Refrão meditativo
01- A PALAVRA ESTÁ
PERTO DE TI: em tua
boca, em teu coração!
02- TUA PALAVRA É
LÂMPADA PARA MEUS
PÉS, SENHOR, lâmpada
para meus pés, Senhor, luz
para o meu caminho.
03- VIDAS PELA VIDA!
Vidas pelo Reino! Vidas
pelo Reino! Todas as
nossas vidas, como as
suas vidas, como a vida
dele, o mártir Jesus!
04- CRISTO VIVE! Cristo
reina! Cristo! Cristo impera!
05- O NOSSO OLHAR SE
DIRIGE A JESUS: O
nosso olhar se mantém no Senhor.
Abertura
06- A PALAVRA DE DEUS É O
SUSTENTO do seu povo que é povo
de irmãos, caminheiros na estrada
da vida, sempre em busca de libertação. /:A Palavra de Deus ilumina,
dá vida e ensina seu povo a viver.:/ 2. Não se vive somente de
pão, mas de toda a Palavra de Deus.
Honra e glória cantemos ao Pai que,
em Jesus, a Palavra nos deu.
07- COMO FONTE AO SEDENTO,
junto a nós a Bíblia está. Ao alcance,
no momento, na Palavra Deus se dá.
/:Quando a vida e a Bíblia se encontram o povo começa andar em
rumos de liberdade que fazem a
história mudar.:/ 2. Como luz em
meio às trevas, a Palavra vem clarear nossa mente, nossa vida, toda a
gente a caminhar. 3. Para os grupos
que se unem e com fé querem vencer, Deus orienta na Palavra como
devem proceder.
08- COM A PRESENÇA DE CRISTO ENTRE NÓS, temos certeza que
o Reino chegou. Tudo de novo renasce de Deus e o povo sente que
tudo mudou. Este é o Reino chegando, aurora nascendo e a fonte
jorrando. Jesus está vivo no meio
de nós! 2. Jesus convoca e reúne
no amor; faz enxergar o que o povo
não vê. Revela ao pobre o seu gran-

de valor; garante a vida a todo o que crê.
09- 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 a 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.
10- A TUA IGREJA vem feliz e unida agradecer a ti, ó Deus da vida. Com grande
júbilo, rezar, louvar e a Boa Nova ao mundo
anunciar. É tua Igreja, Senhor, que canta
com alegria. Esta que busca o amor vivenciar todo dia, que vai levar salvação.
Esta é a nossa missão. 2. Nós que fazemos parte desta Igreja que missionária é
por natureza te damos graças por teu esplendor. Seremos eco do teu grande amor.
3. Todos os povos serão teus discípulos e
batizados com teu Santo Espírito. Temos
certeza de tua companhia nos dando força
hoje e todo dia.
11- O PASSARINHO ENCONTROU agasalho pra seus pequeninos. O teu altar,
ó Senhor, é abrigo pros teus peregrinos!
1. Como é boa a tua casa, como é bom morar contigo. Por ti suspira a minh'alma, meu
coração, ó Deus vivo! 2. Encontrou a andorinha ninho para os seus filhotes. O teu altar, tua casa, eu encontrei, ó Deus forte! 3.
Bem felizes os que moram no limiar de tua
casa. Os que em ti se apoiam celebrarão
tua graça!
12- /:AQUI CHEGANDO, SENHOR, que poderemos te dar?:/ /:Um simples coração e
uma vontade de cantar.:/ 2. /:Recebe nosso
louvor e tua paz vem nos dar.:/ /:A tua graça, Senhor, melhor que a vida será!:/ 3. /:E
o teu amor em nós será manancial!:/ /:De
água boa a jorrar pra nossa sede estancar.:/
Ato penitencial
13- SENHOR, TEM PIEDADE DE NÓS.
Somos o teu povo pecador. Toma a nossa
vida de pecado e dor; enche-nos do
Espírito de amor. 2. Cristo, tem piedade de
nós. Somos o teu povo pecador. Toma a
nossa vida de pecado e dor; enche-nos do
Espírito de amor. 3. Senhor, tem piedade
de nós. Somos o teu povo pecador. Toma a
nossa vida de pecado e dor; enche-nos do
Espírito de amor.

