
3. Ao banquete em sua casa muito 
alegre eu vou! Um lugar em sua 
mesa me preparou. Ele unge 
minha fronte e me faz ser feliz. E 
transborda em minha taça o seu 
amor!  
4. Bem à frente do inimigo 
confiante eu vou! Tenho sempre o 
Senhor junto de mim. Seu cajado 
me protege e eu jamais temerei, 
sempre junto ao Senhor eu 
estarei!  
5. Co'alegria e esperança 
caminhando eu vou! Minha vida 
está sempre em suas mãos. E na 
casa do Senhor eu irei habitar. E 
este canto para sempre irei 
cantar! 

CCAANNTTOO  8833  
Vim até aqui derramar o meu 
passado em Ti, vim banhar os pés 
que andaram por aí sem carinho 
receber. 
Hoje estou aqui não porque 
mereço, eu sei, pois Tu sabes por 
onde eu andei, conheces bem o 
meu perfume. 
Mas Tu sabes também que o meu 
choro é sincero, porém, não tenho 
nada a oferecer, meu Senhor, mas 
Te dou a minha vida. 
É tudo que tenho, recebe o 

meu nada, refaz a morada, 
habita em mim. Me pega em 
Teu colo, me acalma em Teu 
peito, sou Teu, sou eleito e a 
minha essência é exalar Teu 
cheiro. 

ACOLHIDA DA 
PALAVRA 
CCAANNTTOO  8844  
Tua palavra é lâmpada para os 
meus pés, Senhor!  
Lâmpada para os meus pés e luz, 
luz para o meu caminho. (Bis) 
CCAANNTTOO  8855  
Escuta, Israel, Javé, teu Deus, 

quer falar (Bis)  

Fala, Senhor Javé: Israel quer te 

escutar! (Bis) 

CCAANNTTOO  8866  
Palavras de salvação somente 

o céu tem pra dar. Por isso 

meu coração se abre para 

escutar.  

Por mais difícil que seja seguir, 

Tua palavra queremos ouvir, por 

mais difícil de se praticar, Tua 

palavra queremos guardar. (Bis)  

CCAANNTTOO  8877  
Ó luz do Senhor que vens sobre a 
terra, inunda meu ser, permanece 
em nós! 
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BÍBLIA - 
ENTRONIZAÇÃO 
CCAANNTTOO  8888  
A Bíblia é a palavra de Deus, 
semeada no meio do povo, 
que cresceu, cresceu, e nos 
transformou: ensinando a 
viver um mundo novo.  
1. Deus é bom, nos ensina a viver, 
nos revela o caminho a seguir só 
no amor, partilhando seus dons, 
sua presença iremos sentir.  
2. Somos povo, o povo de Deus, e 
formamos um reino de irmãos, e a 
palavra que é viva nos guia e 
alimenta a nossa união. 

CCAANNTTOO  8899  
Fazei ressoar a palavra de 
Deus em todo lugar! Fazei 
ressoar a palavra de Deus em 
todo lugar!  
1. Na cultura, na história, vamos 
expressar, levando a Palavra de 
Deus em todo lugar, vamos lá!  
2. Na cultura popular, vamos 
evangelizar, celebrando fé e vida 
em todo lugar, vamos lá!  
3. Com o negro e com o índio 
vamos louvar, com a comunidade 
vamos festejar, vamos lá! 

4. Com atabaque, o tambor, 
vamos cantar, animando a nossa 
luta em todo lugar, vamos lá!  
5. Juventude, caminho aberto 
vamos construir: fraternidade e 
renovação vão seguir, vamos lá!  
6. O evangelho é a palavra que 
Deus-Pai proclamou, Ele é a vida, 
é o caminho, a verdade, o amor, 
vamos lá! 

CCAANNTTOO  9900  
Toda a Bíblia é comunicação 
de um Deus amor, de um Deus 
irmão. É feliz quem crê na 
revelação, quem tem Deus no 
coração.  
1. Jesus Cristo é a palavra, pura 
imagem de Deus Pai. Ele é vida e 
verdade, a suprema caridade.  
2. Os profetas sempre mostram a 
vontade do Senhor. Precisamos 
ser profetas para o mundo ser 
melhor.  
3. Nossa fé se fundamenta na 
palavra dos Apóstolos: João, 
Mateus, Marcos e Lucas 
transmitiram esta fé.  
4. Vinde a nós, ó Santo Espírito; 
vinde nos iluminar. A Palavra que 
nos salva nós queremos 
conservar. 

 
 

PÉROLAS DO PAPA FRANCISCO: 
 

*E esta é a nossa dignidade: em Jesus Cristo somos filhos de Deus! Todos os que receberam um  
ministério de guia, de pregação, de administração dos Sacramentos não devem considerar-se 

proprietários de poderes especiais, donos, mas devem pôr-se ao serviço da comunidade, 
 ajudando-a a percorrer com alegria o caminho da santidade 
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CCAANNTTOO  9911  
É como a chuva que lava, é 
como o fogo que arrasa: Tua 
palavra é assim, não passa por 
mim sem deixar um sinal 
(Bis). 
1. Tenho medo de não responder, 
de fingir que eu não escutei; 
tenho medo de ouvir Teu 
chamado virar do outro lado e 
fingir que não sei (Bis) 
2. Tenho medo de não perceber 
de não ver o Teu amor passar; 
tenho medo de estar distraído, 
magoado, ferido e, então, me 
fechar. (Bis) 
3. Tenho medo de estar a gritar e 
negar o meu coração tenho medo 
de Cristo que passa oferece uma 
graça e eu digo que não (Bis) 

ADORAÇÃO 
CCAANNTTOO  9922  
A nós descei Divina Luz, a nós 
descei Divina Luz; em nossas 
almas acendei: o amor, o amor de 
Jesus, o amor, o amor de Jesus.  
Vinde Santo Espírito e do céu 
mandai da Tua luz um raio, da 
Tua luz um raio.  
Vinde Pai dos pobres, doador dos 
dons Luz dos corações Luz dos 
corações. 
Grão consolador, noss'alma 
habitais e nos confortais, e nos 
confortais. 
Na fadiga, pouso; no ardor 
brandura e na dor ternura, e na 

dor ternura. 

