CANTEMOS AO SENHOR!
CNBB - REGIONAL NORDESTE 1

“...CANTAI COM A VOZ, O CORAÇÃO, OS LÁBIOS E A VIDA”
Santo Agostinh
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APRESENTAÇÃO
A Comissão de Liturgia do Regional Nordeste 1 , há tempo vem preparando um
livro de cantos litúgicos, para as Dioceses, Paróquias, Comunidades e Áreas Pastorais,
colaborando assim; nas celebrações, por considerar que o canto litúrgico estimula a
participação de todo o povo de Deus, quando comunitariamente se reúne , em tormo
do altar do Senhor.
O canto quando bem cantado, fala de nossos sentimentos, de nossa cultura, da fé
e da nossa relaçao trinitária de amor. São Paulo, quando fala aos Colossenses, 3,
16 nos exorta : quando diz: “’Movidos pela graça, cantai a Deus, em vossos corações,
com salmos, hinos e cânticos inspírados pelo Espiríto”
Apresentar este Livro de Cantos Litúrgicos é saborear as palavras de Santo
Agostinho “Às vezes parece-me tributar-lhe mais atenção do que devia: sinto que tuas
palavras santas, acompanhadas do canto, me inflamam de piedade mais devota e mais
ardente do que se fossem cantadas de outro modo. Sinto que as emoções da alma
encontram na voz e no canto, conforme suas peculiaridades, seu modo de expressão
próprio, um misterioso estímulo de afinidade.”
É nosso desejo, que este Livro de Cantos Litúrgicos construído com a colaboração
das nove Dioceses que integram o Regional Nordeste 1 da Conferência Nacional do
Bispos do Brasil, seja bem acolhido e vivenciado em nossas Celebrações Litúrgicas.
Cantar liturgicamente expressa o mistério de Cristo e a sacramentalidade da
nossa Igreja.

Dom Gilberto Pastana
Bispo do Crato e de referência para a Liturgia Nordeste 1 - CNBB
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INTRODUÇÃO
A Liturgia ocupa na ação missionária da Igreja, um lugar central. É da Liturgia que
jorra a fonte. A celebração litúrgica é algo antes a experiência de que refletir ou assistir.
È a pessoa que celebra com toda a inteireiza do seu ser.
Na liturgia o mistério de Deus se revela em Jesus Cristo; o agir de Deus é
presente. Por isso a atualização que a liturgia opera, nos torna participantes das
maravilhas que Deus realiza em favor de seu povo.
A liturgia abre-se como uma flor, e suas petálas exalam o aroma do perfume como
daquele que perfumou o corpo de Cristo Ressuscitado.
Segundo o Papa Francisco: A liturgia é tempo e espaço de Deus, onde nós
devemos nos inserir. Continua o Papa Francisco, quando se refere à liturgia: "sintonia
entre aquilo que a liturgia celebra e o que vivemos" e de "nos empenharmos pela
purificação da Igreja, edifício espiritual do qual cada um de nós é parte viva em virtude
do Batismo".
O Papa ao fim da celebração no dia de Todos os Santos” pediu aos fiéis para
agradecerem "ao Senhor por aquilo que Ele fez na sua Igreja nestes 50 anos de reforma
litúrgica". "Foi mesmo um gesto corajoso da Igreja aproximar-se do povo de Deus”.
A reforma litúrgica voltou o seu olhar para o todo da Liturgia, através da
Constituição Sacrosanctum Concilium (sobre a sagrada liturgia) .
No contexto da renovação litúrgica, de acordo com as Diretrizes Gerais da Ação
Evangelizadora da Igreja no Brasil (DGAE – 2015-1019), as Urgências e Perspectivas
são convites para a comunidade sair das celebrações rotineiras deixar sua acomodação,
partir para a missão e concretizar a conversão pastoral. É na celebração que Deus nos
dirige sua palavra, nos ajuda a ver as necessidades dos irmãos e irmãs. O Espírito nos
impulsiona para a ação e nos torna solidários pela contemplação daquele que deu a vida
para que todos tenhamos vida em abundância (cf Jo 10,10).
A Liturgia, na pastoral de conjunto se renova e se revigora, abrindo caminho para
as celebrações, aos poucos são desafiadas a se revestir dos traços da Igreja, propostos
pelas DGAE, e as comunidades celebrantes mergulharem no jeitode ser Igreja discípula,
missionária, profética e misericordiosa. Toda ação litúrgica esconde e revela um projeto
de Igreja (cf SCc, n. 26; cf DGAE, n. 86).
De acordo com a orientação do Concílio Vaticano II, a música apropriada à liturgia
é aquela que está mais intimamente integrada à ação litúrgica, e ao momento ritual ao
qual ela se destina (cf SC 112).
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O canto litúrgico é importante, tanto quanto as orações, as leituras, a homilia,
para a comunicação autêntica da mensagem da liturgia, pois estimula o sentido da fé,
da esperança e da caridade.
É no dia do “Senhor” (domingo), em que toda o povo de Deus se reúne para
celebrar comunitariamente o mistério pascal, com a participação ativa. Santo Agostinho
chama o domingo “sacramento da Páscoa” (Carta Apostólica Dies Domini, 19). Neste
contexrto o canto bem cantado, nos leva a uma interiorização com o Pai, o Filho e o
Espírito Santo, no conjunto de toda a celebração litúrgica.
As celebrações litúrgicas deverão ter uma expressão musical própria de acordo
com a realidade celebrada, manifestando sentimentos de contemplação, louvor, alegria,
esperança e partilha.
O livro de canto litúrgico do Regional Nordeste 1 – CNBB está inserido no bojo
de toda a reforma litúrgica, no contexto de todo o Ano Litúrgico, pois através de suas
celebrações atualizam o mistério de Cristo no tempo.
Para responder a Sacrosanctum Concilium é necessaário estabelecer alguns
critérios, na escolha dos cantos litúrgicos:
 Os textos dos cantos sejam tirados da Sagrada Escritura ou inspiradsos nela e
das fontes litúrgicas (cf SC 121);
 Que possam ser cantadas não só pelos grandes corais, mas também pelos mais
modestos e que se adaptem à participação de todos os fiéis (cf SC 121);
 Sejam respeitados os tempos do ano litúrgico e suas festas (cf SC 107);
 Sejam levada em conta as dimensões comunitária, dialogal e orante nos textos e
nas melodias.
 Seja conhecido o canto, para facilitar a participação da Assembleia, e, quando
não conhecido, seja ensaido com todos que participam e celebram juntos.
O repertório dos cantos litúrgicos contido neste Livro, além de todo o tempo
litúrgico, com suas leituras, seus cantos, consta também dos Salmos que falam da beleza
do Deus-Criador. O Deus Pai da Misericódia, do louvor, do acolhlimento, da libertação.
O Deus que clama a paz, a fraternidade. Para completar a riqueza deste material, estão
os Cânticos que também são expressões de fé e de crença as promessas do Pai que
enviou o seu Filho para mostrar o rosto de um Pai que ama a todos, sem exclusão. O
Pai que está no Filho e Espírito Santo, numa relação trinitária de amor.
“Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez maravilhas” (Sl 97(98,1).

Pe. Francisco Ivan de Souza
Coordenador de Liturgia do Regional Nordeste 1 - CNBB
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I - CICLO DE NATAL
TEMPO DO ADVENTO
ABERTURA
01. OUVE-SE NA TERRA UM GRITO.
(Faixa 01 do CD 01 Ciclo do Natal (Advento)

Ouve-se na terra um grito, / do povo um grande clamor: / "Senhor, abre os céus, /
que as nuvens chovam o Salvador!”
É um só canto de amor e esperança, / Que a terra mãe, germinando, contém: / A ti,
Senhor, nós clamamos: / Vem, Senhor Jesus, vem!
Mesmo se as guerras destroem a terra, / Pondo em perigo a paz e o bem, / Que a nossa
voz não se canse: / Vem, Senhor Jesus, vem!
Vem reunir hoje as tuas Igrejas, / A tua prece rezamos, também, / O nosso amor sempre
espere: / Vem, Senhor Jesus, vem!
02. EIS QUE DE LONGE VEM O SENHOR.
(Faixa 02 do CD 01 Ciclo do Natal (Advento)

Eis que de longe vem o Senhor, / para as nações do mundo julgar / e os corações
alegres estarão, / como numa noite em festa a cantar.
Do Egito uma vinha arrancaste com amor, / Com cuidado a replantaste, / fundas raízes
lançou / e por sobre a terra toda / sua sombra espalhou.
Mas, Senhor, o que fizeste? / Por que teu amor se agasta? / Derrubaste as suas cercas,
/ todo mundo agora passa, / cada um invade e rouba,/quebra os ramos e devasta
Senhor Deus, ouve, e escuta: / Do teu povo és o pastor, / do teu trono de bondade, / faznos ver o esplendor, / teu poder despertar e vem, / vem salvar nos ó Senhor!,
03. ALEGRAI-VOS, IRMÃOS, NO SENHOR!
(Melodia igual à faixa 13 do CD 01 Ciclo do Natal (Advento)

“Alegrai-vos, irmãos, no Senhor, / sem cessar, eu repito, alegrai-vos; / veja o
mundo a vossa bondade. / perto está o Senhor, em verdade.”
04. DAS ALTURAS ORVALHEM OS CÉUS
Das alturas orvalhem os céus / e as nuvens, que chovam justiça, / que a terra se
abra ao amor / e germine o deus Salvador.
Foste amigo, antigamente, / desta terra que amaste, / deste povo que escolheste; / sua
sorte melhoraste, / perdoaste seus pecados, / tua raiva acalmaste.
Vem, de novo, restaurar-nos! / sempre irado estarás, / indignado contra nós? / E a vida
não darás? / Salvação e alegria, / outra vez, não nos trarás?
Escutemos suas palavras, / é de paz que vai falar; / paz ao povo, a seus fiéis, / a quem
dele se achegar. / Está perto a salvação / e a glória vai voltar.
Eis: amor, fidelidade / vão unidos se encontrar, / bem assim, justiça e paz / vão beijar-se
e se abraçar. / Vai brotar fidelidade / e justiça se mostrar.
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E virão os benefícios / do Senhor a abençoar / e os frutos de amor / desta terra vão
brotar, / a justiça diante dele / e a paz o seguirá.

Glória ao Pai onipotente, / ao que vem, glória e amor. / Ao Espírito cantemos: /
Glória a nosso defensor! / Ao Deus Uno e Trino demos / a alegria do louvor.
05. COMO O SOL NASCE DA AURORA.
(Faixa 03 do CD 01 Ciclo do Natal (Advento)

Como o sol nasce da aurora, de Maria nascerá Aquele que a terra seca em jardim
converterá. Ó Belém, abre teus braços ao pastor que a ti virá.
Emanuel, Deus conosco, vem ao nosso mundo, vem! (bis)
Ouve, ó pastor do teu povo, vem do alto céu onde estás: Vem teu rebanho salvar, mostra
o amor que lhe tens! Salva e protege esta vinha, foi tua mão que a plantou! Salva e
confirma este eleito, Ele, que é nosso pastor!
06.SENHOR, VEM SALVAR TEU POVO.
(Faixa 04 do CD 01 Ciclo do Natal (Advento)

Senhor, vem salvar teu povo das trevas da escravidão! Só Tu és nossa esperança, és
nossa libertação!
Vem, Senhor, vem nos salvar! com teu povo vem caminhar! (bis)
Contigo o deserto é fértil, a terra se abre em flor; da rocha brota a água viva, da treva
nasce o esplendor.
Tu marchas a nossa frente, és força, caminho e luz. Vem logo salvar teu povo, não tardes
Senhor Jesus!
SALMO RESPONSORIAL:
07. QUE ALEGRIA, QUANDO OUVI QUE ME DISSERAM (1º Domingo)
(Faixa 05 do CD 01 Ciclo do Natal (Advento)

08. “VAMOS À CASA DO SENHOR!” (BIS)
Que alegria, / quando ouvi que me disseram: / “Vamos à casa do Senhor!” / E agora
nossos pés já se detêm, / Jerusalém, em tuas portas.
09. EIS QUE VEM O SENHOR
(Faixa 06 do CD 01 Ciclo do Natal (Advento)

Eis que vem o Senhor soberano, tendo em suas mãos poder e glória!
Dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus, / Vossa justiça ao descendente da realeza! /
Com justiça ele governe o vosso povo, / Com equidade ele julgue os vossos pobres.
10. VEM, SENHOR, NOS SALVAR!
(Faixa 07 do CD 01 Ciclo do Natal (Advento)

Vem, senhor, nos salvar; vem, sem demora, nos dar a paz! (bis)
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O Senhor é fiel para sempre, / Faz justiça aos que são oprimidos; / Ele dá alimento aos
famintos, / É o Senhor quem liberta os cativos.
11. ABRE AS PORTAS (4º Domingo)
(Faixa 08 do CD 01 Ciclo do Natal (Advento)

Abre as portas, / deixa entrar o rei da glória. / é tempo, ele vem orientar / a nossa
história!
Ao Senhor pertence a terra / E o que ele encerra, / O mundo inteiro com os seres que o
povoam; / Porque ele a tornou firme sobre os mares, / E sobre as águas a mantém
inabalável.
ACLAMAÇÃO:
12. ALELUIA.
(Faixa 09 do CD 01 Ciclo do Natal (Advento)

Aleluia, aleluia! aleluia, aleluia!
Vem mostrar-nos, ó Senhor, (bis) / Tua grande compaixão, (bis) / Dá-nos tua salvação!
(bis) / Aleluia, aleluia! (bis)
Voz que clama no deserto: (bis) / “Preparai-lhe um caminho, (bis) / Uma estrada ao
Senhor”! (bis) / Aleluia, aleluia! (bis)
O Espírito consagrou-me (bis) / E mandou-me anunciar (bis) / Boa Nova para os) /
Aleluia, aleluia! (bis)
Uma virgem conceberá(bis) / E um filho nos dará (bis) / Deus pobres! (bis conosco,
Emanuel (bis) / Aleluia, aleluia! (bis)
Aleluia, aleluia, aleluia! aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
Ó Senhor, abre os ouvidos do teu povo aqui presente, para Ouvir a Boa Nova e guardala fielmente!
OFERENDAS
13. A NOSSA OFERTA APRESENTAMOS
(Faixa 11 do CD 01 Ciclo do Natal (Advento)