14- SENHOR, QUE VIESTES SALVAR os

corações
arrependidos.
/:Piedade,
piedade, piedade de nós!:/ 2. Ó Cristo,
que viestes chamar os pecadores
humilhados. 3. Senhor, que intercedeis por
nós junto a Deus Pai que nos perdoa.
15- SENHOR QUE VIESTES PARA
PERDOAR, não para condenar, tende
piedade de nós. /:Senhor, tende piedade
de nós! Tende piedade de nós! Piedade
de nós!:/ 2. Cristo, que vos alegrais pelo
pecador que se arrepende, tende piedade
de nós. /:Cristo, tende piedade de nós!
Tende piedade de nós! Piedade de nós!:/
3. Senhor que muito perdoais a quem muito
ama, sois misericórdia, tende piedade de
nós. /:Senhor, tende piedade de nós!
Tende piedade de nós! Piedade de nós!:/
Aspersão
16- EU VI, EU VI, vi foi água a manar. Do
lado direito do Templo a jorrar. /:Amém,
amém, amém, aleluia! Amém, amém,
amém, aleluia!:/ 2. E quantos foram por
ela banhados, cantaram o canto dos que
foram salvos! 3. Louvai, louvai e cantai ao
Senhor por que ele é bom e sem fim seu
amor! 4. Ao Pai a glória e ao Ressuscitado,
e seja o Divino para sempre louvado!
17- SENHOR, DÁ-ME DESSA ÁGUA,
fonte de vida que sacia todo ser. Senhor,
dá-me dessa água, que me dá força
quando a dor me faz sofrer. Senhor, dá-me
dessa água, que me renova na missão de
te anunciar. Senhor, dá-me dessa água, e
abençoa quem comigo caminhar. /:Sou
batizado, sou cristão e sou feliz! Sou
missionário e onde vou levo Jesus. A
quem tem sede, minha mão vou
estender, como o braço de um rio, por
onde passa, faz viver.:/
Hino de louvor
18- 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. 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!

19- /:GLÓRIA A DEUS NAS ALTURAS e Na missa é transformado no Corpo do pela frente, teu ser me envolve
paz na terra aos homens por ele amados.:/
Senhor Deus, rei dos céus, Deus Pai todopoderoso: nós vos louvamos, vos
bendizemos,
vos
adoramos,
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.
(5x)
Apresentação das oferendas
Coleta missionária 20 e 21.10
20- A FÉ É COMPROMISSO que é preciso repartir em terras bem distantes ou em
nosso próprio lar. Nós somos missionários:
eis a nossa vocação. Jesus convida a todos: ai de mim se eu me calar. /:Nesta
mesa, ó Senhor, apresentamos pão e vinho, dons da terra e do trabalho. Pela
Igreja missionária vos louvamos. Vede a
messe que precisa de operários.:/ 2. Há
muitos consagrados anunciando sem temer, e tantos perseguidos dando a vida
pela fé. Mas quem faz de sua vida um sinal
de comunhão também dá testemunho, nos
convida à conversão.
21- O NOSSO DEUS, COM AMOR SEM
MEDIDA, chamou-nos à vida, nos deu muitos dons. Nossa resposta ao amor será feita, se a nossa colheita mostrar frutos bons.
/:Mas é preciso que o fruto se parta e se
reparta na mesa do amor.:/ 2. Participar é
criar comunhão, fermento no pão, saber repartir, comprometer-se com a vida do irmão, viver a missão de se dar e servir.
22- NOSSA TERRA DEU-NOS TRIGO
PARA O PÃO, e a videira para o vinho
deu-nos uvas. E o trabalho que fizemos
transformou terra e frutos numa oferta santa e pura. Medo e dor, paz e alegria, nossa vida, trabalho, amor, são o pão e são
o vinho, nossos dons a vós, Senhor. 2.
Muitas lágrimas caíram no caminho do trabalho, do amor e da verdade. Mas voltamos
com sorrisos e carinho. Gratidão a vós,
Deus Pai, que nos amastes.
23- BENDITO E LOUVADO SEJA O PAI,
NOSSO CRIADOR. O pão que nós
recebemos é prova do seu amor. O pão
que nós recebemos é prova do seu amor, é
o fruto de sua terra, do povo trabalhador. É
o fruto de sua terra, do povo trabalhador.