CCAANNTTOO  9933  
1. Bendito, louvado seja. Bendito, 
louvado seja o Santíssimo 
Sacramento. O Santíssimo 
Sacramento.  
2. Os anjos, todos os anjos. Os 
anjos, todos os anjos. Louvem a 
Deus para sempre amém. Louvem 
a Deus para sempre, amém.  
3. Os santos, todos os santos. Os 
santos, todos os santos. Louvem a 
Deus para sempre amém. Louvem 
a Deus para sempre, amém.  
4. Os povos, todos os povos. Os 
povos, todos os povos. Louvem a 
Deus para sempre, amém. 
Louvem a Deus para sempre, 
amém. 

CCAANNTTOO  9944  
Coração santo, Tu reinarás; Tu 
nosso encanto, sempre serás! 
Coração santo, Tu reinarás, Tu 
nosso encanto, sempre serás!  
1. Jesus amável, Jesus piedoso, 
Deus amoroso, frágua de amor! 
Aos Teus pés venho, se tu me 
deixas, humildes queixas, sentido 
expor.  
2. Estende às almas Teu suave 
fogo, e tudo logo se inflamará! 
Mais tempo a terra no mal sumida, 
e endurecida não ficará.  
3. Por estas chamas de amor 
benditas, nunca permitas ao mal 
reinar! Ao Brasil chegue Tua 
caridade, que em verdade Te 
saiba amar.
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CCAANNTTOO  9955  
Diante d'Aquele que era d'Aquele 
que é, que sempre será. Todos os 
anjos e santos se rendem e 
louvam no eterno cantar. Ele do 
trono me chama, minhas misérias, 
não vê; veste-me e fala-me com 
amor: "há um lugar que eu 
preparei pra você!” Posso deitar 
em seu colo, sentir seu perfume, 
ouvir seu falar. Ele me acolhe com 
beijo de Pai e traz a mim nova 
vida. Quero sentir a doçura da Tua 
presença, Senhor, diante do Teu 
trono, me inundar do Teu amor.  
Diante de Ti eu me rendo, 
diante de Ti, eu me prostro; 
diante da Tua voz, não tenho 
palavras ante o Teu poder! 
Diante de Ti, eu te adoro, 
diante de Ti, eu te louvo, 
diante do Teu querer: esqueço 
das minhas vontades pra Tua 
fazer. 

CCAANNTTOO  9966  
1. Glória a Jesus na Hóstia Santa, 
que se consagra sobre o altar e 
aos nossos olhos se levanta para o 
Brasil abençoar!  
Que o Santo Sacramento, que 
é o próprio Cristo Jesus, seja 
adorado e seja amado nesta 
terra de Santa Cruz; seja 
adorado e seja amado 
nesta terra de Santa Cruz!  

2. Glória a Jesus, prisioneiro do 
nosso amor a esperar, lá no 
sacrário, o dia inteiro, que o 
vamos todos procurar.  
3. Glória a Jesus, Deus escondido, 
que vindo a nós na comunhão, 
purificado, enriquecido, deixa-nos 
sempre o coração. 

CCAANNTTOO  9977  
1. Senhor, eu sei que é Teu este 
lugar, todos querem te adorar, 
tomar Tua direção. Sim, ó vem, ó 
Santo Espírito os espaços 
preencher, reverência a Tua voz 
vamos fazer...  
Podes reinar, Senhor Jesus, ó 
sim. O Teu poder Teu povo 
sentirá. Que bom, Senhor, 
saber que estás presente aqui, 
reina, Senhor, neste lugar 
(bis). 
2. Visita cada irmão, ó meu 
Senhor, dá-lhes paz interior, e 
razões pra te louvar. Desfaz toda 
tristeza, incertezas, desamor. 
Glorifica o Teu nome, ó meu 
Senhor! 

CCAANNTTOO  9988  
Pra te adorar foi que eu nasci, pra 
exaltar a Ti, Senhor.  
Pra te adorar foi que eu nasci, pra 
exaltar a Ti, Senhor. 
A minha alma tem sede de Ti, o 
meu espírito necessita de Ti.  
Pra te adorar foi que eu nasci, pra 
exaltar a Ti, Senhor. 
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CCAANNTTOO  9999  
Tão perto de mim, tão perto 
de mim que até eu posso 
tocar, Jesus está aqui. Tão 
perto de mim, tão perto de 
mim que até eu posso tocar, 
Jesus está aqui.  
1. Falarei sem medo ao seu 
ouvido, contarei as coisas que há 
em mim e que só a ele 
interessarão. Ele é mais bonito 
para mim.  
2. Não busque a Cristo lá no alto, 
nem o busque na escuridão. Muito 
perto de ti em teu coração, podes 
adorar o Teu Senhor.  
3. Olha a teu lado caminhando, 
passeando entre a multidão. 
Muitos cegos são porque não o 
veem. Cegos de cegueira 
espiritual. 

CCAANNTTOO  110000  
1. Tão sublime Sacramento, 
adoremos neste altar, pois o 
Antigo Testamento deu ao Novo 
seu lugar. Venha à fé por 
suplemento os sentidos completar.   
2. Ao eterno Pai cantemos, e a 
Jesus; o Salvador, ao Espírito 
exaltemos, na Trindade, eterno 
amor. Ao Deus Uno e Trino demos 
a alegria do louvor. Amém! Amém! 

CCAANNTTOO  110011  
Vitória, tu reinarás. Ó cruz! Tu 
nos Salvarás. (bis) 
1. Brilhando sobre o mundo que 
vive sem tua luz. Tu és um sol 
fecundo de amor e de paz, ó cruz!  