A nossa oferta apresentamos no altar, e te pedimos: vem, senhor, nos libertar!
A chuva molhou a terra, o homem plantou um grão, a planta deu flor e frutos, do trigo se
fez o pão.
O homem plantou videiras, cercou-as com seu carinho. Da vinha brotou a uva, da uva
se fez o vinho.
Os frutos da nossa terra e as lutas dos filhos teus, serão, pela tua graça, pão vivo, que
vem dos céus.
Recebe, Pai, nossas vidas, unidas ao pão e vinho e vem conduzir teu povo, guiando-o
no teu caminho.
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14. NASCEU EM BELÉM, A CASA DO PÃO
(Faixa 12 do CD 01 Ciclo do Natal (Advento)

As nossas mãos se abrem, mesmo na luta e na dor e trazem pão e vinho, para esperar
o Senhor.
Deus ama os pobres e se fez pobre, também; desceu à terra e fez pousada em
Belém.
As nossas mãos se elevam, para, num gesto de amor, retribuir a vida, que vem das mãos
do Senhor.
As nossas mãos se encontram na mais fraterna união. Façamos deste mundo a grande
"Casa do Pão"!
As nossas mãos sofridas nem sempre têm o que dar, mas vale a própria vida de quem
prossegue a lutar.
15. VEM Ó SENHOR COM O TEU POVO CAMINHAR,
Teu corpo e sangue, vida e força vem nos dar (bis)
a boa nova proclamai com alegria,
Deus vem a nós, ele nos salva e nos recria,
e o deserto vai florir e se alegrar.
Da terra seca, flores, frutos vão brotar (bis)
Eis nosso Deus, e Ele vem para salvar, com sua força vamos juntos caminhar,
e construir um mundo novo libertado do egoísmo, da injustiça e do pecado (bis)
Uma voz clama no deserto com vigor: preparai hoje os caminhos do senhor,
tirai do mundo a violência e ambição que não nos deixa ver no outro o nosso irmão. (bis)
Distribuí os vossos bens com igualdade, fazei na terra germinar fraternidade,
o Deus da vida marchará com o seu povoe homens novos viverão um mundo novo (bis)
Vem ó Senhor, ouve o clamor de tua gente que luta e sofre, porém crê que estás
presente, não abandones o teu povo deus fiel, porque teu nome é Deus conosco,
Emanuel (bis)
COMUNHÃO:
16. VIGIAI, EU VOS DIGO.
(Faixa 13 do CD 01 Ciclo do Natal Advento)

Vigiai, vigiai eu vos digo, / não sabeis qual o dia ou a hora. / vigiai, vigiai eu repito
/ eis que vem o Senhor em sua glória! (bis)
Foste amigo, antigamente, / desta terra que amaste, / deste povo que escolheste; / sua
sorte melhoraste, / perdoaste seus pecados, / tua raiva acalmaste.
Vem, de novo, restaurar-nos! / sempre irado estarás, / indignado contra nós? / E a vida
não darás? / Salvação e alegria, /
Escutemos suas palavras, / é de paz que vai falar; / paz ao povo, a seus fiéis, / a quem
dele se achegar. / Está perto a salvação / e a glória vai voltar.
Eis: amor, fidelidade / vão unidos se encontrar, / bem assim, justiça e paz / vão beijar-se
e se abraçar. / Vai brotar fidelidade / e justiça se mostrar.
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E virão os benefícios / do Senhor a abençoar / e os frutos de amor / desta terra vão
brotar, / a justiça diante dele / e a paz o seguirá.
Glória ao Pai onipotente, / ao que vem, glória e amor. / Ao Espírito cantemos: / Glória a
nosso defensor! / Ao Deus Uno e Trino demos / a alegria do louvor.
17. OUÇO UMA VOZ.
(Faixa 14 do CD 01 Ciclo do Natal (Advento)

Ouço uma voz lá no deserto a gritar; / uma estrada preparai para o Senhor! /
endireitai os seus caminhos, pois, ele vem / e logo mais avistareis o Salvador!
Refrão: Dizei, gritai. (3º Domingo)
Dizei, gritai aos corações desanimados: / não tenham medo! criem coragem, que
Deus já vem! / Deus de vocês ele vem vindo para julgar, / divino prêmio consigo
traz, vem libertar.
Louva, Jerusalém, louva o Senhor teu Deus: tuas portas reforçou e os teus abençoou, te
cumulou de paz e o pão do céu te traz.
Sua palavra envia, corre veloz sua voz. Da névoa desce o véu, unindo a terra e o céu;
as nuvens se desmancham, o vento sopra e avança.
Ao povo revelou palavras de amor. A sua lei nos deu e o mandamento seu; com ninguém
fez assim, amou até o fim.
A Virgem, mãe será, um filho à luz dará, seu nome Emanuel: "Conosco Deus" do céu; o
mal desprezará, o bem escolherá.
Ao Pai do céu louvemos e ao que vem, cantemos; e ao divino, então, a nossa louvação!
Os três que são um Deus, exalte o povo seu!
18. O CÂNTICO DA VIRGEM MARIA
(Faixa 15 do CD 01 Ciclo do Natal (Advento)

O Senhor fez por mim maravilhas, santo é seu nome, santo é seu nome!
A minh'alma engrandece o Senhor / E exulta o meu espírito em Deus, / Meu Salvador; /
Porque olhou para a humildade / De sua serva, / Doravante as gerações / Hão de
chamar-me de bendita.
O poderoso fez em mim maravilhas, / E santo é o seu nome! / Seu amor para sempre se
estende / Sobre aqueles que o temem;
Manifesta o poder de seu braço, / Dispersa os soberbos; / Derruba os poderosos de seus
tronos / E eleva os humildes;
Sacia de bens os famintos, / Despede os ricos sem nada. / Acolhe Israel, seu servidor, /
Fiel ao seu amor.
Como havia prometido a nossos pais, / Em favor de Abraão / E de seus filhos para
sempre. / Glória ao Pai e ao Filho / E ao Santo Espírito, / Desde agora e para sempre /
Pelos séculos, amém!
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DESPEDIDA
19. MAGNIFICAT.
(Faixa 16 do CD 01 Ciclo do Natal (Advento)

Magnificat, Magnificat é o canto de amor. Minha alma engrandece a Deus, meu
Salvador.
Canta coração, alegre e feliz, com gratidão a Deus bendiz. (bis)
Santo é seu nome que está em toda terra. Puro é seu amor que alegria encerra. (bis)
Deus é um Pai fiel, de ninguém esquece. Obrigado, Deus, ouve esta prece. (bis)
20. COMO O SOL NASCE DA AURORA.
(Faixa 17 do CD 01 Ciclo do Natal (Advento)

Como o sol nasce da aurora de Maria nascerá aquele que a terra seca em jardim
converterá ó Belém abre teus braços ao pastor que a ti virá Emanuel, Deus
conosco vem ao nosso mundo, vem.
Ouve, ó Pastor do teu povo vem do alto céu onde estás! Emanuel, Deus conosco, vem
ao nosso mundo, vem!
Vem Teu rebanho salvar, mostra o amor que lhe tens! Emanuel, Deus conosco, vem ao
nosso mundo, vem!
Salva e protege esta vinha, foi tua mão que a plantou! Emanuel, Deus conosco, vem ao
nosso mundo, vem!
NATAL
ABERTURA:
21. GLÓRIA AO SENHOR (Missa do Natal - Noite)
(Faixa 01 do CD 02 Ciclo do Natal (Natal))

Reis e nações se amotinam e tramam, por quê? E vão contra o Senhor e o Messias, por
quê? Deles se ri e aborrece o Senhor, e ouvirão: fui eu quem consagrei o meu rei em
Sião!
Glória ao Senhor, nas alturas, sem cessar, glória ao Senhor, terra inteira a cantar!
(bis)
Ao proclamar o decreto que vem do Senhor, o que disse o Senhor e dizer me mandou:
“Tu és meu filho, meu filho, a Ti hoje, eu gerei, Tu me pedes e eu as nações te darei!
Cetro de ferro nas mãos, as nações regerás, como um pote de barro as despedaçarás!
Reis e juízes da terra, guiar-vos deixai, ao Senhor com temor lhe servi e honrai!
Não o irriteis, sua raiva será perdição! Bem felizes aqueles que n’Ele estão! Glória ao Pai
pelo Filho no Espírito, amor, ao que vem nesta noite, da Igreja o louvor!
22. NASCEU-NOS HOJE UM MENINO (Missas: Natal (dia), Sagrada Família e Maria, Mãe de Deus).
(Faixa 02 do CD 02 Ciclo do Natal (Natal)

Nasceu-nos hoje um menino e um filho nos foi dado, grande é este pequenino, rei
da paz será chamado, /: aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
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Cantai, cantai, ao Senhor um canto novo, um louvor! Por maravilha tão grande um canto
novo, um louvor! Por tal vitória e poder um canto novo, um louvor! Por um amor tão fiel
um canto novo, um louvor!
A salvação resplendeu um canto novo, um louvor! Justiça apareceu um canto novo, um
louvor! Toda a terra contemplou um canto novo, um louvor! Com alegria aplaudi um canto
novo, um louvor!
Clarins, violões tocai um canto novo, um louvor! Ao rei Senhor aclamai um canto novo,
um louvor! Cante o mar, o universo um canto novo, um louvor! Na presença do Senhor,
um canto novo, um louvor!
Ao justo juiz que vem um canto novo, um louvor! Por todo sempre amém um canto novo,
um louvor! Glória ao Pai por seu Filho um canto novo, um louvor! A quem no Espírito
vem, um canto novo, um louvor!
23. EIS QUE VEIO O SENHOR (Missas: da Epifania e do Batismo de Jesus)
(Faixa 03 do CD 02 Ciclo do Natal (Natal))

Eis que veio o Senhor dos senhores, em suas mãos, o poder e a realeza. (bis)
Dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza! com
justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres.
Libertará o indigente que suplica, e o pobre ao qual ninguém quer ajudar. Todos os povos
serão nele abençoados, todas as gentes cantarão o seu louvor!
Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e sempre.
24. NOSSO DEUS VIU QUE O TEMPO CHEGOU
Nosso Deus viu o tempo chegou e uma virgem me disse que sim. Vem que o menino
chorou, entre as palhas assim é Natal!
Glória a Deus no mais alto dos céus e que os homens encontrem Belém. Tragam
seus olhos sem véus, reconheçam também: é natal! é natal!
O poder fez as contas porém para ter a certeza na mão. Mas nem notou que em Belém
encontramos o irmão, é natal!
Um menino nasceu vamos la e quem viu foi correndo e contou. Na manjedoura ele está,
Deus- conosco chegou, é Natal!
SALMO RESPONSORIAL:
25. RESPLANDECEU A LUZ SL (96) (Missa do Natal (noite))
(Faixa 04 do CD 02 Ciclo do Natal (Natal))

Resplandeceu a luz sobre nós, porque nasceu Cristo, o Salvador (bis).
Cantai ao Senhor Deus um canto novo, cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira! Cantai e
bendizei seu santo nome!
26. HOJE UMA LUZ BRILHOU PARA NÓS SL (98) (Missa do Natal (dia))
(Faixa 05 do CD 02 Ciclo do Natal (Natal)

Hoje uma luz brilhou para nós, hoje nasceu nosso rei, o Senhor. (bis)
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Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor
Deus, ó terra inteira, alegrai vos e exultai!
27. FELIZES OS QUE TEMEM O SENHOR SL (128) (Missa da Sagrada Família)
(Faixa 06 do CD 02 Ciclo do Natal (Natal))

Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos!
Feliz és tu, se temes o Senhor e trilhas seus caminhos! Do trabalho de tuas mãos hás
de viver, serás feliz, tudo irá bem!
28. DEUS DE TODOS SL (67) (Missa Maria, Mãe de Deus)
(Faixa 07 do CD 02 Ciclo do Natal (Natal))

Tua bênção, Senhor, nos ilumine, tua face, Senhor, sobre nós brilhe! Teu poder
encerra paz e retidão, bênçãos e frutos por todo este chão. (bis)
Deus se compadece e de nós se compraz em nós resplandece seu rosto de paz. Pra
que o povo encontre, Senhor, teu caminho e os povos descubram teu terno carinho!
29. EIS QUE VEM O SENHORSL (72) (Missa da Epifania).
(Faixa 08 do CD 02 Ciclo do Natal (Natal))

Eis que vem o Senhor soberano, tendo em suas mãos poder e glória!
Dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza! Com
justiça ele governe o vosso povo com equidade ele julgue os vossos pobres.
30. NAS ÁGUAS DO JORDÃO MERGULHADOS SL (29) (Missa do Batismo de Jesus)
(Faixa 09 do CD 02 Ciclo do Natal (Natal))

Nas águas do Jordão mergulhado, Cristo recebeu o Espírito Santo. (bis)
Filhos de Deus, tributai ao Senhor, tributai-lhe a glória e o poder!
ACLAMAÇÃO:
31. ALELUIA.
(Faixa 10 do CD 02 Ciclo do Natal (Natal))

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
MISSA DO NATAL (DIA):

Eu vos trago a Boa Nova de uma grande alegria: é que hoje vos nasceu o Salvador,
Cristo o Senhor.
MISSA DO NATAL (NOITE):

Eis que um Santo dia resplandece, nações, vinde adorar!
MISSA DA SAGRADA FAMÍLIA:

Que a paz de Cristo reine em vossos corações e ricamente habite em vós sua Palavra.
MISSA MARIA, MÃE DE DEUS:
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De muitos modos, Deus outrora nos falou pelos profetas; nestes tempos derradeiros nos
falou pelo seu Filho.
32. ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA!
(Faixa 11 do CD 02 Ciclo do Natal (Natal))

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
MISSA DA EPIFANIA:

Pois nós vimos sua estrela a brilhar no Oriente e assim vimos adorar o Senhor de toda
gente.
MISSA BATISMO DE JESUS:

Pois abriram-se os céus e a voz do Pai se ouviu: “Eis meu Filho muito amado!” Profecia
se abriu.
OFERENDAS
33. CRISTÃOS VINDE TODOS (Missas: do Natal (noite) e do Natal (dia))
(Faixa 12 do CD 02 Ciclo do Natal (Natal))

Cristãos, vinde todos, com alegres cantos, oh! vinde oh! Vinde até Belém. Vede nascido,
vosso rei eterno.
Oh! Vinde, adoremos, oh! Vinde, adoremos, oh! Vinde, adoremos o Salvador.
Humildes pastores deixam seu rebanho e alegres acorrem ao rei do céu. Nós,
igualmente, cheios de alegria.
O Deus invisível de eternal grandeza, sob véus de humildade, podemos ver. Deus
pequenino, Deus envolto em faixas!
Nasceu em pobreza, repousando em palhas, o nosso afeto lhe vamos dar. Tanto amounos! Quem não há de amá-lo?
A estrela do Oriente conduziu os Magos, e a este mistério envolve em luz. Tal claridade,
também seguiremos.
34. NAS TERRAS DO ORIENTE (Missas: Sagrada Família, Maria, Mãe de Deus e Epifania)
(Faixa 13 do CD 02 Ciclo do Natal (Natal))