Salvador. /:Bendito seja Deus! Bendito o
seu amor! Bendito seja Deus, Pai
onipotente, nosso criador!:/ 2. Bendito e
louvado seja o Pai, nosso criador. O vinho
que recebemos é prova do seu amor. O
vinho que recebemos é prova do seu amor,
é o fruto de sua terra, do povo trabalhador.
É o fruto de sua terra, do povo trabalhador.
Na missa é transformado no Sangue do
Salvador.
24- OFERTAS SINGELAS, pão e vinho
sobre a mesa colocamos, sinal do trabalho
que fizemos e aqui depositamos. É teu
também nosso coração. /:Aceita, Senhor, a nossa oferta que será depois na
certa o teu próprio ser.:/ 2. Recebe, Senhor, da natureza todo fruto que colhemos.
Recebe o louvor de nossas obras e o progresso que fizemos.
Santo
25- SANTO, SANTO, SANTO SOIS VÓS,
SENHOR, NOSSO DEUS! 1. O céu e a terra proclamam, proclamam a vossa glória. 2.
Hosana, hosana, hosana, hosana nas alturas. 3. Bendito o que vem, bendito, em
nome do Senhor!
26- SENHOR DEUS DO UNIVERSO, Santo, Santo é vosso nome. Nós proclamamos
vossa glória. Hosana, hosana nas alturas!
Hosana a Deus três vezes Santo! 2. E
bendito seja aquele que em seu nome veio
ao mundo, que em seu nome veio ao mundo.
27- SANTO, SANTO, SANTO é o Senhor
Deus do universo. O céu e a terra proclamam o louvor. Hosana nas alturas, hosana
e louvor! Bendito o que vem em nome do
Senhor!
28- SANTO, SANTO, SANTO, SENHOR
DEUS DO UNIVERSO! Céus e terra cantam seu imenso amor. Hosana, hosana,
hosana nas alturas! 2. E bendito seja Cristo Salvador que em seu nome veio ser o
Redentor.
Comunhão
22.° domingo (02.09)

29A- O MAL QUE SAI DE NÓS, que

vem do coração, impuros, sim, nos faz,
diz o Senhor, irmãos! O mal que sai de
nós, do coração! 1. Meu coração
penetras e lês meus pensamentos. Se luto
ou se descanso, tu vês meus movimentos.
De todas minhas palavras tu tens
conhecimento. 2. Quisesse eu me
esconder do teu imenso olhar, subir até o
céu, na terra me entranhar, atrás do
horizonte, lá iria te encontrar! 3. Por trás e

e cerca. O teu saber me
encanta, me excede e me
supera.
Tua
mão
me
acompanha, me guia e me
acoberta! 4. Se a luz do sol se
fosse, que escuridão seria! Se
as trevas me envolvessem, o
que adiantaria? Pra ti, Senhor,
a noite é clara como o dia! 5.
As fibras do meu corpo teceste
e entrançaste. No seio de
minha mãe bem cedo me
formaste. Melhor do que
ninguém me conheceste e
amaste! 6. Teus planos
insondáveis! Sem fim, tuas
maravilhas! Contá-las eu
quisera, mas quem o poderia?
Como da praia a areia, só tu as saberias!
7. Que os maus da terra sumam, pereçam
os violentos, que tramam contra ti, com
vergonhoso intento, abusam do teu nome
para seus planos sangrentos.
23.° domingo (09.09)