2. Aumenta a confiança do pobre 
e do pecador. Confirma nossa 
esperança, na marcha para o 
Senhor.  
3. À sombra dos teus braços, a 
Igreja viverá. Por ti, no eterno 
abraço, o Pai nos acolherá.  
CCAANNTTOO  110022  
Eu te agradeço, meu Jesus, Deus 
Santo, Deus forte e imortal, por 
encerrar-se pequenino sob o véu 
sacramental. Quero unir-me a Ti, 
Senhor. Realize em mim o Teu 
natal, ó doce alimento de 
minh'alma, ó Deus de ternura sem 
igual. 
Eu te agradeço, meu Jesus, Deus 
Santo, Deus forte e imortal, por 
encerrar-se pequenino sob o véu 
sacramental. Quero unir-me a ti, 
Senhor. Realize em mim o Teu 
natal e pertencendo-te assim, Tua 
vida em mim se faz real. 
Meu coração confiarei ao manso e 
humilde coração, frutos assim me 
darei, ó grão de trigo em fértil 
chão. Tu és a força, eu bem sei, és 
minha vida e salvação, ó 
sacramento de amor, és digno de 
adoração. 
Cantem glória os anjos do céu, 
pois sob este véu, está toda 
fonte de amor. Que alegria é 
viver no Senhor, cantar Teu 
louvor pra sempre, sempre 
Contigo estar.
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ASPERSÃO 
CCAANNTTOO  110033  
Banhados em Cristo somos uma 
nova criatura.  
As coisas antigas já se passaram, 
somos nascidos de novo.  
Aleluia! Aleluia! Aleluia!  

CCAANNTTOO  110044  
1. Eu te peço desta água que tu 
tens, és água viva, meu Senhor. 
Tenho sede, tenho fome de amor, 
e acredito nesta fonte de onde 
vens.  
2. Vens de Deus, estás em Deus, 
também és Deus, e Deus contigo 
faz um só. Eu, porém, que vim da 
terra e volto ao pó, quero viver 
eternamente ao lado Teu.  
És água viva, és vida nova, e 
todo dia me batizas outra vez. 
Me fazes renascer, me fazes 
reviver: eu quero água desta 
fonte de  onde vens, eu quero 
água desta fonte de onde 
vens!  

CCAANNTTOO  110055  
Água cristalina que jorra do peito 
aberto de Jesus lá da cruz. É uma 
água viva que cura e que liberta, 
cuja fonte é o próprio Jesus. (Bis) 
Chuê, Chuê, Chuá, Chuá, nesta 
água eu vou me banhar. (Bis) 

FAMÍLIA 
CCAANNTTOO  110066  
1. Que nenhuma família comece 
em qualquer de repente, que 
nenhuma família termine por falta 

de amor. Que o casal seja um 
para o outro de corpo e de mente, 
e que nada no mundo separe um 
casal sonhador. Que nenhuma 
família se abrigue debaixo da 
ponte, que ninguém interfira no 
lar e na vida  
dos dois. Que ninguém os obrigue 
a viver sem nenhum horizonte, 
que eles vivam do ontem, no hoje, 
em função de um depois.  
Que a família comece e 
termine sabendo onde vai, e 
que o homem carregue nos 
ombros a graça de um pai, que 
a mulher seja um céu de 
ternura, aconchego e calor, e 
que os filhos conheçam a 
força que brota do amor. 
Abençoa, Senhor, as famílias, 
amém! Abençoa, Senhor, a 
minha também (Bis). 
2. Que marido e mulher tenham 
força de amar sem medida, que 
ninguém vá dormir sem pedir ou 
sem dar seu perdão. Que as 
crianças aprendam no colo  
o sentido da vida, que a família 
celebre a partilha do abraço e do 
pão. Que marido e mulher não se 
traiam, nem traiam seus filhos. 
Que o ciúme não mate a certeza 
do amor entre os dois.  Que no 
seu firmamento a estrela que tem 
maior brilho seja a firme 
esperança de um céu aqui mesmo 
e depois. 
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CCAANNTTOO  110077  
1. Vocês construíram a casa na 
rocha, sobre a rocha do amor. 
Vocês construíram a história com 
a bênção do Senhor. Por isso, 
chegou este dia tão feliz e de 
tanta alegria.  
Como é bonito um amor que 
nunca envelhece, que nunca 
se esquece da fonte, da fonte 
do amor. 
Como é feliz o casal que ouve 
a Palavra, em Deus encontrou 
a verdade. Vida, verdade e 
amor! Amor!  
2.Vocês entenderam que a 
fidelidade tem consigo sua cruz. 
Mas nunca perderam o rumo, pois 
na fé há sempre uma luz. Por isso, 
chegou este dia tão feliz e de 
tanta alegria. 

FINAL 
CCAANNTTOO  110088  
1. Senhor, toma minha vida 
inteira, antes que os dias passem 
e perca forças também. Estou 
disposto ao que quiseres, farei o 
que me pedes, pois, chamas-me a 
seguir.  
Quero ir aonde os homens 
necessitem da Palavra e 
encontrem motivos pra viver. 
Ser sinal da esperança, onde o 
mundo esteja triste, 
simplesmente, por não saber 
de Ti.    

2. Senhor, meu coração entrego, 
quero falar sem medo, da Tua 
graça e amor. Senhor, serei um 
mensageiro, com alma 
missionária, disposto a Te servir.  
2.E, assim, eu caminharei 
cantando, aos corações 
anunciando, Tua bondade, 
Senhor; terei meus braços 
estendidos e o poder do Teu 
Espírito fará a transformação.  

CCAANNTTOO  110099  
1. Quero ouvir Teu apelo, Senhor, 
ao Teu chamado de amor 
responder. Na alegria te quero 
servir, e anunciar o Teu reino de 
amor!  
E pelo mundo eu vou, 
cantando o Teu amor, pois 
disponível estou, para servir-
te, Senhor. (Bis)  
2. Dia a dia Tua graça me dás; 
nela se apoia o meu caminhar. Se 
estás ao meu lado, Senhor, o que 
então, poderei eu temer?! 