Nas terras do Oriente, surgiu dos céus uma luz /: que faz brilhar sobre o mundo, e para
Deus nos conduz:/ (bis)
Nasceu Jesus Salvador: aleluia, aleluia! É ele o Cristo Senhor, aleluia, aleluia!
Nasceu-nos hoje um menino, um filho que nos foi dado. /: É grande e tão pequenino,
Deus forte é Ele chamado.:/ (bis)
Cantai com muita alegria, que grande amor Deus nos tem! /: Pequeno, pobre, escondido,
nasceu por nós em Belém.:/
35. CANTAI AO SENHOR UM CANTO NOVO! (Missa Batismo de Jesus)
(Faixa 14 do CD 02 Ciclo do Natal (Natal)

Cantai ao Senhor um canto novo! Cantai ao Senhor, ó terra inteira!
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Dai ao Senhor ó famílias das nações, dai ao Senhor o poder e toda glória, daí ao Senhor
toda glória do seu nome!
Oferecei um sacrifício nos seus átrios, adorai-o no esplendor da santidade, terra inteira,
estremecei diante dele!
Publicai entre as nações: “Reina o Senhor!” Ele firmou o universo inabalável e os povos
ele julga com justiça.
COMUNHÃO:
36. DA CEPA BROTOU (Missas: Natal (noite), Sagrada Família, Maria, Mãe de Deus e Batismo de Jesus)
(Faixa 15 do CD 02 Ciclo do Natal (Natal))

Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria, o
Salvador. (bis)
O Espírito de Deus sobre Ele pousará, de saber, de entendimento este Espírito será. De
conselho e fortaleza, de ciência e de temor, achará sua alegria no temor do seu Senhor.
Não será pela ilusão do olhar, do ouvir falar, que Ele irá julgar os homens, como é praxe
acontecer... Mas os pobres desta terra com justiça julgará e dos fracos o direito Ele é
quem defenderá.
A palavra de sua boca ferirá o violento e o sopro de seus lábios matará o avarento... A
justiça é o cinto que circunda a sua cintura e o manto da lealdade é a sua vestidura.
Neste dia, neste dia o incrível, verdadeiro, coisa que nunca se viu, morar lobo com
cordeiro... A comer do mesmo pasto tigre, boi, burro e leão, por um menino guiados se
confraternizarão.
Um menino, uma criança com as feras a brincar e nenhum mal, nenhum dano mais na
terra se fará... Da ciência do Senhor cheio o mundo estará, como o sol inunda a terra e
as águas enchem o mar.
Neste dia, neste dia, o Senhor estenderá sua mão Libertadora, pra seu povo resgatar...
Estandarte para os povos o Senhor levantará, a seu povo, a sua Igreja toda a terra
acorrerá.
A inveja, a opressão entre irmãos se acabará e a comunhão de todos o inimigo vencerá...
Poderosa mão de Deus fez no Egito o mar secar; para resto do seu povo um caminho
abrirá.
37. HINO AO VERBO DE DEUS (Missa do Natal (dia))
(Faixa 16 do CD 02 Ciclo do Natal (Natal)

A luz resplandeceu em plena escuridão, jamais irão as trevas vencer o seu clarão!
(bis)
De tudo existe um começo e no começo de tudo era o Verbo, sim, o Verbo, pelo qual
existe tudo! Voltado pra Deus estava o Verbo que era Deus, e nada de quanto existe
sem Ele apareceu! É n’Ele que estava a vida, a vida que é luz dos homens, a luz nas
trevas resplende, e as trevas não compreendem.
Um homem por Deus mandado, seu nome era João, veio a luz testemunhar para o
mundo acreditar... João, ele não era a luz, veio a luz testemunhar, luz verdadeira era o
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Verbo, que veio ao mundo brilhar. A iluminar todo homem o Verbo estava no mundo, por
quem o mundo existia, mas não o reconhecia.
Veio ao que lhe pertencia, mas os seus não o acolheram, porém, quem o recebia, os que
no seu nome creram. Filhos de Deus se tornaram, o Verbo deu tal poder, e assim
nasceram de Deus e não de humano querer! O Verbo, então, fez-se carne, veio entre
nós acampar e sua glória nós vimos, glória que seu Pai
Único Filho do Pai, de graça e verdade pleno, de sua imensa riqueza graças, sem fim,
recebemos. Quem deu a lei foi Moisés, porém, a graça e verdade, somente, por Jesus
Cristo chegam à realidade! Ninguém jamais viu a Deus; o Filho Único, então, que está
no seio do Pai, nos fez a revelação.
38. VIMOS SUA ESTRELA (Missa da Epifania)
(Faixa 17 do CD 02 Ciclo do Natal (Natal))

Vimos sua estrela no oriente e assim vimos adorar o rei da gente.
Onde foi que nasceu o rei dos Judeus? Em Belém da Judéia, conforme diz Miquéias.
No lugar da estrebaria, se deteve a estrela guia. Encontraram com alegria, o Menino com
Maria.
E abrindo os seus tesouros, deram incenso, mirra e ouro. Glória ao Pai e ao Menino, e
ao Espírito Divino.
39. A AURORA PRECEDE O NASCER
Aurora precede o nascer do sol. que vem trazer luz e calor pra semente brotar.
Maria tu és a aurora! Jesus é o sol, o calor! E o meu coração é a semente que vai
germinar neste amor!
Não deixa o teu povo esperar em vão. Um mundo sem ódio e rancor onde reina o perdão.
Maria do Amém, do Aleluia, escuta do povo o clamor: de teu coração sempre aberto nos
mande Jesus Redentor!
Contigo a esperança da paz floriu. Nos passos do povo que vês caminhar neste chão.
Maria, tu és a alegria dos pobres sem voz e sem vez. Plantaste confiança na gente
mostrando o teu modo de ser!
DESPEDIDA
40. NOITE FELIZ.
(Faixa 18 do CD 02 Ciclo do Natal (Natal))

Noite feliz, noite feliz. Ó Senhor, Deus de amor, pobrezinho nasceu em Belém. Eis na
lapa Jesus nosso bem! Dorme em paz ó Jesus! Dorme em paz ó Jesus!
Noite feliz, noite feliz. Ó Jesus Deus da luz, quão afável é teu coração, que quiseste
nascer nosso irmão, e a nós todos salvar. E a nós todos salvar.
Noite feliz, noite feliz. Eis que no ar vem cantar aos pastores aos anjos do céu,
anunciando a chegada de Deus, de Jesus Salvador, de Jesus Salvador.
41. NATAL É CONVERSÃO.
(Faixa 19 do CD 02 Ciclo do Natal (Natal))
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Chegou a hora de sonhar de novo, de tornar-se povo e se fazer irmão. Chegou a hora
que ligeiro passa de ganhar a graça para a conversão.
Meu caro irmão, olha pra dentro do teu coração, vê se o natal se tornou conversão
e te ensinou a viver! (bis)
Chegou a hora de viver o Cristo e acreditar que isto é se tornar maior. Chegou a hora de
pensar profundo e perceber que o mundo pode ser melhor.
II – CICLO DA PÁSCOA
QUARESMA
ABERTURA
42. SENHOR, EIS AQUI O TEU POVO.
(Faixa 01 do CD Tempo da Quaresma)

Senhor, eis aqui o teu povo, que vem implorar teu perdão; é grande o nosso
pecado, porém, é maior o teu coração.
Sabendo que acolheste Zaqueu, o cobrador, e assim lhe devolveste tua paz e teu amor,
também, nos colocamos ao lado dos que vão buscar no teu altar a graça do perdão.
Revendo em Madalena a nossa própria fé, chorando nossas penas diante dos teus pés,
também, nós desejamos o nosso amor te dar, porque só muito amor nos pode libertar.
Motivos temos nós de sempre confiar, de erguer a nossa voz, de não desesperar,
olhando aquele gesto que o bom ladrão salvou, não foi, também, por nós, teu sangue
que jorrou?
43. JOÃO BATISTA CLAMOU NO DESERTO.
(Faixa 02 do CD Tempo da Quaresma)

João Batista clamou no deserto: "Preparai ao Senhor uma estrada, eis que o Reino de
Deus está perto, escutai, geração transviada!"
Mudai de vida, mudai, convertei-vos de coração! Fazei a vontade do pai, amai, servi
aos irmãos; fazei a vontade do pai, lutai por um mundo de irmãos; fazei a vontade
do pai, o chão é de todos, e o pão!
Jesus Cristo, o Filho de Deus, batizado por João no Jordão, inaugura o reino do Pai,
co'este santo e solene pregão:
Escutai, ó Igreja de Deus: Eis, o tempo da Graça chegou, é o Senhor da Justiça que
passa, sua Páscoa entre nós começou!
44. FIQUEI FOI CONTENTE.
(Faixa 03 do CD Tempo da Quaresma)

Fiquei foi contente com o que me disseram: "regozijaivos, sempre no Senhor!" mas eu fiquei...
Nossos passos já pisam teu chão, ó cidade bem fortificada! Para lá vai subindo a nação,
as tribos do Senhor, pois já virou tradição, pra celebrar, pra celebrar o nome do Senhor!
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Pois é lá que estão os tribunais, tribunais da justiça do rei; venham todos e peçam a paz
para Jerusalém! Vivam tranquilos demais os que te amam; dentro de ti, segurança e todo
o bem.
Por aqueles que são meus irmãos, os amigos a quem quero bem, "Paz contigo!" Será
meu refrão por causa deste templo, que do Senhor é mansão; Do nosso Deus, eu te
desejo a paz e todo bem.
ASPERSÃO QUARESMAL
45. DERRAMAI SOBRE VÓS UMA ÁGUA PURA.
(Faixa 04 do CD Tempo da Quaresma)

“Derramai sobre vós uma água pura, sereis purificados de todas as faltas. Eu vos
darei um coração novo,” diz o Senhor.
Tende piedade de mim, ó Deus, segundo a vossa grande misericórdia por vossa
bondade imensa, apagai minha iniquidade. (Sl 51,3)
Lavai-me todo inteiro de minha culpa, e do meu pecado purificai-me. Sim, reconheço a
minha maldade, à minha frente está sempre o meu pecado. (Sl 51,4s)
Dos meus pecados desviai a vossa face, e todas as minhas culpas apagai. Criai em mim
um coração que seja puro, meu Deus ponde em mim um espírito resoluto. (Sl 51,11)
46. QUANDO INVOCAR, EU ATENDEREI
(CNBB)

Quando invocar, eu atenderei, na aflição com ele estarei; libertarei, glorificarei,
minha salvação eu lhes mostrarei!
Tu que moras sob a sombra Do senhor onipotente, Lhe dirás em confiança: "meu refúgio,
meu batente, Só em ti é que eu confio!" E ele vem tão fielmente Te livrar do caçador E
da peste inclemente.
Vai cobrir-te com tuas pernas, Em suas asas tu te abrigas, O seu braço é teu escudo,
Armadura em que te fias. Não terás o que temer Nem de noite, nem de dia, Venha a
flecha e o terror, Venha a peste, epidemia...
Caiam mil junto de ti E dez mil vem ao teu lado, Nada vai te atingir, Não serás
prejudicado... Com teus olhos hás de ver Qual dos maus o resultado; No senhor tens teu
refúgio, Nenhum mal terás passado!
O Senhor mandou seus anjos Pra teus passos vigiarem; Eles te sustentarão Pra teus
pés não tropeçarem...Os perigos mais temidos Sem temor vai enfrentá-los; "já que a mim
se confiou, Cuidarei de resguardá-lo!"
SALMO RESPONSORIAL
47. PIEDADE, Ó SENHOR (Sl. 51) (Quarta-Feira de Cinzas)
(Faixa 05 do CD Tempo da Quaresma)

Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós!
Tende piedade, ó meu deus, misericórdia! Na imensidão de vosso amor, purificai-me! Do
meu pecado, todo inteiro, me lavai e apagai completamente a minha culpa.
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Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente, foi
contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mau aos vossos olhos!
Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó senhor,
não me afasteis de vossa face nem retireis de mim o vosso santo espírito!
Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com espírito
generoso! Abri meus lábios, ó senhor, para cantar e minha boca anunciará vosso louvor!
48. VERDADE E AMOR SÃO OS CAMINHOS DO SENHOR (Sl. 25)
(Faixa 06 do CD Tempo da Quaresma)

Verdade e amor são os caminhos do Senhor!
Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada! Vossa
verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação.
Recordai, Senhor, meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão que são eternas! De
mim lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois bondade sem limites, ó Senhor!
O Senhor é piedade e retidão e reconduz ao bom caminho os pecadores.
Ele dirige os humildes na justiça e aos pobres ele ensina
o seu caminho.
49. ANDAREI JUNTO A DEUS NA TERRA DOS VIVOS (SL. 116)
(Melodia igual à faixa 06 do CD Tempo da Quaresma)

Andarei junto a deus na terra dos vivos!
50. SENHOR, TU TENS PALAVRAS DE VIDA ETERNA (Sl. 19)
(Melodia igual à faixa 06 do CD Tempo da Quaresma)

51. QUE SE PRENDA A MINHA LÍNGUA (SL. 137) .
(Faixa 07 do CD Tempo da Quaresma)

Que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer!
Junto aos rios da Babilônia nos sentávamos chorando, com saudades de Sião. Nos
salgueiros por ali penduramos nossas harpas.
Pois foi lá que os opressores nos pediram nossos cânticos; Nossos guardas exigiam
alegria na tristeza: “Cantai hoje para nós algum canto de Sião!”
Como havemos de cantar os cantares do Senhor numa terra estrangeira? Se de ti,
Jerusalém, algum dia eu me esquecer, que resseque a minha mão!
Que se prenda a minha língua e se cole ao céu da boca, se de ti não me lembrar! Se não
for Jerusalém minha grande alegria!
52. CRIAI EM MIM UM CORAÇÃO QUE SEJA PURO (Sl. 51) (5º Domingo da Quaresma)
(Faixa 08 do CD Tempo da Quaresma)

Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido!
Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia! Na imensidão de vosso amor, purificai-me!
Do meu pecado, todo inteiro, me lavai e apagai completamente a minha culpa.
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Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor,
não me afasteis de vossa face nem retireis de mim o vosso Santo Espírito!
Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com um espírito generoso!
Ensinarei vossos caminhos aos pecadores, e para vós se voltarão os transviados.
53. MEU DEUS, MEU DEUS, POR QUE ME ABANDONASTES? (Sl. 22)
(Melodia igual à faixa 08 do CD)

Meu Deus, meu Deus, porque me abandonastes, e ficais longe de meu grito e minha
prece?
ACLAMAÇÃO:
54. LOUVOR E GLÓRIA A TI, SENHOR.
(Faixa 09 do CD Tempo da Quaresma)

Louvor e glória a ti, Senhor, / Cristo Palavra de Deus! / Cristo, Palavra de Deus!
O homem não vive somente de pão,
Mas de toda palavra da boca de Deus.
Numa nuvem resplendente, faz-se ouvir a voz do Pai: Eis meu filho muito amado, escutaio todos vós.
Tanto Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único; Todo aquele que crer nele, há
de ter a vida eterna.
Se alguém me quer servir, que venha atrás de mim; E onde eu estiver, ali estará meu
servo.
DISTRIBUIÇÃO DAS CINZAS:
55. CANTO DA CONVERSÃO
(Faixa 10 do CD Tempo da Quaresma)

Convertei-vos, voltai a mim e eu voltarei a vós. renunciai a vossos ídolos.
convertei-vos e vivereis!
A morte do pecador não me compraz, mas a sua conversão traz-me alegria. Afastai-vos
do caminho que seguis, porque hás de perecer, ó Israel!
Não mais te mostrarei o meu furor, Israel não é eterno o meu rancor. Reconhece tão
somente a tua falta: Infiel foste ao Senhor que é teu Deus!
Eu vos reconduzirei até Sião, tereis pastores segundo o meu coração. E, então,
derramarei o meu espírito sobre cada um de vós o infundirei!
OFERENDAS
56. EIS O TEMPO DE CONVERSÃO.
(Faixa 11 do CD Tempo da Quaresma)

Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação: ao pai voltemos, juntos andemos.
eis o tempo de conversão!
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Os caminhos do Senhor são verdade, são amor: dirigi os passos meus: em vós espero,
Ó Senhor!
Ele guia ao bom caminho quem errou e quer voltar: Ele é bom, fiel e justo: Ele busca e
vem salvar. (Sl. 25)
Viverei com o Senhor: Ele é o meu sustento. Eu confio, mesmo quando minha dor não
mais aguento.
Tem valor aos olhos seus meu sofrer e meu morrer: libertai o vosso servo e fazei-o
reviver! (Sl. 116)
A Palavra do Senhor é a luz do meu caminho; Ela é vida, é alegria: vou guardá-la com
carinho.
Sua lei, seu mandamento é viver a caridade: caminhemos todos juntos, construindo a
unidade! (Sl. 119)
57. RECEBE, DEUS AMIGO.
(Faixa 12 do CD Tempo da Quaresma)

Recebe, Deus Amigo, estes dons que a ti trazemos, e felizes, entre todos, a partilha nós
faremos .
Ó Deus Pai, a ti trazemos, pão e vinho uma vez mais. um só corpo nós seremos
com Jesus e pela paz!
Recebe, Deus Amigo, nossos pés e nossos braços, que encontram na Unidade, o alento
pro cansaço. 3.Recebe, Deus Amigo, os projetos que alimentam o convívio e o respeito,
entre povos que se enfrentam.
Recebe, Deus Amigo, os esforços do teu povo que trabalha com carinho pra criar um
mundo novo.
COMUNHÃO:
58. AGORA O TEMPO SE CUMPRIU (1º Domingo da Quaresma)
(Faixa 13 do CD Tempo da Quaresma)

Agora, o tempo se cumpriu, o reino já chegou, irmãos, convertam-se e creiam
firmes no Evangelho!
Feliz aquele homem que não anda conforme os conselhos dos perversos;
Que não entra no caminho dos malvados nem junto aos zombadores vai sentar-se;
Mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita, dia e noite, sem cessar.
Eis que ele é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada;
Ela sempre dá seus frutos a seu tempo e jamais as suas folhas vão murchar.
Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte.
59. DESTRUÍ ESTE TEMPLO, DISSE CRISTO
(Faixa 16 do CD Tempo da Quaresma)
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Destruí este templo, disse Cristo, e em três dias haverei de reerguê-lo. ele falava
do templo do seu corpo. Ele falava do templo do seu corpo.
Ó Senhor de coração eu vou dou graças Porque ouvistes as palavras dos meus lábios!
Perante vossos anjos vou cantar-vos E ante o vosso templo vou prostrar-me.
Eu agradeço vosso amor, vossa verdade, Porque fizestes muito mais que prometestes;
Naquele dia em que gritei, vós me escutastes E aumentastes o vigor da minha alma.
Os reis de toda a terra hão de louvar-vos Quando ouvirem, ó senhor vossa promessa.
Hão de cantar vossos caminhos e dirão: “Como a glória do Senhor é grandiosa!”
Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres, E de longe reconhece os orgulhosos. Se no
meio da desgraça eu caminhar, Vós me fazeis voltar à vida novamente.
Completai em mim a obra começada; Ó Senhor, vossa bondade é para sempre! Eu vou
peço: não deixeis inacabada Esta obra que fizeram vossas mãos!
60. ENTÃO, DA NUVEM LUMINOSA (2º domingo da Quaresma)
(Faixa 15 do CD Tempo da Quaresma)

Então da nuvem luminosa dizia uma voz "este é meu filho amado, escutem sempre
o que ele diz"
Transborda um poema no meu coração: Vou cantar-vos, ó Rei, esta minha canção.
Sois tão belo, o mais belo entre os filhos dos homens! Porque Deus, para sempre, vos
deu sua benção.
Levai vossa espada de gloria no flanco Herói valoroso, no vosso esplendor.
Saí para luta no carro de guerra Em defesa da fé, da justiça e verdade.
Vosso trono ó Deus, é eterno, sem fim Vosso cetro real é sinal de justiça.
Vós amais a justiça e odiais a maldade É por isso que Deus vos ungiu com seu oléo.
Cantarei vosso nome de idade em idade Para sempre haverão de louvar-vos os povos.
61. GLORIFICA O SENHOR, JERUSALÉM
(Faixa 17 do CD Tempo da Quaresma)

Glorifica o Senhor, Jerusalém! celebra o teu Deus, ó Sião!
Pois reforçou com segurança as tuas portas e os teus filhos em teu seio abençoou; A
paz em teus limites garantiu e te dá como alimento a flor do trigo.
Ele envia as suas ordens para a terra e a palavra que ele diz corre veloz; Ele faz cair a
neve como lã e espalha a geada como cinza.
De pão lança as migalhas granizo, a seu frio ficam as águas congelada; Ele envia sua
Palavra e as derrete, sopra o vento e de novo as águas correm.
Anuncia a Jacó sua Palavra, seus preceitos, suas leis a Israel. Nenhum povo mereceu
tanto carinho, a nenhum outro revelou os seus preceitos.
62. TANTO DEUS AMOU O MUNDO (4º Domingo da Quaresma)
(Faixa 18 do CD Tempo da Quaresma)
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Tanto Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único. Quem crê nele não perece,
mas terá a luz da vida! Quem crê nele não perece, mas terá a luz da vida! (jo 3,16)
Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força, minha rocha, meu refúgio e Salvador! Minha
força e poderosa salvação, sois meu escudo e proteção: em vós espero!
Ao Senhor eu invoquei na minha angústia e elevei o meu clamor para o meu Deus; De
seu templo ele escutou a minha voz e chegou aos seus ouvidos o meu grito.
Do alto ele estendeu a sua mão e das águas mais profundas retirou-me; L-4. Assaltaramme no dia da aflição, mas o Senhor foi para mim um protetor; Colocou-me num lugar
bem espaçoso; o Senhor me libertou porque me ama.
Ó Senhor, fazei brilhar a minha lâmpada; Ó meu Deus, iluminai as minhas trevas! Junto
convosco eu enfrento os inimigos, com vossa ajuda eu transponho altas montanhas.
63. SE O GRÃO DE TRIGO NÃO MORRER
(Melodia igual à faixa 13 do CD Tempo da Quaresma)

Se o grão de trigo não morrer, sozinho vai ficar mas se morrer no chão, dará, com
o tempo, muito fruto.
Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força, minha rocha, meu refúgio e Salvador.
Ondas da morte me envolveram totalmente e as torrentes da maldade me aterraram.
Ao Senhor eu invoquei na minha angústia e elevei o meu clamor para o meu Deus.
De seu templo ele escutou a minha voz e chegou a seus ouvidos o meu grito.
O Senhor recompensou minha justiça e a pureza que encontrou em minhas mãos.
Pois salvais, ó Senhor Deus, o povo humilde, mas os olhos dos soberbos humilhais.
Ó Senhor, fazeis brilhar a minha lâmpada; Ó meu Deus, iluminais as minhas trevas.
Concedeis ao vosso rei grandes vitórias e mostrais misericórdia ao vosso ungido.
64. SE O GRÃO DE TRIGO NÃO MORRER (5º Domingo da Quaresma)
(Faixa 19 do CD Tempo da Quaresma)

Se o grão de trigo não morrer, caindo em terra fica só; Mas se morrer dentro da
terra dará frutos abundantes!
Eu vou exalto, ó Senhor, pois me livrastes, e não deixastes rir de mim meus inimigos!
Senhor, clamei por vós pedindo ajuda, e vós meu Deus, me devolvestes a saúde.
Vós tirastes minha alma dos abismos e me salvastes, quando estava já morrendo! Por
vós, ó meu Senhor, agora eu clamo, e imploro a piedade do meu Deus.
Escutai-me, Senhor Deus, tende piedade! Sede, Senhor, o meu abrigo protetor!
Transformastes o meu pranto em uma festa, meus farrapos em adornos de alegria.
Cantai salmos ao Senhor, povo fiel, dai-lhe graças e invocai seu santo nome. Se à tarde
vem o pranto visitar-nos, de manhã nos vem saudar a alegria.
DESPEDIDA (No ciclo da Páscoa, especificamente no tempo da Quaresma, canta-se o hino sugerido
pela Campanha da Fraternidade)
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SEMANA SANTA:
Celebrar a Semana Santa é viver os mistérios da vida de Cristo e os mistérios da nossa
própria vida. A Semana Santa, considerada Semana Santa Maior para os cristãos,
não porque seja cronologicamente maior do que as outras, como se tivesse mais dias,
mas porque nela os cristãos celebram com intensidade o mistério mais profundo e mais
importante a partir do qual toda a realidade adquire sentido. Mais ainda: cada dia da
semana santa, e muito especialmente o tríduo pascal, tem uma tal densidade que
concentra em si todo o sentido da história.
Os cantos litúrgicos nos ajudarão a viver todo o mistério do amor de Deus por toda a
humanidade.
ABERTURA:
65. HOSANA AO FILHO DE DAVI!
(Faixa 01 do CD 02 Ciclo da Páscoa (Semana Santa))

Solo: Hosana ao Filho de Davi!
Ass.: Hosana ao Filho de Davi!
Bendito o que vem em nome do Senhor!
Rei de Israel, Hosana nas alturas!
66. GLÓRIA, LOUVOR E HONRA A TI
(Faixa 02 do CD 02 Ciclo da Páscoa (Semana Santa)

Glória, louvor e honra a ti, Cristo Rei, Redentor!
De Israel Rei esperado, / de Davi ilustre Filho, o Senhor é que te envia, / ouve, pois,
nosso estribilho!
Todos juntos te celebram, / quer na terra ou nas alturas, / cantam todos seus louvores
anjos, homens, criaturas!
Veio a ti o povo hebraico, com seus ramos e suas palmas, também hoje, te trazemos
nossos hinos, nossas almas!
PROCISSÃO DOS RAMOS:
67. OS FILHOS DOS HEBREUS.
Os filhos dos Hebreus, com ramos de palmeira, correram ao encontro de Jesus,
nosso Senhor, /:cantando e gritando:"Hosana, ó Salvador!":/ (bis)
O mundo e tudo que tem nele é de Deus, A terra e os que aí vivem, todos seus! Foi Deus
que a terra construiu por sobre os mares, No fundo do oceano, seus pilares!
Quem vai morar no templo de sua Cidade? Quem pensa e vive longe das vaidades! Pois
Deus, o Salvador o abençoará, No julgamento o defenderá!
Assim, são todos os que prestam culto a Deus Que adoram o Senhor, Deus dos hebreus!
Portões antigos, se escancarem, vai chegar, Alerta! o Rei da glória vai entrar!
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Quem é, Quem é, então, quem é o Rei da glória? O Deus, forte Senhor da nossa história!
Portões antigos, se escancarem, vai chegar, alerta! O Rei da Glória vai entrar!
68. OS FILHOS DOS HEBREUS
Antífona: Os filhos dos hebreus, com ramos de oliveira foram ao encontro do Senhor,
clamando:
Hosana, Hosana nas alturas! Hosana nas alturas!
Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os se“Ó portas, levantai vossos frontões! Para que assim o Rei da glória possa entrar”!
Dizei-nos: “Quem é este Rei da glória? “É o Senhor, o valoroso, o onipotente”!
Hosana hey (Entrando na Igreja).
Hosana hey, Hosana hey, /Hosana ha! (bis)
Ele é o santo, / é o filho de Maria / é o Deus de Israel, / é o filho de Davi!
Vamos a ele com as flores dos trigais, / com os ramos de oliveira, / com alegria e muita
paz!
Ele é o Cristo, / é o unificador, / é Hosana nas aturas, / é Hosana no amor!
Ele é alegria, / é a razão de meu viver / é a vida de meus dias, / é o amparo no sofrer!
ACLAMAÇÃO:
69. SALVE Ó CRISTO OBEDIENTE.
(Faixa 03 do CD 02 Ciclo da Páscoa (Semana Santa)

Salve, ó Cristo obediente! / Salve, amor onipotente / que te entregou à cruz / e te
recebeu na luz!
O Cristo obedeceu até a morte, / humilhou-se e obedeceu o bom Jesus. / Humilhou-se e
obedeceu, sereno e forte, / humilhou-se e obedeceu até a cruz.
Por isso o Pai do céu o exaltou, / exaltou-o e lhe deu um grande nome, / exaltou-o e lhe
deu poder e glória, / diante dele céus e terra se ajoelhem!
70. HOSANA AO FILHO DE DAVI
(Faixa 04 do CD 02 Ciclo da Páscoa (Semana Santa)