29B- TODAS AS COISAS BEM fez o
Senhor Jesus: ouvir os surdos fez, dos
cegos foi a luz; os mudos fez falar Cristo
Jesus. (estrofes de 29A)
24.° domingo (16.09)

29C- SE ALGUÉM ME QUER SEGUIR, a
si tem que negar, tomar a cruz e vir
comigo a caminhar… Se alguém me
quer seguir, a cruz tomar! (estrofes de
29A)
25.º domingo (23.09)

29D- PRIMEIRO QUEM SERÁ? O último há de ser, a todos vai servir, Jesus
nos vem dizer… Primeiro há de ser,
quem mais servir! (estrofes de 29A)
26.º domingo (30.09)
30A- É MELHOR COM APENAS UM
OLHO, dar entrada no Reino de Deus
do que ter os dois olhos perfeitos e do
reino da morte ser réu! 1. Um canto
novo ao Senhor, ó terras todas, cantai!
Louvai seu nome bendito, diariamente
aclamai! Sua glória, seus grandes feitos
aos povos todos contai. 2. Ele é o maior
dos senhores: merece nosso louvor; e
mais do que aos deuses todos nós lhe
devemos temor. Os outros deuses são
nada, ele é do céu criador. 3. Sabei que o
Senhor é rei e traz justiça a esta terra.
Alegrem-se o mar e os peixes e tudo o
que o mundo encerra. Os campos, plantas, montanhas e as árvores da floresta.

27.° domingo (07.10)
30B- QUEM O REINO DE DEUS NÃO
ACOLHE como o faz pequenina criança,
nunca mais vai entrar neste Reino, diz
Jesus, não verá esta herança! (estrofes
de 30A)
Nossa Senhora Aparecida (12.10)
(ver n. 37)
28.° domingo (14.10)
30C- UMA SÓ COISA TE FALTA,
IRMÃO: vai vender as riquezas que tens!
Dá, pois, o dinheiro aos pobres e no céu
tu terás outros bens! (estrofes de 30A)
29.° domingo (21.10)
30D- VEIO O FILHO DO HOMEM AO
MUNDO, para dar sua vida por muitos;
foi o preço da libertação, quem se faz,
nesta mesa, teu pão! (estrofes de 30A)
30.° domingo (28.10)
30E- DESEJAMOS, Ó MESTRE, ENXERGAR tua luz que clareia as estradas. Recebendo na ceia teu corpo, temos força
pras grandes jornadas. (estrofes de 30A)
Fiéis defuntos (02.11)
31A- É PRECISO FICAR ACORDADO,
para entrar no cortejo festivo! Estás,
sempre, chegando, Senhor, pra te unires
a nós no pão vivo! No pão vivo! Pão
vivo! Pão vivo! 1. Só em Deus acho
repouso, dele espero a salvação, a
salvação. Ele é a rocha que me salva, força
pra eu não ir ao chão. Até quando vocês
juntos contra um só atacarão? 2. Contra um
muro que se inclina ou parede a desabar, a
desabar? Já tramaram derrubar-me e não
sabem se calar. Sua boca diz louvores,
dentro pensam em condenar. 3. Povo,
espera no Senhor, abre a ele o coração, o
coração. Todo homem é só um sopro,
mesmo os bons falam ilusão. Se botarmos
na balança, sobem mais que um balão.
(outra sugestão: n. 41)
Todos os santos (04.11)
(ver nn. 38-39)
32.° domingo (11.11)
31B- NÃO IMPORTA O TAMANHO DA
OFERTA, o que conta é o amor que a
conduz. Nesta ceia de pão e de vinho,
corpo e sangue nos dás, ó Jesus!
(estrofes de 31A)