CCAANNTTOO  111100  
O Senhor é Rei, o Senhor é meu 
Pastor e Rei. (Bis) 
1. O Senhor está no céu, o Senhor 
está no mar, na extensão do 
infinito. (Bis) 
Está no céu, está no mar, na 
extensão do infinito. (Bis) 
2. Quando eu vacilar, eu não 
temerei, pois o Senhor está 
comigo. (Bis) 
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MARIANOS 
CCAANNTTOO  111111  
Dai-nos a bênção, ó Mãe 
querida! Nossa Senhora 
Aparecida. Dai-nos a bênção, 
o’ Mãe querida, Nossa Senhora 
Aparecida.  
1. Sobre esse manto azul do céu, 
guardai-nos sempre no amor de 
Deus. Sobre este manto, o azul do 
céu, guardai-nos sempre no amor 
de Deus.  
2. Eu me consagro ao vosso amor, 
ó Mãe querida do Salvador! Eu me 
consagro ao vosso amor, ó Mãe 
querida do Salvador!  
3. Sois nossa vida, sois nossa luz, 
ó Mãe querida, do meu Jesus! Sois 
nossa vida, sois nossa luz, ó Mãe 
querida do meu Jesus! 

CCAANNTTOO  111122  
O’ minha Senhora e também 
minha mãe, eu me ofereço 
inteiramente, todo a vós, e em 
prova da minha devoção eu hoje 
vos dou meu coração.                                                                                       
Consagro a vós meus olhos, meus 
ouvidos, minha boca, tudo o que 
sou desejo que a vós pertença. 
Incomparável mãe, guardai-me, 
defendei-me como filho e 
propriedade vossa, amém! Como 
filho e propriedade vossa, amém! 
 
 
 

 

CCAANNTTOO  111133  
Mãe admirável, ó Mãe 
peregrina, a tua visita aquece 
e ilumina, pois trazes contigo 
teu Filho Jesus, que é vida, 
caminho, verdade e luz.  
1. Por nossa Judéia, ó Mãe, com 
carinho, tu vens apressada, estás 
à caminho, e aonde tu chegas a 
paz faz morada, as portas se 
abrindo em cada chegada.  
2. De teu santuário tu vens 
peregrina, a graça trazendo que lá 
se origina, ao dar-nos abrigo 
transformas pro bem, nosso 
apostolado abençoas também.  
3. Unida a teu Filho és co-
redentora, milagres alcanças, doce 
intercessora, a água mudada em 
vinho de amor, também de 
esperança e de fé no Senhor.  
4. Rezando e vivendo o Santo 
Rosário, será nossa casa também 
santuário. O’! fica conosco, haja o 
que houver, faremos contigo o 
que Cristo disser.  
5. E assim, Mãe querida, doce 
peregrina, rumamos ao tempo que 
se descortina. Vivendo a aliança, 
teu Santo convênio será para 
Cristo o novo milênio. 
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CCAANNTTOO  111144  
Viva a Mãe de Deus e nossa, 
sem pecado concebida! Salve, 
Virgem Imaculada! Ó Senhora 
Aparecida!  
1. Aqui estão vossos devotos, 
cheios de fé incendida, de 
conforto e de esperança, ó 
Senhora Aparecida!  
2. Virgem santa, virgem bela, Mãe 
amável, Mãe querida, amparai-
nos, socorrei-nos, ó Senhora 
Aparecida!  
3. Protegei a Santa Igreja, Mãe 
terna e compadecida, protegei a 
nossa pátria, ó Senhora Aparecida!  
4. O’! Velai por nossos lares, pela 
infância desvalida, pelo povo 
brasileiro, ó Senhora Aparecida!  

CCAANNTTOO  111155  
1. Uma entre todas foi a escolhida. 

Foste tu, Maria, serva preferida, 
Mãe do meu Senhor, Mãe do meu 
Salvador.  
Maria cheia de graça e 
consolo, vem caminhar com 
teu povo, nossa Mãe e sempre 
será. Maria cheia de graça e 
consolo, vem caminhar com 

teu povo, nossa mãe e sempre 
será.  
2. Roga pelos pecadores desta 
terra, roga pelo povo que em seu 
Deus espera, Mãe do meu Senhor, 
Mãe do meu Salvador. 
 
 

CCAANNTTOO  111166  
1. Maria concebida sem culpa 
original, trouxeste a luz da vida na 
noite de natal. Tu foste imaculada 
na tua conceição, ó Mãe 
predestinada da nova criação.   
Maria da Assunção escuta 
nossa voz e pede proteção a 
cada um de nós! (Bis)  
2. Maria, Mãe querida, sinal do 
eterno amor, no ventre deste a 
vida e corpo ao Salvador. Ao céu 
foste elevada por anjos do Senhor, 
na glória coroada, coberta de 
esplendor.  
3. Maria, Mãe, rainha, protege 
com teu véu o povo que caminha 
na direção do céu. Tu foste a 
maravilha das obras do Senhor, 
esposa, mãe e filha do mesmo 
Deus de amor. 

 

 
PÉROLAS DO PAPA FRANCISCO: 

 
* A Igreja, quando busca Cristo, bate sempre à casa da Mãe e pede: ’Mostrai-nos Jesus’. 

É de Maria que se aprende o verdadeiro discipulado. 
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OUTROS 
CCAANNTTOO  111177  
1. Senhor, quem entrará no 
santuário pra Te louvar? Senhor, 
quem entrará no santuário pra Te 
louvar? Quem tem as mãos 
limpas, e o coração puro, 
quem não é vaidoso e sabe 
amar. (Bis) 
2. Senhor, eu quero entrar no 
santuário pra te louvar! Senhor eu 
quero entrar no santuário pra te 
louvar! O’, dá-me mãos limpas 
e um coração puro, arranca a 
vaidade, ensina-me amar. 
(Bis)  
3. Senhor, já posso entrar no 
santuário pra te louvar. Senhor, já 
posso entrar no santuário pra te 
louvar. Teu sangue me lava, 
Teu fogo me queima, o 
Espírito Santo inunda meu ser. 
(Bis)  

CCAANNTTOO  111188  
Em nome do Pai, em nome do 
Filho, em nome do Espírito 
Santo estamos aqui(Bis). 
Para louvar e agradecer, bendizer 
e adorar, estamos aqui, Senhor, a 
Teu dispor. Para louvar e 
agradecer, bendizer e adorar, te 
aclamar, Deus trino de amor. 