Hosana ao filho de Davi! hosana ao filho de Davi! bendito o que vem em nome dos
Senhor, Rei de Israel, Hosana nas alturas. os filhos dos hebreus com ramos de
oliveira, foram ao encontro do Senhor clamando, Hosana nas alturas! Hosana nas
alturas!
Ao Senhor pertence a terra e sua plenitude, / o mundo inteiro com os seus seres que o
povoam. / Porque Ele a tornou firme sobre os mares, / e sobre as águas a mantém
inabalável.
Quem subirá até o monte do Senhor? / Quem ficará em sua santa habitação? / Quem
tem mãos puras e inocente o coração,/ quem não dirige sua mente para o crime.
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Dizei-nos: quem é este Rei da glória? / O Senhor Rei da glória, é o Senhor Onipotente,/
o Rei da glória é o Senhor do Universo! / O Rei da glória é o Senhor de toda a terra!
OFERENDAS
71. Ó MORTE ESTÁS VENCIDA
(Letra: Antonio do Prado -Música: Adap. canto gregoriano Solo: Sabrina Gasparetto)

Ó morte, estás vencida, pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida!
O Servo do Senhor, fez sua, nossa dor.
De Adão a triste sorte, ao Cristo trouxe a morte.
Eis o Cordeiro mudo, vazio está de está de tudo.
Amou a humilhação, por ela a redenção.
Ao Filho e a ti, Senhora, chegada é a hora.
A espada te feria, pois, Mãe tu és, Maria.
COMUNHÃO:
72. COMUNHÃO PARA O DOMINGO DE RAMOS
Somos todos convidados para a ceia do Cordeiro. Neste mundo imolado, dos viventes é
o primeiro! Não sejamos separados do amor que ao mundo veio!
Ó Senhor, a tua páscoa, confirmada no madeiro, é penhor da aliança e o fim do
cativeiro!
Exaltado no calvário, o Senhor abriu caminho, Elegendo a santuário o humano peregrino!
O seu Reino é contrário a quem nega o pequenino!
O Senhor a cada dia vem abrir-nos os ouvidos Co'a palavra que nos guia e dá força ao
abatido: É convite de ousadia frente à morte e ao perigo.
O Senhor é a nossa estrada, salvação ao mundo inteiro, Comunhão que nos abraça,
nosso fim e paradeiro! É o amor que nunca passa, luz que brilha ao caminheiro!
Do Deus vivo e verdadeiro recebemos plena vida Pra vivermos, pioneiros, liberdade, a
mais querida: Eis o sonho que é primeiro desde a história mais antiga.
Do triunfo sobre a morte nós fazemos a memória: Mais que a cruz, o Cristo é forte e
conquista a vitória! Do seu povo é o norte, o Senhor de toda a história!
73. PAI, SE ESTE CÁLICE
Letra (refrão): José Alves Letra (estrofes): Liturgia das Horas. Música: José Alves -Solo: Frederico Andrade

Pai, se este cálice não pode passar, sem que o beba, seja f-1.
Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, Escutai a minha voz! Vossos ouvidos estejam
bem atentos Ao clamor da minha prece!
Se levardes em conta nossas faltas, Quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra
o perdão, Eu vos temo e em vós espero.
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No Senhor ponho a minha esperança, Espero em sua palavra. A minh'alma espera no
Senhor Mais que o vigia pela aurora.
Espere Israel pelo Senhor mais que o vigia pela aurora! Pois no Senhor se encontra toda
graça E copiosa redenção.
No ciclo da Páscoa, especificamente no tempo da Quaresma, canta-se o Hino
sugerido pela Campanha da Fraternidade.
TRIDUO PASCAL
É a páscoa do Senhor, celebrada sacramentalmente em três dias: Sexta-feira da paixão
(iniciando na quinta-feira à noite), sábado da sepultura e domingo da ressurreição
(Iniciando com a vigília Pascal na noite do sábado para o domingo). A vigília Pascal com
os três dias, nos quais está inserida, é realmente o ponto culminante de todo o ano
litúrgico, memória do Êxodo do povo de Israel que é imagem da libertação mediante a
morte-ressurreição de Jesus.
QUINTA-FEIRA SANTA
Quinta-feira Santa é dia do Mandamento Novo. O lava-pés torna-se nosso estilo de vida.
O Testamento de Jesus é que nos amemos e o amor comporta o dom do coração que
se traduz no delicado e persistente serviço. É o dia da Unidade e da Eucaristia
ABERTURA:
74. NÓS NOS GLORIAMOS.
(Faixa 05 do CD 02 Ciclo da Páscoa (Semana Santa)

Nós nos gloriamos na cruz de nosso Senhor, que hoje resplandece com o novo
mandamento do amor.
Na Ceia da Nova Aliança, Jesus na tarde santa ao Pai se entregou. Na Ceia que hoje
acontece, o povo oferece a Deus o seu louvor.
Comer e beber pão e vinho, sinais de carinho, anúncio do amor! Na luta de cada jornada,
a cruz é pesada. Salvai-nos, Senhor.
Viver, partilhar cada dia a dor, a alegria, nos faz celebrar: a Páscoa de Cristo, de novo,
na vida do povo, para ressuscitar.
O povo, carrega tua cruz no escuro e na luz, marchando assim vai. A cruz plenifica a
vida, resposta sofrida, vontade do Pai.
75. QUEM FOI QUE AQUI NOS REUNIU.
Quem foi que aqui nos reuniu? Foi o amor! / Quem foi que um dia, na cruz nos remiu?
Foi o amor! Quem livrará do fracasso este mundo? É o amor! / Quem é o maior? É o
amor! / E o mais profundo? É o amor!
Juntemos nossas vozes e demo-nos as mãos, / assim ninguém nos poderá vencer!
/ pelo Cristo, libertador! nele e por ele, libertaremos este mundo pelo amor!
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Que levaremos nós daqui? É o amor! /Qual a mensagem que vamos transmitir? É o
amor! / Como é possível nossas vidas transformar? Pelo o amor! / E o mundo inteiro?
Pelo o amor! / Valorizar? Pelo o amor!
Que quis Jesus nos ensinar? Foi o amor! / Quando na ceia a tal ponto se humilhou? Foi
o amor! / Lavando os pés dos discípulos assim? Por nosso amor! / Qual servo humilde,
Por amor! Até o fim por nosso amor!
ACLAMAÇÃO:
76. EU VOS DOU UM NOVO MANDAMENTO.
(Faixa 06 do CD 02 Ciclo da Páscoa (Semana Santa)

Eu vos dou um novo mandamento: “que vos amei uns aos outros, assim como eu
vos amei”, disse o Senhor (bis).
LAVA PÉS
77. JESUS ERGUENDO-SE DA CEIA.
(Faixa 07 do CD 02 Ciclo da Páscoa (Semana Santa))

Jesus erguendo-se da Ceia, jarro e bacia tomou, lavou os pés dos discípulos. Este
exemplo nos deixou. Aos pés de Pedro inclinou-se. Ó Mestre, não, por quem és? “Não
terás parte comigo se não lavar os teus pés” (bis).
És o Senhor, tu és o Mestre, os meus pés não lavarás. O que ora faço não sabes, mas
depois compreenderás. Se eu, vosso Mestre e Senhor, vossos pés hoje lavei, lavai os
pés uns dos outros, eis a lição que vos dei (bis).
Eis como irão reconhecer-vos como discípulos meus. Se vos amais uns aos outros, disse
Jesus para os seus. Dou-vos novo mandamento, deixo ao partir nova lei. Que vos amei
uns aos outros, assim como eu vos amei (bis).
78. QUANTO TEMPO EU DESEJEI.
Quanto tempo eu desejei / com vocês unir-me nesta refeição! Venham todos, meus
irmãos, / de mãos estendidas repartir o pão!
Jesus, um dia, reuniu todos seus amigos numa refeição / Cingiu-se com uma toalha e
lavou os pés de todos seus irmãos. / Depois de lhes lavar os pés, o Mestre explicou lhes
aquela lição: / “Quem quer ser o maior na vida, deve se tornar o menor dos irmãos”.
Jesus, naquela despedida, Ele pregava a vida, Ele pregava o amor. / E qual foi sua
tristeza, quando ali à mesa, estava o traidor! / Também, na nossa própria vida somos,
muitas vezes, Jesus traidor, / Comemos e bebemos juntos e depois negamos ao irmão
amor.
E o Mestre, repartindo o pão e repartindo o vinho, assim Ele falou: “Tomai, comei deles
agora, é o meu corpo e sangue, que por vós eu dou! Também no nosso dia a dia, vamos
nos doar ao pobre, nosso irmão! Tem gente morrendo de fome e na nossa mesa está
sobrando pão!
Assim foi a última Ceia, a primeira Missa que Jesus rezou, / Tornando-se nosso alimento
e, de amor sedento, por nós se entregou. / No mundo há uma grande ceia, a festa da
Vida, a Ceia Pascal / E a festa só será completa , quando houver no mundo amor
universal.
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OFERENDAS
79. ONDE O AMOR E A CARIDADE.
(Faixa 08 do CD 02 Ciclo da Páscoa (Semana Santa))

Onde o amor e a caridade, Deus aí está.
Congregou-nos num só corpo o amor e Cristo. / Exultemos, pois, e nele jubilemos. / Ao
Deus vivo nós temamos, mas amemos. E, sinceros, uns aos outros, nos queiramos.
Todos juntos num só corpo congregados: pela morte não sejamos separados! / Cessem
lutas, cessem rixas, dissensões, / Mas esteja em nosso meio Cristo Deus!
Junto um dia, com os eleitos, nos vejamos. / Tua face gloriosa, Cristo Deus: / Gáudio
puro, que é imenso e que ainda vem, pelos séculos dos séculos. Amém.
COMUNHÃO:
80. EU QUIS COMER ESTA CEIA AGORA.
(Faixa 09 do CD 02 Ciclo da Páscoa (Semana Santa))

Eu quis comer esta ceia agora. / Pois vou morrer, já chegou minha hora.
Tomai, comei, é meu corpo e meu sangue que dou. / Vivei no amor! Eu vou preparar
a ceia na casa do Pai.
Comei o pão é meu corpo imolado / por vós perdão para todo pecado.
E vai nascer do meu sangue a esperança, / o amor, a paz uma nova aliança.
Eu vou partir, deixo o meu testamento. / Vivei no amor eis o meu mandamento.
Irei ao Pai sinto a vossa tristeza; / porém, no céu, vos preparo outra mesa.
De Deus virá o Espírito Santo, / que vou mandar pra enxugar vosso pranto.
Eu vou, mas vós me vereis novamente; / Estais em mim e eu em vós estou presente.
Crerá em mim e estará na verdade, / quem vir cristãos, na perfeita unidade.
81. HOJE É FESTA, DIZ O POVO.
(Faixa 10 do CD 02 Ciclo da Páscoa (Semana Santa))

Hoje é festa, diz o povo, a nação santa de Deus. Bata palma, cante um hino: este
pão do céu desceu! (bis)
Aquela noite tão linda de amor ela estava cheia. Era a quinta-feira santa, era a derradeira
Ceia! (bis)
E as coisas mais sublimes, então, Ele revelou. Tendo amado a nós aqui, até o fim Ele
amou. (bis)
Jesus, partindo o pão, nesta Ceia tão sagrada, se entregou como alimento, o manjar da
caminhada. (bis)
E depois, tomou o vinho, entregou aos doze, então, “é meu sangue derramado, para a
vossa redenção!” (bis)
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Tudo q’Ele, então, cumpriu nesta Ceia, sem igual, mandou que se repetisse, até a vinda
final. (bis)
Na dureza desta vida, este pão é o sinal. Dizendo: Cristo é a porta da viagem terminal.
(bis)
Somos todos caminheiros, procurando um mundo novo. Somos irmãos, companheiros,
Cristo é o guia do seu povo! (bis)
Somos todos caminheiros, procurando eterno porto. Somos irmãos, companheiros,
Cristo é nosso conforto! (bis)
82. É SANGUE O QUE ERA VINHO.
(Faixa 11 do CD 02 Ciclo da Páscoa (Semana Santa))

É sangue o que era vinho, é corpo o que era pão. Cristo venceu o tormento, é nosso
sustento e se faz comunhão (bis).
As núpcias do Cordeiro em brancas vestes vamos. Transpondo o mar vermelho, ao
Cristo Rei cantamos.
Por nós nos altar da cruz seu corpo ofereceu. Comendo deste pão nascemos para Deus.
O Cristo nossa Páscoa morreu como um Cordeiro. Se corpo é nossa oferta, pão vivo e
verdadeiro.
Da morte o Cristo volta, a vida é seu troféu. O injusto traz cativo, e a todos abre o céu.
Jesus pascal Cordeiro, em vós se alegra o povo. Que livre pela graça, em vós nasceu
de novo.
Seu sangue em nossas portas, afasta o anjo irado das mãos de um rei injusto, seu povo
é libertado.
TRANSLADAÇÃO DO SANTÍSSIMO:
83. CANTA, IGREJA.
Canta, Igreja, o Rei do mundo,/ que se esconde sob os véus;/ canta o sangue tão
fecundo,/ derramado pelos seus,/ e o mistério tão profundo/ de uma virgem, mãe de
Deus.
Um menino nos foi dado,/ veio aos servos o Senhor./ Foi na terra semeado/ o seu Verbo
Salvador./ Ao partir, nos foi deixado,/ pão de vida, pão do amor.
Celebrando a despedida,/ com os Doze ele ceou./ Toda a Páscoa foi cumprida,/ novo
rito inaugurou./ E, seu corpo, pão da vida,/ aos irmãos ele entregou.
(Quando a procissão chega ao local da reposição, canta-se:)

84. TÃO SUBLIME SACRAMNENTO
Tão Sublime Sacramento/adoremos neste altar,/ pois o Antigo Testamento / deu ao novo
o seu lugar. / Venha a fé por suplemento / os sentidos completar.
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.
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SEXTA-FEIRA SANTA
Na Sexta-feira santa, celebrando a bem-aventurada e gloriosa paixão, a Igreja comemora
o seu próprio nascimento do lado de Cristo na cruz (cf. PCFP, 58). Partes essenciais da
ação litúrgica deste dia é a leitura da paixão segundo João e a adoração da cruz que
exaltam a vitória do Cristo (não o sofrimento).
ACLAMAÇÃO:
85. SALVE Ó CRISTO OBEDIENTE.
(Faixa 03 do CD 02 Ciclo da Páscoa (Semana Santa))