33.° domingo (18.11)
31C- VEM O DIA POR NÓS ESPERADO do encontro final com Jesus. Todos vivos, alegres, cantando, louvarão
a vitória da cruz! (estrofes de 31A)
Cristo Rei do Universo (25.11)
(ver nn. 42-43)
Comuns
32- NÓS SOMOS MUITOS, mas
formamos um só corpo, que é o Corpo
do Senhor, a sua Igreja; pois todos nós
participamos do mesmo pão da unidade,
que é o Corpo do Senhor, a Comunhão.
1. O Pão que reunidos nós partimos é a
participação do Corpo do Senhor. 2. O
Cálice por nós abençoado é a nossa
comunhão no Sangue do Senhor. 3. À
ordem do Senhor obedecendo, celebremos
a memória da nossa redenção. 4. Da Ceia
do Senhor participando, pelo Espírito
seremos unidos num só corpo. 5. Seu
Corpo e seu Sangue comungando, sua
morte anunciamos, até que ele venha.
33- 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?
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. 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. 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.
34- AMOR E PAZ EU PROCUREI, mas
muitas vezes me enganei. Confesso até
que eu duvidei de encontrar libertação. Mas
finalmente eu me acheguei à tua mesa de
perdão e encontrei a quem busquei, quem
faz feliz meu coração. /:Tua Palavra, teu
Corpo e Sangue, o teu amor sustenta a
minha fé. Venho pedir, fica comigo que
eu vou contigo, Jesus de Nazaré.:/ 2.
Felicidade eu procurei seguindo a voz do
coração. Mas no caminho eu me afobei e
magoei meu próprio irmão. Eu finalmente
me acheguei à tua mesa de perdão. E

encontrei a quem busquei, quem faz feliz
meu coração.
35- O ESPÍRITO DE DEUS NOS REÚNE
NUM SÓ CORPO. O corpo de Cristo nos
tornamos! Sinal e instrumento do Reino do
Senhor. A Igreja de Cristo nós formamos! O
mesmo Pão nos alimenta, a mesma fé
nos faz irmãos, o mesmo Espírito nos
sustenta: vida nova, ressurreição! 2. O
Espírito de Deus nos conduz para a
verdade. Verdade de Cristo que liberta! A
lei que recebemos é a viva lei do amor.
Amor que conduz à estrada certa!
Datas especiais
Nossa Senhora Aparecida (12.10)
36- SANTA MÃE MARIA, nesta travessia
cubra-nos teu manto cor de anil. Guarda
nossa vida, Mãe Aparecida, santa
padroeira do Brasil. /:Ave, Maria! Ave,
Maria!:/ 2. Mulher peregrina, força
feminina, a mais importante que
existiu. Com justiça queres que
nossas
mulheres
sejam
construtoras do Brasil.
37- NA FESTA DA VIDA SEM
PAR, Caná põe a mesa, pois não!
Na mesa não pode faltar nem
vinho, nem risos, nem pão! Maria,
que é mãe, ali vai. Os noivos têm
mãe em Caná. Jesus quer saber a
hora do Pai, Maria lhe diz: “É já!”
Maria, Maria, vem pôr, mãe
querida, Jesus, Pão da Vida, na
mesa do altar! Maria, Maria, sem ti não
há festa: ó vem, fica nesta, pra nada
faltar! 2. O vinho já está bem no fim, sem
ele alegria não há: não pode ficar triste
assim a festa do amor em Caná. De manso
Maria correu e diz a Jesus o que quer: e o
vinho sobrou, a festa cresceu! Deus fez, só
por ti, Mulher! 3. Escutem o que ele disser
e façam o que ele mandar. Assim esta
santa mulher ensina a Palavra escutar. Nas
talhas a água se faz um vinho que espanta
os hebreus. Assim sempre tem união, festa
e paz o povo que escuta a Deus. 4. Maria
em Caná revelou Jesus, a que veio e quem
é e a fé, esta mãe revelou em Pedro, Tiago
e André. Seus filhos em torno do altar, ó
mãe, te rezamos assim: Ajuda-me a crer!
Ensina-me amar! E a festa será sem fim! 5.
Deus vem para a festa do amor, põe vinho
na mesa e nos diz: “Deus quer ver você,
sim senhor, no céu e na terra feliz!” Aqui
Deus reparte seu Pão e a gente
aprendendo então vai: partilha o que tem e
canta o refrão: “Só quem quer o irmão, tem
Pai!”