CCAANNTTOO  111199  
Ó Mãe e Rainha do Santo 
Rosário, Mãe Admirável, Mãe 
do Santuário; O mundo sem fé 
na dor se consome, ajuda esse 

mundo com o terço dos 
homens. 
1. No Teu Santuário, que é fonte e 
berço, nasceu a missão dos 
homens do  
terço; o primeiro homem, um 
santo varão, como o bem amado, 
se chama João. 
2. O terço é presente de tua 
ternura, as mãos que o levam são 
nossas são duras; o homem 
rezando se torna menino que pode 
mudar do mundo o destino. 
3. O terço tem contas e é 
meditado, mas tu, Mãe, não 
contas o nosso pecado; convidas a 
todos, o terço é do povo, só 
queres que o homem seja homem 
novo. 
4. É tua escola o terço, ele é luz, 
ninguém como tu sabe mais de 
Jesus; o Santo Evangelho ensina 
de novo, teu terço é Bíblia que 
Deus deu ao povo. 
5. Nas Ave Marias que aqui 
repetimos falamos do amor que 
por ti sentimos; 
com o terço na mão, em santas 
vigílias, rezamos unidos às nossas 
famílias. 

CCAANNTTOO  112200  
1. Glória e louvor ao ínclito 
Vicente, o’ meu bom pai e santo 
protetor, sois na Igreja um sol 
resplandecente, louvar-vos-ei 
alegre e com fervor. 
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A nosso Deus glória e louvor 
eternamente! Ao Deus de São 
Vicente, glória e louvor! Glória 
e amor, por nos ter concedido, 
protetor tão querido!  
2. Glória e louvor a quem formou 
tal alma e a encheu de seu divino 
amor. Desde a infância um vivo 
fogo inflama a São Vicente. É luz, 
é chama ardente!  
3. Glória e louvor à grande 
caridade; é vivo ardor do servo do 
Senhor pra consolar a pobre 
humanidade em todo o mal e 
infeliz labor.  
4. Glória e louvor, Vicente 
compassivo, rogai por nós o nosso 
Salvador, e alcançai no dia 
decisivo. Nos dê no céu da glória o 
esplendor. 

CCAANNTTOO  112211  
1. Conheço um coração tão 
manso, humilde e sereno, que 
louva o Pai por revelar seu nome 
aos pequenos; que tem o dom de 
amar, que sabe perdoar e deu a 
vida para nos salvar.  
Jesus, manda Teu Espírito 
para transformar meu coração 
(bis). 
2. Às vezes no meu peito bate um 
coração de pedra, magoado, frio, 
sem vida, aqui dentro ele me 
aperta, não quer saber de amar, 
nem sabe perdoar, quer tudo e 
não sabe partilhar.  

3. Lava, purifica e restaura-me de 
novo. Serás o nosso Deus e nós 
seremos o Teu povo. Derrama 
sobre nós a água do amor, o 
Espírito de Deus, nosso Senhor. 

CCAANNTTOO  112222  
1. As coisas que o mundo oferecia 
me impediram de te encontrar, de 
ver que a vida é só em Ti. Mas Tu 
vieste e tocaste bem no fundo do 
meu coração, me ensinaste a te 
amar.  
Ó, Ó, Jesus, recebe então a 
minha vida, recebe as coisas 
que de Ti me afastam, pois só 
em Ti quero viver. (Bis)  
2. Agora que o meu coração é 
Teu, quero sempre te louvar, tua 
vida transbordar, para que mais 
gente experimente Teu amor nos 
transformando, Tua mão a nos 
tocar. 

CCAANNTTOO  112233  
1. Eu navegarei no oceano do 
Espírito, e ali adorarei ao Deus do 
meu amor. (Bis) Espírito, 
Espírito, que desce como fogo, 
vem como em Pentecostes e 
enche-me de novo. (Bis) 
2. Eu adorarei ao Deus da minha 
vida, que me compreendeu sem 
nenhuma explicação. (Bis) 
3. E eu servirei ao meu Deus fiel, 
ao meu libertador, aquele que 

venceu (Bis). 
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CCAANNTTOO  112244  
Procuro abrigo nos corações, 
de porta em porta desejo 
entrar. Se alguém me acolhe 
com gratidão, faremos juntos 
a refeição (Bis).  
1. Eu nasci pra caminhar assim, 
dia e noite vou até o fim. O meu 
rosto o forte sol queimou, meu 
cabelo o orvalho já molhou. Eu 
cumpro a ordem do meu coração.  
2. Vou batendo até alguém abrir. 
Não descanso, o amor me faz 
seguir. É feliz quem ouve a minha 
voz e abre a porta, entro bem 
veloz. Eu cumpro a ordem do meu 
coração.  
3. Junto à mesa vou sentar depois 
e faremos refeição nós dois. 
Sentirá Teu coração arder e esta 
chama tenho que acender. Eu 
cumpro a ordem do meu coração.  
4. Aqui dentro o amor nos 
entretém e lá fora o dia eterno 
vem. Finalmente nós seremos um 
e teremos tudo em comum. Eu 
cumpro a ordem do meu coração. 

CCAANNTTOO  112255  
1. Senhor meu Deus, quando eu 
maravilhado fico a pensar nas 
obras de Tuas mãos; no céu azul 
de estrelas pontilhado, o Teu 
poder mostrando a criação.  

Então minh'alma canta a Ti, 
Senhor: quão grande és Tu! 
Quão grande és Tu! (Bis) 
2. Quando a vagar nas matas e 
florestas, o passaredo alegre ouço 
a cantar, olhando os montes vales 
e campinas, em tudo vejo Teu 
poder sem par.  
3. Quando medito em Teu amor 
tão grande, Teu filho dando ao 
mundo pra salvar. Na cruz 
vertendo seu precioso sangue, 
minh'alma pode assim purificar.  
4. Quando enfim, Jesus vier em 
glória e ao lar celeste então me 
transportar, te adorarei prostrado 
e para sempre. Quão grande és 
tu, meu Deus, hei de cantar. 