Salve, ó Cristo obediente! / Salve, amor onipotente / que te entregou à cruz / e te
recebeu na luz!
O Cristo obedeceu até a morte, / humilhou-se e obedeceu o bom Jesus. / Humilhou-se e
obedeceu, sereno e forte, / humilhou-se e obedeceu até a cruz.
ADORAÇÃO DA CRUZ:
86. FIEL MADEIRO DA SANTA CRUZ
(Faixa 12 do CD 02 Ciclo da Páscoa (Semana Santa))

Fiel madeiro da santa cruz, / ó árvore sem rival. / Que selva outro lenho produz /
que traga em si fruto igual? Quão doce peso conduz, / ó lenho celestial! / fiel
madeiro da santa cruz, / ó árvore sem rival!
Cantem meus lábios a luta / que sobre a cruz se travou; / cantem o nobre triunfo / que
no madeiro alcançou / o redentor do universo, / quando por nós se imolou.
O Criador teve pena / do primitivo casal, / que foi ferido de morte, / comendo o fruto fatal,
/ e marcou logo outra árvore / para curar-nos do mal.
Tal ordem foi exigida / na obra da salvação: / cai o inimigo no laço / de sua própria
invenção. / Do próprio lenho da morte / Deus faz nascer redenção.
Na plenitude dos tempos, / a hora santa chegou / e, pelo Pai enviado, / nasceu do mundo
o autor; / e duma virgem no seio / a nossa carne tomou.
Em Jerusalém prenderam Jesus.
Em Jerusalém prenderam Jesus, / o meu Salvador. / Cuspiram a face / e a força do braço
o chicoteou.
Como sofreu / o meu redentor! / Foi sobre o madeiro / que c—
Soldados romanos / trouxeram a cruz, / Jesus a tomou; por todas as ruas / daquela
cidade / o Cristo a arrastou.
E quando chegaram / até o calvário, / deitaram Jesus / de braços abertos, / no grande
madeiro / em forma de cruz.
E sobre os seus pés, / também, suas mãos / os cravos pregaram, / e entre os ladrões, /
o meu Salvador / na cruz levantaram.
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O fel da amargura, / na boca do Mestre / alguém colocou. / E um dos soldados / seu lado
esquerdo / com a lança furou.
Foi feito assim / ao meu redentor. / Depois de três dias, / saiu do sepulcro e
ressuscitou.
87. LAMENTOS DO SENHOR.
(Faixa 13 do CD 02 Ciclo da Páscoa (Semana Santa))

Povo meu que te fiz eu? Dize em que te contristei! Por que a morte me entregaste, em
que foi que eu te faltei?
Eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei: Preparei-te bela terra, tu a cruz para o teu
rei!
Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós.
Bela vinha eu te plantara, tu plantaste a lança em mim; águas doces eu te dava, foste
amargo até o fim!
Flagelei por ti o Egito, primogênitos matei; tu porém, me flagelaste, entregaste o próprio
rei!
COMUNHÃO:
88. EU VIM PARA QUE TODOS TENHAM VIDA
(Faixa 14 do CD 02 Ciclo da Páscoa (Semana Santa))

Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente.
Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor, Reconstrói a tua vida em comunhão
com teu irmão. Onde está o teu irmão, eu estou presente nele.
Eu passei fazendo o bem, eu curei todos os males. Hoje és minha presença junto a todo
sofredor. Onde sofre o teu irmão, eu estou sofrendo nele.
Entreguei a minha vida pela salvação de todos. Reconstrói, protege a vida de indefesos
e inocentes. Onde morre o teu irmão, eu estou morrendo nele.
Vim buscar e vim salvar o que estava já perdido. Busca, salva e reconduz a quem perdeu
toda a esperança. Onde salvas teu irmão, tu me estás salvando nele.
Este pão, meu corpo e vida para a salvação do mundo é presença e alimento nesta santa
comunhão. Onde está o teu irmão, eu estou, também, com ele.
Salvará a sua vida quem a perde, quem a doa. Eu não deixo perecer nenhum daqueles
que são meus. Onde salvas teu irmão, tu me estás salvando nele.
Da ovelha desgarrada eu me fiz o Bom Pastor. Reconduze, acolhe e guia a quem de
mim se extraviou. Onde acolhes teu irmão, tu me acolhes, também, nele.
89. PROVA DE AMOR.
(Faixa 15 do CD 02 Ciclo da Páscoa (Semana Santa))

Prova de amor maior não há / que doar a vida pelo irmão (bis).
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Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: / “Amai vos uns aos outros como eu vos
tenho amado”.
Vós sereis os meus amigos se seguirdes meu preceito: / “Amai-vos uns aos outros como
eu vos tenho amado”.
Como o Pai sempre me ama, assim também eu vos amei: / “Amai-vos uns aos outros
como eu vos tenho amado”.
Permanecei no meu amor e segui meu mandamento: / “Amai-vos uns aos outros como
eu vos tenho amado”.
E, chegando a minha páscoa, vos amei até o fim: / “Amai-vos uns aos outros como eu
vos tenho amado”.
Nisto todos saberão que vós sois os meus discípulos: / “Amai-vos uns aos outros como
eu vos tenho amado”.
SÁBADO DE ALELUIA
Durante o Sábado Santo “a Igreja permanece junto do sepulcro do Senhor, meditando a
sua paixão e morte, a sua descida aos infernos, e esperando na oração e no jejum a sua
ressurreição” (PCFP, 73). É momento de meditar sobre a sepultura do Senhor,
certificação de sua morte, pertencente à forma mais antiga da fé: ‘Cristo morreu pelos
nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia,
segundo as Escrituras’ (1Cor 15,3-4).
A Vigília Pascal compõe-se de quatro partes: a celebração da luz; a liturgia da Palavra
onde a Igreja medita sobre as maravilhas que Deus realizou desde a criação até a manhã
da ressurreição; a liturgia batismal e por fim a liturgia eucarística.
90. PROCLAMAÇÃO DA PÁSCOA: EXULTE
(Faixas 16 e 17 do CD 02 Ciclo da Páscoa (Semana Santa))

Exulte de alegria/ dos anjos a multidão/ exultemos, também, nós por tão grande
salvação!
Do grande Rei a vitória / cantemos o resplendor:/ das trevas surgiu a glória, / da morte o
libertador.
Solo: O Senhor esteja convosco! / Todos: Ele está no meio de nós!
No esplendor desta noite, / que viu os Hebreus libertos nós os cristãos bem
despertos / brademos: morreu a morte! Bendito seja o Cristo, Senhor, / que é do
Pai imortal, esplendor! (bis)
No esplendor desta noite,/ que viu vencer o Cordeiro,/ por Cristo salvos, cantemos:/ a
Seu sangue justiceiro!
No esplendor desta noite,/ que viu ressurgir Jesus/ do sepulcro, exultemos:/ pela vitória
da cruz!
Noite mil vezes feliz,/ Deus por nós seu Filho deu/ o Filho salva os escravos,/ quem tanto
amor mereceu?
Noite mil vezes feliz,/ Ó feliz culpa de Adão/ que mereceu tanto amor, / que recebeu o
perdão!
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Noite mil vezes feliz/ aniquilou-se a maldade/ as algemas se quebraram / despontou a
liberdade!
Noite mil vezes feliz,/ o opressor foi despojado,/ os pobres enriquecidos / o céu à terra
irmanado!
Noite mil vezes feliz / em círio de virgem cera/ nova esperança se acende / no ceio de
tua Igreja!
Noite mil vezes feliz, / noite clara como o dia,/ na luz de Cristo glorioso, / exultemos de
alegria!
ACLAMAÇÃO
91. ALELUIA.
(Faixa 18 do CD 02 Ciclo da Páscoa (Semana Santa))

Aleluia, aleluia, aleluia, / aleluia! (bis)
Coro: Rendei graças ao Senhor! / Que seu amor é sem fim!
Coro: Diga o povo de Israel / Que seu amor é sem fim!
Coro: Digam os seus sacerdotes / Que seu amor é sem fim!
Coro: Digam todos que o temem / Que seu amor é sem fim!
Coro: Eis o dia do Senhor! / Alegres nele exultemos!
Coro: Que nos salve, imploremos, / Alegres nele exultemos!
Coro: Bem vindos à sua casa, / Alegres nele exultemos!
Coro: Nós todos, os seus amados! / Alegres nele exultemos!
92. ALELUIA! LÁ VEM A BARRA DO DIA.
(Faixa 19 do CD 02 Ciclo da Páscoa (Semana Santa))

Lá vem a barra do dia! (bis)
Lá vem o Filho de Maria! (bis)
A vida vence a morte, para nossa alegria! (bis)
Aleluia, aleluia! (bis) / aleluia, aleluia! (bis) / aleluia, aleluia! (bis)
ASPERSÃO
93. BANHADOS EM CRISTO
(Faixa 20 do CD 02 Ciclo da Páscoa (Semana Santa))

Banhados em Cristo, / somos uma nova criatura. / As coisas antigas já se
passaram, / somos nascidos de novo. / Aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
94. NO PRINCÍPIO, TEU ESPÍRITO
(Faixa 21 do CD 02 Ciclo da Páscoa (Semana Santa))
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No princípio teu Espírito sobre as águas a pairar. O chão seco, eis a terra: águas juntas,
eis o mar. (bis) Pelas águas do dilúvio, vem a nova criação. /: Se levanta um arco-íris, no
esplendor da imensidão. :/ (bis)
Bendito, bendito, bendito, sejas Senhor! Bendito., bendito, pela água e pelo amor.
E do mar vermelho as águas o Senhor as dividiu; /: o meu povo do Egito, com sua mão
Deus conduziu. :/ (bis) E Moisés tocando a rocha, faz da rocha água brotar./: Israel
matando a sede, ao Senhor põe-se a louvar. :/ (bis)
Sai do templo um rio d´água, vai correndo pro Oriente./: Toda a vida se renova, onde
alaga a torrente. :/ (bis) Jesus Cristo batizado com as águas do Jordão:/: eis meu filho
muito amado: dele vem a Redenção. :/ (bis)
Do seu peito transpassado, uma fonte a jorrar./: Vem Senhor, com está água, nossas
culpas apagar. :/ (bis) Vem, ó fonte de água viva, a esta fonte bendizer./: Quando a chuva
molha a terra, o chão há de florescer. :/ (bis)
Sobre a água do batismo, te pedimos sem cessar,/: Venha A força do Espírito esta água
fecundar,:/(bis) E quem nela batizado, sepultado com Jesus,/: Vem com ele para a vida,
ressuscite para a cruz,:/
95. EU VI FOI ÁGUA
Reginaldo Veloso