Todos os santos e santas (01.11)
38- /:AMÉM! ALELUIA!:/ 1. Vi cantar no
céu a feliz multidão dos fiéis eleitos de toda
nação. 2. Ao que está sentado no trono, o
louvor, e poder ao Cristo, seu Filho e Senhor. 3. Com amor eterno Jesus nos amou
e as nossas vestes com sangue lavou.
39- BEM-AVENTURADOS OS QUE TÊM
UM CORAÇÃO DE POBRE, porque deles
é o Reino dos Céus, porque deles é o
Reino dos Céus. 1. Senhor Deus, a vós
elevo a minha alma, em vós confio: que eu
não seja envergonhado! 2. Mostrai-me, ó
Senhor, vossos caminhos, e fazei-me
conhecer a vossa estrada! 3. Vossa
verdade me oriente e me conduza, porque
sois o Deus da minha salvação! 4.
Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura
e a vossa compaixão que são eternas! 5. O
Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao
bom caminho os pecadores. 6. Ele dirige os
humildes na justiça, e aos pobres ele
ensina o seu caminho. 7. O Senhor se
torna íntimo aos que o temem e lhes dá a
conhecer sua aliança.
Fiéis defuntos (02.11)
40- /:Ó MORTE, ONDE ESTÁ TUA VITÓRIA? Cristo ressurgiu, honra e glória!:/
1. Não temos medo de nada. Cristo ressuscitou! A morte foi derrotada. Cristo
ressuscitou! 2. As trevas foram vencidas.
Cristo ressuscitou! Cadeias foram rompidas. Cristo ressuscitou! 3.Surgiu a grande
esperança. Cristo ressuscitou! Razão de
nossa confiança. Cristo ressuscitou!
41- AOS QUE MORRERAM COM CRISTO, brilhe a luz da ressurreição. /:Que se
abra a eles o céu, na paz da eterna mansão.:/ 1. O Senhor é o pastor que me conduz; não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes ele me leva a
descansar. 2. Para as águas repousantes
me encaminha e restaura as minhas forças.
Ele me guia no caminho mais seguro, pela
honra do seu nome. 3. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei; estais comigo com bastão e com cajado; eles me dão a segurança! 4. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista
do inimigo, e com óleo vós ungis minha cabeça; o meu cálice transborda. 5. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a
minha vida; e na casa do Senhor habitarei
pelos tempos infinitos.
Dedicação da Basílica de Latrão (09.11)
e Ded. da Catedral Diocesana (10.11)
(ver n. 11)