CCAANNTTOO  112266  
Sou bom pastor, ovelhas 
guardarei, não tenho outro 
ofício nem terei, quantas vidas 
eu tiver, eu lhes darei. 
1. Maus pastores, num dia de 
sombra não cuidaram e o rebanho 
se perdeu. Vou sair pelo campo, 
reunir o que é meu, conduzir e 
salvar. 
2. Verdes prados e belas 
montanhas hão de ver o pastor. 
Rebanho atrás junto a mim, as 
ovelhas terão muita paz, poderão 
descansar. 
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CCAANNTTOO  112277  
Eu pensei que podia viver por mim 
mesmo, eu pensei que as coisas 
do mundo não iriam me derrubar. 
O orgulho tomou conta do meu 
ser, e o pecado devastou o meu 
viver. Fui embora, disse ao Pai: 
dá-me o que é meu, dá-me a 
parte que me cabe da herança. Fui 
pro mundo, gastei tudo, me restou 
só o pecado. Hoje eu sei que nada 
é meu, tudo é do Pai.  
Tudo é do Pai! Toda honra e 
toda glória, é dele a vitória 
alcançada em minha vida. 
Tudo é do Pai! Se sou fraco e 
pecador, bem mais forte é o 
meu Senhor, que me cura por 
amor! 

CCAANNTTOO  112288  
1. Vem, e eu mostrarei que o meu 
caminho te leva ao Pai. Guiarei os 
passos teus e junto a ti hei de 
seguir. Sim, eu irei e saberei como  
chegar ao fim. De onde vim,aonde 
vou, por onde irás, irei também.  
2. Vem, e eu te direi o que ainda 
estás a procurar: A verdade é 
como o sol, invadirá teu coração. 
Sim, eu irei e aprenderei minha 
razão de ser. Eu creio em Ti, que 
crês em mim e a Tua luz, verei a 
Luz.  
3. Vem, e eu te farei da minha 
vida participar: Viverás em mim 
aqui, viver em mim é o bem 
maior. Sim, eu irei e viverei a vida 
inteira assim. Eternidade é, na 

verdade, o amor vivendo sempre 
em nós. 
4. Vem, que a terra espera, quem 
possa e queira realizar: com amor, 
a construção de um mundo novo 
muito melhor! Sim, eu irei e 
levarei Teu nome aos meus 
irmãos. Iremos nós e o Teu amor 
vai construir, enfim, a paz.  

CCAANNTTOO  112299  
1. Antes que te formasses dentro 
do seio de tua mãe, antes que tu 
nascestes te conhecia, te 
consagrei para ser meu profeta, 
entre as nações Eu te escolhi. Irás 
onde te envio, e o que te mando 
proclamarás!  
Tenho que gritar, tenho que 
arriscar. Ai de mim se não o 
faço! Como escapar de Ti, 
como calar se Tua voz arde em 
meu peito? Tenho que andar, 
tenho que lutar. Ai de mim se 
não o faço! Como escapar de 
Ti, como calar se Tua voz arde 
em meu peito?  

2. Não temas arriscar-te, porque 
contigo Eu estarei, não temas 
anunciar-me, por tua boca Eu 
falarei. Hoje te dou meu povo, 
para arrancar e demolir, para 
edificar, construirás e plantarás!  
3. Deixa os teus irmãos, deixa teu 
pai e tua mãe, deixa enfim teu lar, 
porque a terra gritando está. Nada 
tragas contigo, porque ao teu lado 
Eu estarei. É hora de lutar, porque 
meu povo sofrendo está.
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CCAANNTTOO  113300  
1. Obrigado, Senhor, porque és 
meu amigo, porque sempre 
contigo eu posso falar, no perfume 
das flores, na harmonia das cores 
e mar que murmura, teu nome a 
cantar. 
Escondido tu estas, no verde 
da floresta, nas aves em festa, 
no sol a brilhar, na sombra 
que abriga, na brisa amiga, 
fonte que corre, ligeira a 
cantar.  
2. Agradeço-te ainda porque na 
alegria, na dor de cada dia, te 
posso encontrar. Quando a dor me 
consome, murmuro teu nome, e 
mesmo sofrendo eu posso cantar. 

CCAANNTTOO  113311  
Sim, eu quero que a luz de 
Deus que um dia em mim 
brilhou jamais se esconda, e 
não se a pague em mim o seu 
fulgor. Sim, eu quero que o 
meu amor ajude o  meu irmão 
a caminhar guiado por tua 
mão, em tua lei, em tua luz, 
Senhor.  
1. Esta terra, os astros, o sertão 
em paz. Esta flor e o pássaro feliz 
que vês, não sentirão, não 
poderão jamais viver esta vida 
singular que Deus nos dá.  
2. Em minha'alma cheia do amor 
de Deus, palpitando a mesma vida 
divinal, há um resplendor secreto 
do infinito ser, há um profundo 
germinar de eternidade.  

3. Quando eu sou um sol a 
transmitir a luz, e meu ser é o 
templo onde habita Deus, todo o 
céu está presente dentro em mim, 
envolvendo-me na vida e no calor.  
4. Esta vida nova, comunhão com 
Deus, no batismo aquele dia eu 
recebi, vai aumentando sempre e 
vai me transformando até que 
Cristo seja todo o meu viver. 

CCAANNTTOO  113322  
A primeira que comungou, foi a 
Virgem Maria. A primeira que 
recebeu Jesus no coração. A 
primeira que anunciou, foi a 
Virgem Maria. E gerou, na fé, o 
profeta que de Isabel nasceu. Foi 
por ela que aconteceu a primeira 
adoração. E quando os magos a 
encontraram houve a primeira 
grande exposição!  
Mãe, capela do Santíssimo, 
sacrário do amor, expõe para 
nós teu Filho, expõe para nós 
teu Filho! Mãe, capela do 
Santíssimo, morada do 
Senhor, expõe para nós teu 
Filho, expõe para nós teu Filho 
primeiro ostensório do 
Senhor! 