Eu vi, eu vi, foi água a manar, Do lado direito do Templo a jorrar:
Amém, amém, amém, aleluia! (4x)
E quantos foram por ela banhados/cantaram o canto dos que foram salvos:
Amém, amém, amém, aleluia! (4x)
Louvai e cantai ao Senhor, por que ele é bom e sem fim, seu amor:
Amém, amém, amém, aleluia! (4x)
Ao Pai a glória e ao ressuscitado/ e seja Divino pra sempre louvado!
Amém, amém, amém, aleluia! (4x)
Quão grande, ó Deus, é a vossa bondade, Senhor, eu vos peço, ouvi –me, escutai-me
OFERENDAS
96. ONDE O AMOR E A CARIDADE
Onde o amor e a caridade, / Deus aí está! (bis)
Congregou-nos num só corpo o amor de Cristo/exultemos, pois, e nele jubilemos.
ao deus vivo nós temamos, mas amemos/e, sinceros, uns aos outros, nos queiramos.
Todos juntos, num só corpo congregados:/pela mente não sejamos separados!
cessem as lutas, cesses as rixas, dissensões,/mas esteja em nosso meio cristo Deus!
Junto um dia, com os eleitos, nós vejamos/tua face gloriosa, cristo deus:
gáudio puro, que é imenso e que ainda vem,/pelos séculos dos séculos. amém.
COMUNHÃO
97. CRISTO, NOSSA PÁSCOA, FOI IMOLADO, ALELUIA!
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Cristo, nossa páscoa, foi imolado, aleluia!
Glória a Cristo, rei ressuscitado, aleluia!
Páscoa sagrada! ó festa de luz!
Precisas despertar: Cristo vai te iluminar!
Páscoa sagrada! ó festa universal!
No mundo renovado é jesus glorificado!
Páscoa sagrada! vitória sem igual!
A cruz foi exaltada, foi a morte derrotada!
Páscoa sagrada! ó noite batismal!
De tuas águas puras nascem novas criaturas!
Páscoa sagrada! banquete do Senhor!
Feliz a quem é dado ser às núpcias convidado!
PÁSCOA
Com a reforma litúrgica ficou restabelecida a unidade do tempo pascal. A celebração da
Páscoa continua nos cinquenta dias que vão do domingo da Ressurreição ao domingo
de Pentecostes, celebrados com alegria como um só dia festivo, como ‘o grande
domingo’ (cf. PCFP, 100). É tempo de mistagogia para toda a comunidade,
especialmente para os neófitos, com a finalidade de aprofundar a compreensão e a
vivência do mistério pascal .
ABERTURA
98. O SENHOR RESSURGIU (1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º Domingos)
O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia! É o cordeiro pascal, aleluia, aleluia! imolado
por nós, aleluia, aleluia! É o Cristo Senhor, ele vive e venceu, aleluia!
O Cristo, Senhor ressuscitou, a nossa esperança realizou: vencida a morte para sempre,
triunfa a vida eternamente!
O Cristo remiu a seus irmãos, ao Pai os conduziu por sua mão; no Espírito Santo unida
esteja, a família de Deus, que é a Igreja!
O Cristo, nossa Páscoa, se imolou, seu sangue da morte nos livrou: incólumes o mar
atravessamos, e à Terra prometida caminhamos!
99. CRISTO RESSUSCITOU
Cristo ressuscitou, aleluia! Venceu a morte com amor! Cristo ressuscitou, aleluia!
Venceu a morte com amor! Aleluia!
Tendo vencido a morte, o Senhor ficará para sempre entre nós, para manter viva a chama
do amor que reside em cada cristão, a caminho do Pai!
Tendo vencido a morte, o Senhor nos abriu um horizonte feliz, pois nosso peregrinar pela
face do mundo terá seu final lá na casa do Pai!
100. NOVO SOL BRILHOU
Novo sol brilhou, a vida superou / sofrimento, dor e morte, tudo enfim / nosso olhar se
abriu / Deus mesmo se incumbiu / de tomar-nos pela mão assim.
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O Deus de amor, jamais se descuidou / em seu vigor, jesus ressuscitou.
Estender a mão, abrir o coração / acolher, compartilhar e perdoar / É fazer o céu / cumprir
o seu papel / já na terra tem que vigorar.
101. ALELUIA! BATEI PALMAS POVOS TODOS (ASCENSÃO DO SENHOR)
Aleluia! batei palmas, povos todos! Cantai músicas alegres, aleluia! aleluia! Deus
é grande e poderoso, pois governa o mundo inteiro, aleluia!
Nos mandou levar a todos a mensagem de amor. Ele fez uma aliança com o povo, que
escolheu!
O Senhor é vencedor, triunfante sobre o céu. Ele é Rei de toda a terra; Cantai hinos de
vitória!
Deus domina o mundo inteiro, assentado no seu trono. Reuni os povos todos: Todos são
povo de Deus!
102. O AMOR DE DEUS FOI DERRAMADO (PENTECOSTES)
Antífona: O Espírito do Senhor o universo todo encheu, tudo abarca em seu sabe. Tudo
enlaça em seu amor.
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
Levanta-se Deus, cadê os inimigos? Na sua presença perecem os iníquos! São como
fumaça que desaparece, são cera no fogo, que logo derrete!
Os justos se alegram diante de Deus cantai ao Senhor, vibrai, filhos seus! Abri o caminho
ao grão-cavaleiro, dançai diante dele, Senhor justiceiro.
Dos órfãos é Pai, das viúvas, juiz, em sua morada só ele é quem diz: “Quem estava
sozinho, família encontrou, quem estava oprimido, tua mão libertou!”
À frente do povo saíste, ó Deus! Os céus gotejaram, a terra tremeu; na sua presença se
abala o Sinai. É Deus que avança, que avança e vai!
Uma chuva abundante do céu derramaste. A tua herança exausta saciaste; fizeste em
tua paz viver teu rebanho, e os necessitados tiveram seu ganho.
Falou sua palavra, saem os portadores, debandam os reis e fartam-se os pobres! Imenso
é o poder de nosso Senhor, subindo às alturas, cativos levou.
Bendito tu sejas, Senhor, todo dia, tu és quem nos salva, quem nos alivia. És tu nosso
Deus, o libertador! Quem livra da morte, só mesmo o Senhor!
103. SÚPLICA AO ESPÍRITO SANTO (PENTECOSTES)
Vem, vem, vem, vem, Espírito Santo de amor / vem a nós, traz à igreja um novo
vigor.
Presente no início do mundo / Presente na criação / Do nada geraste a vida / Que a vida
não sofra no irmão.
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Presente de força aos profetas / Que falam sem nada temer / Contigo sustentam o povo
/ Na luta que vão empreender.
Presença que gera esperança / Maria por ti concebeu / No povo renasce a confiança / Ó
Espírito Santo de Deus.
Presença com força de vida / Presença de transformação / Tiraste a vida da morte / Em
Cristo, na ressurreição.
Presença na Igreja nascente / Os povos consegues reunir / Na mesma linguagem se
entendam / o amor faz a igreja surgir.
104.ESTAREMOS AQUI REUNIDOS. (PENTECOSTES).
Estaremos aqui reunidos como estavam em Jerusalém. Pois só quando vivemos
unidos é que o Espírito Santo nos vem.
Ninguém para esse vento passando; ninguém vê e ele sopra onde quer. Força igual tem
o Espírito quando faz a Igreja de Cristo crescer.
Feita de homens a Igreja é divina, pois o Espírito Santo a conduz, como um fogo que
aquece e ilumina que é pureza, que é vida, que é luz.
Sua imagem são línguas ardentes, pois amor é comunicação. E é preciso que todas as
gentes saibam quanto felizes serão.
SALMO RESPONSORIAL
105. ESTE É O DIA - Sl 118 (117)
Este é o dia que o Senhor fez para nós: alegremo-nos e nele exultemos!
Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom! “Eterna é a sua misericórdia!” A casa de Israel
agora o diga: “Eterna é a sua misericórdia!”
106. DAI GRAÇAS AO SENHOR PORQUE ELE É BOM - Sl 118 (117)
Dai graças ao Senhor porque ele é bom! “Eterna é a sua misericórdia!”
A casa de Israel agora o diga: “Eterna é a sua misericórdia!” A casa de Aarão agora o
diga: “Eterna é a sua misericórdia!” Os que temem o Senhor agora o digam: “Eterna é a
sua misericórdia!”
107. SOBRE NÓS FAZEI BRILHAR O ESPLENDOR - Sl 4
Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face, ó Deus do universo!
Quando eu chamo, respondei-me, ó meu Deus, minha justiça! Vós que soubestes aliviarme nos momentos de aflição, atendei-me por piedade e escutai minha oração!
108. A PEDRA QUE OS PEDREIROS REJEITARAM - Sl 118 (117)
A pedra que os pedreiros rejeitarem tornou-se agora a pedra angular.
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Dai graças ao Senhor, porque ele é bom! “Eterna é a sua misericórdia!” É melhor buscar
refúgio no Senhor, do que pôr no ser humano a esperança. É melhor buscar refúgio no
Senhor, do que contar com os poderosos deste mundo.
109. SOIS MEU LOUVOR - Sl 22 (21)
Sois meu louvor em meio à grande assembleia. Anunciarei a todos vosso nome!
Sois meu louvor em meio à grande assembleia; cumpro meus votos ante aquele que vos
temem. Vossos pobres vão comer e saciar-se, e os que procuram o Senhor o louvarão;
“Seus corações tenham a vida para sempre!”
110. O SENHOR FEZ CONHECER A SALVAÇÃO - Sl 98 (97)
O Senhor fez conhecer a salvação, revelou sua justiça às nações.
Cantai ao Senhor Deus canto novo, porque ele fez prodígios! Sua mão e o seu braço
forte e santo alcançaram lhe a vitória.
111. POR ENTRE ACLAMAÇÕES – Sl 47 (46) (ASCENSÃO DO SENHOR)
Por entre aclamações deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta.
Povos todos do universo, batei palmas, gritai a Deus aclamações de alegria! Porque
sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra.
112. ENVIAI O VOSSO ESPÍRITO, SENHOR - Sl 104 (103) (PENTECOSTES)
Enviai o vosso Espírito, Eenhor, e da terra toda a face renovai!
Bendize, ó minh’alma, ao Senhor! Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande! Quão
numerosas, ó Senhor, são vossas obras: encheu-se a terra com as vossas criaturas!
SEQUÊNCIA DE PÁSCOA
113. CANTAI, CRISTÃOS, AFINAL (DOMINGO DE PÁSCOA)
Cantai, cristãos, afinal: / “salve ó vítima pascal!” / cordeiro inocente, o Cristo /
abriu-nos do Pai o aprisco.
Por toda ovelha imolado, / do mundo lava o pecado. / Duelam forte e mais forte: / É a
vida que vence a morte.
O Rei da vida, cativo, / foi morto, mas reina vivo! / Responde, pois, ó Maria: / No caminho
o que havia?
“Vi Cristo ressuscitado, / o túmulo abandonado. / os anjos da cor do sol, / dobrado no
chão o lençol.
O Cristo que leva aos céus , / caminha à frente dos seus!” Ressuscitou de verdade: / Ó
Cristo Rei, piedade!
SEQUÊNCIA DE PENTECOSTES
114. ESPÍRITO DE DEUS
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Espírito de Deus/ Enviai dos céus / Um raio de luz!
Vinde, Pai dos pobres, / dai aos corações / vossos sete dons.
Consolo que acalma, / hóspede da alma, / doce alívio, vinde!
No labor descanso, / na aflição remanso, / no calor aragem.
Enchei, ó luz bendita, / chama que crepita, / o Íntimo de nós!
Sem a luz que acode,/ nada o homem pode, / nenhum bem há nele.
Ao sujo lavai, / ao seco regai, / curai o doente.
Dobrai o que é duro,/ guiai no escuro, / o frio aquecei.
Dai à vossa Igreja/ que espera e deseja / vossos sete dons!
Dai em prêmio ao forte / uma santa morte / alegria eterna / Amém! Amém!
ACLAMAÇÃO
115. ALELUIA!
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
O nosso Cordeiro Pascal, Jesus Cristo já foi imolado, / Celebremos, assim, esta festa,
na sinceridade e verdade!
“Acreditaste, Tomé, porque me viste. / Felizes os que crerem sem ter visto!”
Senhor, Jesus, revelai-nos o sentido da escritura; / Fazei o nosso coração arder quando
nos falardes!
“Eu sou o bom pastor”, diz o Senhor. / Eu conheço minhas ovelhas e elas me conhecem
a mim!
Ficai em mim, e eu em vós hei de ficar, diz o Senhor; quem em mim permanece, esse
dá muito fruto.
Quem me ama realmente / guardará minha palavra, / e meu Pai o amará, e a Ele nós
viremos.
116. ASCENSÃO DO SENHOR
Ide ao mundo, ensinai aos povos todos: / “Convosco estarei, todos os dias”, diz Jesus.
117. PENTECOSTES
Vinde, Espírito Divino, e enchei com Vossos dons / os corações dos fiéis e acendei neles
o amor como um fogo abrasador!
Aleluia! Nossa Páscoa é Jesus Cristo.
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
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Coro: Nossa Páscoa é Jesus Cristo Todos: Que foi por nós imolado! Coro: Celebremos,
pois, a festa Todos: Com coração renovado! Coro: Do fermento da maldade Todos:
Sejamos purificados!
Coro Da verdade o pão sincero Todos: Seja entre nós partilhado!
Aleluia, alegria minha gente.
118. ALELUIA, ALEGRIA MINHA GENTE, ALELUIA, ALELUIA! (BIS)
O Senhor ressuscitou, minha gente, Ele está vivo em nosso meio, aleluia!
O sepulcro está vazio, minha gente, o Senhor ressuscitou, aleluia!
OFERENDAS
119. BENDITO SEJAS, Ó REI DA GLÓRIA (1º, 2º, E 3º DOMINGOS)
BENDITO SEJAS, ó Rei da glória! Ressuscitado, Senhor da Igreja! Aqui trazemos as
nossas ofertas.
Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo o que temos, seja pra ti, ó
Senhor!
Vidas se encontram no altar de Deus, gente se doa, dom que se imola. Aqui trazemos
as nossas ofertas.
Irmãos da terra, irmãos do céu, juntos cantemos glória ao Senhor. Aqui trazemos as
nossas ofertas.
120. SOU BOM PASTOR (4ºDOMINGO)
Sou bom pastor, ovelhas guardarei. Não tenho outro ofício, nem terei. quantas
vidas eu tiver, eu lhes darei.
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.
Verdes prados e belas montanhas hão de ver o pastor rebanho atrás. Junto a mim as
ovelhas terão muita paz, poderão descansar.
121. CRISTO RESSUSCITOU (5º E 6º DOMINGOS E ASCENSÃO DO SENHOR)
Cristo ressuscitou, o sertão se abriu em flor, da pedra água saiu, era noite e o sol
surgiu, glória ao Senhor!
Vocês que tristes estão, que gemem sob a dor, na dor de sua paixão, Deus se irmanou.
Vocês que pobres são, que temem o opressor, por sua ressurreição, Deus nos livrou.
122. EIS A PROCISSÃO (PENTECOSTES)
Eis a procissão do Rei, nosso Deus, ao seu santuário, seguido dos seus! (bis)
À frente, cantores, atrás, tocadores, no meio vão jovens tocando tambores. (bis)
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Uni-vos em coros, a Deus bendizei, vós moços e idosos, cantai vosso Rei! (bis)
Ó Deus, manifesta teu grande poder, ofertas e dons irás receber! (bis)
Reprime os ferozes, os fortes que exploram, que oprimem teus pobres e a guerra
promovem. (bis)
Do sul e do norte os povos se achegam, humildes se dobram, a Ti, Deus, adoram. (bis)
Cantai ao Senhor, ó reinos da terra, ao Deus poderoso, que tudo governa! (bis)
Seu grande poder nos céus resplandece, ele é nosso Deus, quem nos fortalece! (bis)
123. EU CREIO NUM MUNDO NOVO
Eu creio num mundo novo, pois Cristo ressuscitou! eu vejo sua luz no povo, por
isso alegre estou!
Em toda pequena oferta, na força da união, no pobre que se liberta, eu vejo ressurreição!
Na mão que foi estendida, no dom da libertação, nascendo uma nova vida eu vejo
ressurreição!
Nas flores oferecida e quando se dá perdão, nas dores compadecidas, eu vejo
ressurreição!
Nos homens que estão unidos com outros, partindo o pão, nos fracos fortalecidos, eu
vejo ressurreição!
Na fé dos estão sofrendo, no riso do meu irmão, na hora em que está morrendo, eu vejo
ressurreição!
124. QUANDO O TRIGO AMADURECE.
La, la, ia, la, la , ia, la, ia, la, ia.
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).
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)
COMUNHÃO
125. CELEBREMOS NOSSA PÁSCOA (1º E 2º DOMINGOS)
Celebremos nossa páscoa na pureza, na verdade: aleluia, aleluia!
Dai graças ao Senhor, pois ele é bom, eterna é a sua misericórdia.
Repita o seu povo eleito: “Eterna é a sua misericórdia!”
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O poder do Senhor fez maravilhas, o poder do Senhor me exaltou.
Não morrerei, hei de viver, e cantarei as maravilhas do Senhor.
A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se agora a pedra angular.
Foi o Senhor que operou estes prodígios, é maravilhoso para quem contempla!
126. ANDAVAM PENSANDO, TÃO TRISTES
Andavam pensando, tão tristes, de Jerusalém a Emaús, os dois seguidores de Cristo,
logo após o episódio da cruz. Enquanto assim vão conversando, Jesus se achegou
devagar: “De que vocês vão palestrando?” E ao Senhor não puderam enxergar.
Fica conosco, Senhor, é tarde e à noite já vem! Fica conosco, Senhor somos teus
seguidores também!
Não sabes, então, forasteiro, aquilo que aconteceu? Foi preso Jesus Nazareno,
Redentor que esperou Israel. Os chefes a morte tramaram do santo profeta de Deus; o
justo foi crucificado, a esperança do povo morreu.
Três dias enfim se passaram, foi tudo uma doce ilusão; um susto as mulheres pregaram:
não encontraram seu corpo mais, não. Disseram que ele está vivo, que disso souberam
em visão. Estava o sepulcro vazio, mas do mestre ninguém sabe não.
Jesus foi então relembrando: pro Cristo, na glória entrar, profetas já tinham falado,
sofrimento devia enfrentar. E pelo caminho afora ardia-lhes o coração: falava-lhes das
escrituras, explicando a sua missão.
Chegando, afinal, ao destino, Jesus fez que ia passar, Mas eles demais insistiram: “Vem
Senhor, vem conosco ficar!” Sentado com eles à mesa, deu graças e o pão repartiu; dos
dois foi tão grande a surpresa: “Jesus Cristo, o Senhor ressurgiu”
127. O SENHOR É MEU PASTOR
O Senhor é meu pastor, nada me pode faltar; onde houver muita fartura, (bis) ele
aí vai me levar!
Para as fontes de água fria Ele vai me conduzir. Vou repousar, ganhar força (bis) E
vontade de sorrir.
Por caminhos bem traçados Ele me faz caminha; nas passagens perigosas (bis) Ele vem
me acompanhar.
Me prepara mesa farta, de invejar o meu vizinho; me abraça e põe perfume (bis) Enche
o meu copo de vinho.
Me acompanham, noite e dia, tua força e teu amor; vou morar em tua casa (bis) Toda a
vida, meu Senhor!
128. EU SOU A VIDEIRA.
Eu sou a videira, meu Pai é o agricultor. Vós sois os ramos, permanecei no meu
amor!
Para dar muito fruto: permanecei no meu amor. Para dar amor puro: permanecei no meu
amor. Como ramos ao tronco: permanecei em mim!
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Para amar sem medidas: permanecei no meu amor. Para dar vossas vidas: permanecei
no meu amor. Para ser meus amigos: permanecei em mim!
Para ver o caminho: permanecei no meu amor. Para ver a verdade: permanecei no meu
amor. Para ter sempre vida: permanecei em mim!
Para ser sal da terra: permanecei no meu amor. Para ser luz do mundo: permanecei no
meu amor. Para ser testemunhas: permanecei em mim!
Se vos dobra a tristeza: permanecei no meu amor. Se amargo é o pranto: permanecei
no meu amor. Se inquieta a tentação: permanecei em mim!
Quando a noite é longa: permanecei no meu amor. Quando não há estrelas: permanecei
no meu amor. Se a morte vos chega: permanecei em mim!
Quando a estrada é difícil: permanecei no meu amor. Quando o passo é impossível:
permanecei no meu amor. Quando treme a esperança: permanecei em mi!
Sem cansar ou desanimar: permanecei no meu amor. Sem amarras a segurar:
permanecei no meu amor. Sem temor, sempre a cantar: permanecei em mim!
129. PROVA DE AMOR (6º DOMINGO)
Prova de amor maior não há / que doar a vida pelo irmão (bis).
Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: / “Amai-vos uns aos outros como eu vos
tenho amado”.
Vós sereis os meus amigos se seguirdes meu preceito: / “Amai-vos uns aos outros como
eu vos tenho amado”.
Como o Pai sempre me ama, assim também eu vos amei: / “Amai-vos uns aos outros
como eu vos tenho amado”.
Permanecei no meu amor e segui meu mandamento: / “Amai-vos uns aos outros como
eu vos tenho amado”.
E, chegando a minha páscoa, vos amei até o fim: / “Amai-vos uns aos outros como eu
vos tenho amado”.
Nisto todos saberão que vós sois os meus discípulos: / “Amai-vos uns aos outros como
eu vos tenho amado”.
130. MESA PRONTA
Mesa pronta, toalha limpa, flores, luzes e canções / Nos olhares um sorriso, muita paz
nos corações / É a ceia partilhada nesta casa de irmãos / Páscoa sempre renovada,
recriando a comunhão.
És Senhor, o Deus da vida, és a festa és a dança / no banquete de tua casa somos
povo da aliança.
Somos povo em travessia, no deserto a caminhar / Revestidos de esperança, contra o
mal vamos lutar / Na montanha contemplamos na sua glória e esplendor / Jesus Cristo
– nosso guia – companheiro sofredor.
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Procurando uma fonte, já cansado de andar / Assentados junto ao poço, aqui vimos te
encontrar / Água viva, te pedimos, faz brotar no coração / Renascidos e libertos,
partiremos em missão.
Tua casa é abrigo deste povo sofredor / Ao partir o pão, se abrem nossos olhos, ó
Senhor! / Apressemos pois, o dia em que os pobres acharão / Alimento, moradia, a
saúde, a educação.
131. CRISTO, NOSSA PÁSCOA
Cristo, nossa páscoa, foi imolado, aleluia! Glória a Cristo, Rei, ressuscitado,
aleluia!
Páscoa sagrada! Ó festa de luz! Precisas despertar: Cristo vai te iluminar!
Páscoa sagrada! Ó festa universal! No mundo renovado é Jesus glorificado!
Páscoa sagrada! Vitória sem igual! A cruz foi exaltada, foi a morte derrotada!
Páscoa sagrada! Ó noite batismal! De tuas águas puras nascem novas criaturas!
Páscoa sagrada! Banquete do Senhor! Feliz a quem é dado ser às núpcias convidado!
Páscoa sagrada! Cantemos ao Senhor! Vivamos a alegria, conquistada em meio à dor!
132. ESTE É O HINO DO POVO DE DEUS
Este é o hino do povo de Deus,/ que caminha pra união./ Venham todos à comunhão/
com Jesus e com nosso irmão.
Cristo ressuscitou, Cristo ressuscitou, / vive no nosso meio, aleluia. (bis)
Meus irmãos, venham todos cear,/ é a ceia da ressurreição./ O cordeiro está imolado,/
celebremos a salvação.
Quem comer deste pão viverá,/ é o pão vivo que vem do céu;/ esperemos a salvação,/
novos céus, nova terra.
No Senhor fomos redimidos,/ no seu sangue lavados fomos./ Sua cruz é libertação,/
Jesus Cristo é nosso irmão.
Quem nos vir sempre reunidos/ vai dizer: como são unidos!/ Nossos sonhos se
realizaram;/ quem tem fé vive a eternidade.
133. O SENHOR SUBIU AO CÉU (ASCENSÃO DO SENHOR)
O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia!
Levanta-se Deus, cadê os inimigos? / Na sua presença pereçam os iníquos! São como
fumaça que desaparece, / São cera no fogo, que logo derrete!
Os justos se alegram diante de Deus; Cantai ao Senhor, vibrai, filhos seus! Abri o
caminho ao grão-cavaleiro, / Dançai diante dele, Senhor justiceiro.
Dos órfãos é Pai; das viúvas, juiz, / Em sua morada só ele é quem diz: “Quem estava
sozinho, família encontrou; / Quem estava oprimido, tua mão libertou!”
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À frente do povo saíste, ó Deus! / Os céus gotejaram, a terra tremeu: Na sua presença
se abala o Sinai. / É Deus que avança, que avança e vai!
Uma chuva abundante do céu derramaste / E a tua herança exausta saciaste; Fizeste
em tua paz viver teu rebanho / E os necessitados tiveram seu ganho.
Falou sua palavra, saem os portadores, / Bendito tu sejas, Senhor, todo dia, / Tu és quem
nos salva, quem nos alivia; És tu nosso Deus, o libertador!
Quem livra da morte, só mesmo o Senhor! Debandam os reis e fartam-se os pobres!
Imenso é o poder de nosso Senhor, / Subindo às alturas, cativos levou.
134. PERSEVERAVAM TODOS UNIDOS EM ORAÇÃO (PENTECOSTES)
Perseveravam todos unidos em oração, os doze apóstolos, com Maria e os irmãos.
chegado o dia de pentecostes veio um tremor e de repente o Santo Espírito os
animou!
É outro o vinho que nos anima, entendei todos nossa alegria, Joel profeta já predissera,
sucederá nos últimos dias... E sucedeu nos últimos dias: fechou-se o tempo, abriu-se o
céu! Cumpriu-se, então, outra profecia que Deus falou por Ezequiel:
De toda a terra vos tirarei, vos tomarei de entre as nações, todos unidos conduzirei pra
terra santa da promissão!... Na terra santa da promissão com -3. E vos darei novo
coração e novo espírito em vós porei, não mais tereis coração de pedra, um coração de
carne darei!... Um coração de carne darei e o meu espírito em vós porei: na minha lei
havereis de andar, meu mandamento ireis praticar!
E habitareis uma nova terra, terra que a vossos pais destinei; e assim sereis sempre o
meu povo e vosso Deus pra sempre serei! .E vosso Deus pra sempre serei, da terra os
frutos irei vos dar; da vida o pão multiplicarei, jamais a fome vos matará!
No dia em que vos purificar de todas vossas iniquidades, vossos desertos serão
povoados e habitadas, vossas cidades!.. E habitadas vossas cidades, os vossos campos
florescerão; e a terra seca será jardim, nações daí glória ao Amor sem fim!
135. SENHOR VEM DAR-NOS SABEDORIA! (PENTECOSTES).
Senhor, vem dar-nos Sabedoria, que faz ter tudo como Deus quis, e assim faremos da
Eucaristia o grande meio de ser feliz.
Dai-nos Senhor estes dons, esta luz, e nós veremos que o pão é Jesus.
Dá-nos, Senhor, o Entendimento, que tudo ajuda a compreender: para nós vermos como
é alimento o pão e o vinho que Deus quer ser.
Senhor, vem dar-nos divina Ciência, que, como o eterno, faz ver sem véus! Tu vês por
fora, Deus vê a essência, pensas que é pão, mas é nosso Deus.
Dá-nos, Senhor, o teu Conselho, que nos faz sábios para guiar. Homem, mulher, jovem
e velho nós guiaremos ao Santo altar.
Senhor, vem dar-nos a Fortaleza, a santa força do coração. Só quem vencer vai sentarse à mesa: para quem luta Deus quer ser pão.
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Dá-nos, Senhor, filial piedade, a doce forma de amar, enfim, para que amemos quem,
na verdade, aqui amou-nos até o fim.
Dá-nos, Senhor, Temor sublime, de não amá-lo como convém: - o Cristo-Hóstia que nos
redime, - o Pai Celeste que nos quer bem.
DESPEDIDA
136. NOSSA VIDA É UM LOUVOR A DEUS
(Faixa 14 do CD 04 Ciclo da Páscoa (Páscoa - Ano a A))