Cristo Rei (25.11)
42- /:JESUS CRISTO, ONTEM, HOJE E
SEMPRE! Ontem, hoje e sempre! Aleluia!:/ 1. Ele é a imagem do Deus invisível,
o Primogênito da criação. Tudo que existe
foi nele criado, nele encontramos a redenção. 2. Ele é a Cabeça da Igreja, seu corpo,
o Primogênito entre os mortais. Que nele
habite a vida mais plena, foi do agrado de
nosso Pai. 3. Reconciliou todas as criaturas, dando-nos paz pelo sangue da Cruz.
Deus nos tirou do império das trevas e nos
chamou a viver na luz.
43- TU ÉS O REI DOS REIS! O Deus do
céu deu-te reino, força e glória e entregou nas 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 o Senhor Redentor. 2. Vos levarei às grandes
fontes, dor e fome não tereis. Vós sois meu
povo, eu vosso Rei. Junto a mim vivereis.
Louvor
44- BOM É LOUVAR O SENHOR, nosso
Deus. Cantar salmos ao nome do Altíssimo. Com alegria aclamar seu amor, sua
glória, bondade e poder. 1. Como tuas
obras me alegram, Senhor. Os teus prodígios suscitam louvor. Tua presença eu contemplo no céu. Olho a terra: também nela
estás. 2. Tu engrandeces o homem mortal:
da natureza ele é rei e senhor, de honra o
coroaste, de glória e poder, pouco menos
que aos anjos do céu. 3. Narram os céus o
que fez tua mão, todo o universo teu nome
bendiz. A criação é um canto de amor e
esse canto é também meu louvor. 4. Tua
bondade cercou-me de bens. Tudo o que
tenho é por graça e favor. Quero teus dons
com os irmãos partilhar, vendo em ti nosso
Deus, nosso Pai.
45- ONIPOTENTE E BOM SENHOR, a ti
a honra, glória e louvor. Todas as bênçãos de ti nos vêm e todo o povo te diz:
amém! 1. Louvado sejas nas criaturas, primeiro o sol, lá nas alturas, clareia o dia,
grande esplendor, radiante imagem de ti,
Senhor. 2. Louvado sejas pela irmã lua, no
céu criaste, é obra tua; pelas estrelas, claras e belas, tu és a fonte do brilho delas. 3.
Louvado sejas pelo irmão vento e pelas nuvens, o ar e o tempo e pela chuva que cai
no chão nos dá sustento, Deus da criação.
4. Louvado sejas, meu bom Senhor, pela
irmã água e seu valor. Preciosa e casta,
humilde e boa, se corre, um canto a ti entoa. 5. Louvado sejas, ó meu Senhor, pelo
irmão fogo e seu calor. Clareia a noite, robusto e forte, belo e alegre, bendita sorte.

6. Sejas louvado pela irmã terra, mãe que
sustenta e nos governa, produz os frutos,
nos dá o pão, com flores e ervas sorri o
chão.
Despedida

46- AVE, RAINHA DO CÉU; ave, dos an-

jos Senhora; ave, raiz, ave, porta; da luz do
mundo és aurora. Exulta, ó Virgem tão
bela, as outras seguem-te após; nós te saudamos: adeus! E pede a Cristo por nós! Virgem Mãe, ó Maria!

Enviados para testemunhar o
Evangelho da paz
“Vós sois todos irmãos” (Mt 23,8)
Deus Pai, Filho e Espírito Santo,
nós vos louvamos e bendizemos
pela vossa comunhão, princípio
e fonte da missão.
Ajudai-nos, à luz do Evangelho
da paz, testemunhar com esperança, um mundo de justiça e
diálogo, de honestidade e verdade, sem ódio e sem violência.
Ajudai-nos a sermos todos irmãos e irmãs, seguindo Jesus
Cristo rumo ao Reino definitivo.
Amém.

47- /:IDE E FAZEI DISCÍPULOS

MEUS… Ide e fazei discípulos
meus… Ide, ide e fazei discípulos meus em todas as nações!:/
1. – Ide pelo mundo e a todos proclamai “Que a graça do batismo
nos faz ressuscitados!” – Vamos
pelo mundo seguindo a ti, Senhor.
És a nossa liberdade, ó Cristo Redentor. 2. – Ide pelo mundo: “Vós
sois o sal da terra.” Da vida, o sabor levai a todo o povo. – Vamos
caminhando guiados por tua luz,
alegres e dispostos levando tua
cruz. 3. – Ide pelo mundo: “Que
brilhe a vossa luz.” Quais lâmpadas luzentes deveis iluminar.
– Cremos, ó Senhor, “que és a luz
do mundo e aqueles que te seguem não andam no escuro.” 4.
– Ide pelo mundo: “Lançando as
vossas redes.” Quais jovens sem
fronteiras deveis ir em missão.
– Mestre, porque mandas, iremos
caminhar plantando o teu Reino
que um dia há de brotar. 5. – Ide
pelo mundo: Lutai por vida digna
aos jovens que nas ruas estão a
se perder. – És a nossa vida…
“Tu és o Bom Pastor que doas tua
vida a todos, por amor.”