CCAANNTTOO  113333  
A Palavra do Senhor quando 

chegou desinstalou meu coração 

Ao chegar, desafiou me a exigir 

Uma resposta de sim ou não É 

fácil dizer sim, é fácil dizer não 

Mas dói depois do sim e dói depois  
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do não. A Palavra do Senhor, 

depois que ela passou nada 

mais será do jeito que já 

foi.(2x) 
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Orações 

Componentes da Oração Eucarística 
 
A oração eucarística se abre com o prefácio. O sacerdote se dirige à 

assembleia, convidando-a a voltar-se para Deus e elevar o coração ao Senhor. 
Toda a oração se desenvolve nesta direção: reconhecer a grandeza e a 
bondade do Deus que nos salva em Jesus Cristo, seu Filho, unindo-se a ele no 
amor ágape. São Paulo não nos exorta a, em tudo, dar graças a Deus (conf. 
1Ts5,18)? Dar graças é “ nosso dever e nossa salvação”! Tudo fica confirmado 
pela anuência da comunidade no grande AMÉM. 

 
A celebração da Eucaristia é a perpetuação, na história de hoje, do 

evento salvador da paixão-morte-ressureição-ascenção de Nosso Senhor Jesus 
Cristo. A comunidade manifesta a sua admiração-gratidão, a sua anuência e o 
seu comprometimento e aclama: bendito seja o nosso Deus! Suplica ainda 
que Deus renove a sua misericórdia sobre nós, alimentando a caminhada em 
direção à eternidade. A oração eucarística é uma grande sinfonia de gratidão 
e reconhecimento, de missão e de pertença ao povo eleito.  

 
Foi no contexto da Páscoa dos judeus, relatada no capítulo 12 do 

Êxodo, que Jesus introduziu um novo rito: já não a memória histórica da saída 
do Egito, mas “em minha memória”, em memória do que aconteceria na 
sexta-feira santa: “estando para ser entregue e abraçando livremente a 
paixão”, ele se faz Cordeiro pascal.  
 

Jesus celebra com os seus amigos a Páscoa judaica e, em seguida, 
introduz a novidade da NOVA E DEFINITIVA ALIANÇA, em seu sangue 
“derramado por vós”.  

 
“Fazei isto em memória de mim” é a declaração final da instituição da 

Eucaristia. Esse mandato não significa apenas que Jesus quer que nós 
celebremos a sua Ceia, mas muito mais: Jesus quer que, assim como ele o 
fez, oferecendo-se ao Pai até a morte, também nós nos transformemos em 
oferendas ao Pai pelos nossos irmãos (“ninguém tem maior amor do que 
aquele que dá a vida pelos seus amigos”). Cristo é a nossa Páscoa!... 

D. Geraldo Majella Agnelo 
Cardeal Arcebispo Emérito de Salvador 
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Orações 

ALMA DE CRISTO 
Alma de Cristo, santificai-me.  
Corpo de Cristo, salvai-me.  
Sangue de Cristo, inebriai-me.  
Água do lado de Cristo, lavai-me.  
Paixão de Cristo, confortai-me.  
Ó bom Jesus, ouvi-me.  
Dentro das vossas chagas, escondei-me.  
Não permitais que eu me separe de vós. 
Do inimigo maligno, defendei-me.  
Na hora da minha morte, chamai-me.  
Mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos pelos 
séculos dos séculos. Amém. 

ORAÇÃO A SÃO TIAGO MAIOR 
Ó Apóstolo São Tiago Maior, escolhido por Cristo para anunciar o evangelho. 
Fostes o primeiro a beber no cálice do Senhor.  
Sois também grande protetor dos peregrinos.  
Intercedei a Deus por mim e fortalecei a minha fé para anunciar a boa nova 
com alegria e esperança, nos difíceis caminhos da vida. Venho a vós, com 
humildade e confiança (faz o pedido) atendei-me sem demora.  
Ajudai-me a seguir a Cristo, proclamando a Palavra, sem desanimar, em meu 
caminhar de peregrino, para que, finalmente, eu possa alcançar a glória de 
Deus Pai. Amém! 

ORAÇÃO DA MESSE 
Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e  
poucos são os operários.  

ORAÇÃO DO DIZIMISTA 
Recebei, Senhor, a minha oferta. Ela não é uma esmola, porque não sois 
mendigo. 
Não é apenas uma contribuição porque não precisais dela.  
Não é o resto que me sobra que vos ofereço. 
Esta importância, Senhor, representa a minha gratidão e o meu 
reconhecimento, pois se tenho algo, é porque Vós me destes. Amém! 
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ORAÇÃO PELA FAMÍLIA 

Senhor Jesus Cristo, vivendo em família com Maria, tua Mãe, e com São José, 
Teu Pai adotivo, santificaste a família humana.  
Vive também conosco, em nossos lares, e assim formaremos uma pequena 
Igreja, pela vida de fé e oração, amor ao pai e aos irmãos, união no 
trabalho, respeito pela santidade do matrimônio e esperança viva na vida 
eterna.  
Tua vida divina, alimentada pelos sacramentos, especialmente na Eucaristia  
e na tua Palavra, nos anime a fazer o bem a todos, de modo particular aos 
pobres e necessitados.  
Em profunda comunhão de vida nos amemos na verdade, perdoando-nos 
quando necessário, por um amor generoso, sincero e constante.  
Afasta dos nossos lares, Senhor Jesus Cristo, o pecado da infidelidade, do 
divórcio, do aborto, do egoísmo, da desunião e toda influência do mal. 
Desperta em nossas famílias vocações sacerdotais e religiosas. Que os nossos 
jovens, conscientes e responsáveis, se preparem dignamente  
para o matrimônio.  
Senhor Jesus Cristo, dá, enfim, às nossas famílias,coragem nas 
lutas, conformidade nos sofrimentos, alegria na caminhada para a Casa do 
Pai. Amém. 

SALVE RAINHA 
Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve!  
A Vós bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e 
chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos 
olhos misericordiosos a nós volvei. E, depois deste desterro, mostrai-nos 
Jesus; bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre 
Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos 
das promessas de Cristo.  

VINDE ESPÍRITO SANTO 
Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o 
fogo do Vosso Amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a 
face da terra.  
Oremos: Ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do 
Espírito Santo; fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o 
mesmo Espírito e gozemos sempre da vossa consolação. Por Cristo, nosso 
Senhor. Amém! 
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MÚSICAS EM ORDEM ALFABÉTICA 

Nº MÚSICAS PÁG Nº MÚSICAS PÁG 

12 À  mesa santa 13 91 É como a chuva que lava 48 

81 A Barca (Tu te abeiraste) 45 48 É comunhão 31 

88 A Bíblia é a Palavra de Deus 47 58 É prova de amor 36 

107 A casa na rocha 52 28 Eis o pão da vida 21 

115 A escolhida 54 25 Eis-me aqui Senhor 20 

36 A força da Eucaristia 25 118 Em nome do Pai 55 

62 A morte já não mata mais 38 85 Escuta Israel 46 

92 A nós descei 48 2 Eu Confesso 3 

65 A nossa vida a um sopro é  39 123 Eu navegarei 56 

132 A primeira que comungou 59 14 Eu rendo graças 14 

61 A vida pra quem acredita 38 29 Eu sou o pão do céu 22 

105 Água cristalina (Fonte de água) 51 104 Eu te peço desta água 51 

10 Alegres vamos 13 89 Fazei ressoar 47 

108 Alma missionária 52 74 Força e Vitória 43 

129 Antes que te formasse 58 7 Glória a Deus nas alturas 4 

103 Banhados em Cristo 51 8 Glória a Deus nos alto céus 4 

38 Bendito dos romeiros 26 96 Glória a Jesus na Hóstia 

santa 
49 

93 Bendito louvado seja 48 9 Glória, glória! Anjos no céu 4 

19 Bendito seja Deus pai 17 30 Hino a São Tiago 22 

41 Como és lindo 27 120 Hino de São Vicente 55 

43 Como membro  29 23 Hino do Apostolado da 

Oração 
19 

51 Como vai ser? 33 119 Hino do terço dos homens 55 

1 Confesso a Deus Pai 3 68 Igual pastor 41 

121 Conheço um coração 56 71 Invade minh'alma 43 

94 Coração santo 48 6 Kyrie eleison 4 

  Cordeiro de Deus 12 113 Mãe admirável 53 

  Credo 9 57 Mãos abertas 36 

79 Cristo, quero ser instrumento 44 116 Maria da Assunção 54 

111 Dai-nos a benção 53 31 Me chamastes 23 

26 De mãos estendidas 20 83 Minha essência 46 

55 De todos os cantos viemos 35 46 Muitos grãos de trigo 30 

42 Desamarrem as sandálias 28 21 Na mesa sagrada 18 

70 Deus está aqui 43 50 Não sei se descobriste 32 

95 Diante de Ti 49 77 Nas asas do Senhor 44 

20 É bom estarmos (Maria de Deus) 17 64 Nem a vida nem a morte 39 
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Nº MÚSICAS PÁG Nº MÚSICAS PÁG 

80 Noites traiçoeiras 45 109 Quero ouvir Teu apelo 52 

45 Nossa vida em missão 30 73 Renova-me 43 

87 Ó luz do Senhor 46 102 Sacramento de Amor 50 

60 O meu reino tem muito a dizer 37   Santo 9 

112 Ó minha Senhora 53 35 Se calarem a voz dos 

profetas 
24 

49 O olhar da Mãe Aparecida 32 125 Senhor meu Deus 57 

110 O Senhor é Rei 52 5 Senhor que sois o caminho 3 

44 O Senhor me chamou a trabalhar 29 4 Senhor que viestes Salvar 3 

16 O Senhor me chamou a viver 16 117 Senhor quem entrará 55 

17 Ó Senhor nós estamos aqui 16 3 Senhor tende piedade de 

Nós 
3 

130 Obrigado Senhor 59 22 Sequência de Corpus Christi 18 

27 Of. da Comunidade (Novo jeito) 21 131 Sim eu Quero 59 

13 Ofertas singelas 14 76 Só em Deus 44 

75 Olho em tudo 44 122 Só em Ti Viver 56 

106 Oração da família 51 52 Sob a Jerusalém 33 

78 Oração de S. Francisco  44 63 Sou a vida e a verdade 38 

  Oração Eucarística I 10 126 Sou bom Pastor 57 

  Oração Eucarística II 10 99 Tão perto de mim 50 

  Oração Eucarística III 11 100 Tão sublime sacramento 50 

  Oração Eucarística V 12 37 Te louvo meu Senhor 26 

  Oração Eucarística VII 12 90 Toda a Bíblia é comunicação 47 

40 Os dons que trago aqui 27 67 Tu és o Rei dos reis 41 

33 Os grãos que formam espigas 24 84 Tua palavra é lâmpada 46 

  Pai Nosso 12 127 Tudo é do Pai 58 

86 Palavra de Salvação 46 11 Vamos celebrar 13 

15 Pão da vida 15 24 Vamos irmãos louvar o Senhor 20 

82 Pelos prados e campinas 45 47 Vejam  30 

97 Podes reinar 49 128 Vem eu mostrarei 58 

53 Povo de Deus 33 32 Venham Trabalhar na minha vinha 
 

23 

98 Pra te adorar 49 59 Venho Senhor 36 

72 Preenche meu ser 43 39 Venho te ofertar 27 

124 Procuro abrigo nos corações 57 56 Vimos te louvar em Tua casa  35 

66 Quando chegar a dor 40 101 Vitória 50 

133 Quando chegou a palavra 59 114 Viva mãe de Deus e nossa 54 

18 Quando o trigo amadurece 16 69 Vou sair pelos prados 42 

54 Quando teu filho contigo vier 34 34 Vou te oferecer a vida 24 
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