Nossa vida é um louvor a Deus / pelas suas maravilhas / todo dia se tornou domingo /
toda vida vem de Deus.
Ressurgiu Cristo Deus / vamos cantar aleluia (bis).
Vida nova em todo o universo/ tudo se unificou / Deus se reconciliou com os homens /
Em Jesus, o salvador!
137. LADAINHA DO POVO UNIDO
(Faixa 15 do CD 04 Ciclo da Páscoa (Páscoa))

Um povo unido é – Projeto de Deus. Um povo unido é – Palavra de Deus. Um povo unido
é – Braço de Deus.
Um povo unido é Deus salvando, um povo unido é deu agindo, um povo unido,
deus libertando!
Um povo unido é – O povo de Deus. Um povo unido é – A páscoa de Deus. Um povo
unido é – O reino de Deus.
Um povo unido é – História de Deus. Um povo unido é – Vitória de Deus. Um povo unido
é – A glória de Deus.
138. EU NAVEGAREI (PENTECOSTES)
(Faixa 16 do cd 04 Ciclo da Páscoa)

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)
Eu adorarei ao Deus da minha vida que me compreendeu sem nenhuma explicação.
(bis)
Eu servirei ao meu Deus fiel, ao meu libertador, aquele que venceu. (bis)
139. VEM, VEM, VEM ESPÍRITO SANTO (PENTECOSTES)
Vem, vem, vem Espírito Santo transforma a minha vida quero renascer. (bis)
Quero abandonar-me em teu amor, encharcar-me em teus rios Senhor. Derrubar as
barreiras em meu coração. (bis)
III - MISSAS DOMINICAIS E SEMANAIS – TEMPO COMUM
ABERTURA
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140. O SENHOR NECESSITOU DE BRAÇOS.
(Faixa 01 do Cd 01 Tempo Comum)

O Senhor necessitou de braços para ajudar a ceifar a messe. E eu ouvi seus apelos
de amor, então respondi: "aqui estou, aqui estou!"
Eu vim para dizer que eu quero te seguir, eu quero viver com muito amor o que aprendi!
Eu vim para dizer que eu quero te ajudar, eu quero assumir a tua cruz e carregar!
Eu vim para dizer que eu vou profetizar, eu quero ouvir a tua voz e propagar!
Eu vim para dizer que eu vou te acompanhar e, com meus irmãos, um mundo novo
edificar!
141. DEIXA A LUZ DO CÉU ENTRAR
Tu anseias, eu bem sei, por salvação, tens desejo de banir a escuridão, abre, pois, de
par em par teu coração e deixa a luz do céu entrar.
Deixa a luz do céu entrar (4x). Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do
céu entrar.
Cristo, a luz do céu, em ti quer habitar, para as trevas do pecado dissipar, teu caminho
e coração iluminar e deixa a luz do céu entrar.
Que alegria andar ao brilho dessa luz. Vida eterna e paz no coração produz. Oh! Aceita
agora o Salvador Jesus. E deixa a luz do céu entrar.
142. EIS-ME AQUI, SENHOR.
(Faixa 05 do CD 01 Tempo Comum)

Eis-me aqui Senhor, eis-me aqui Senhor. Pra fazer tua vontade, pra viver no teu
amor, pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor. Eis-me aqui senhor.
O Senhor é o pastor que me conduz por caminhos nunca vistos me enviou. Sou chamado
a ser fermento sal e luz. E por isso respondi: Aqui estou.
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.
Ponho a minha confiança no Senhor, da esperança sou chamado a ser sinal. Seu ouvido
se inclinou ao meu clamor. E por isso respondi: Aqui estou.
143. GLORIFICADO SEJA.
(Faixa 06 do CD 01 Tempo Comum)

De todos os cantos viemos/ para louvar o Senhor/ Pai de eterna bondade/ Deus vivo e
libertador./ Todo o povo reunido/ num canto novo um louvor!
Glorificado seja./ Bendito seja/ Jesus redentor! (bis)
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!
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!
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Do passado nós trazemos / toda lembrança de quem/ deu sua vida e seu sangue/ como
Jesus fez também./ No presente, todo esforço,/ por um futuro sem dor!
Bendito o Deus da esperança / que anima a gente a andar./ Bendito o Cristo da vida/ que
ensina a gente a amar./ Bendito o Espírito Santo / que faz o Povo Criador!
144. O POVO ELEITO.
(Faixa 07 do CD 01 Tempo Comum)

Ó Pai somos nós o povo eleito que cristo veio reunir (bis).
Pra ser Igreja peregrin1 Aleluia, o Senhor nos enviou, Aleluia!
Pra anunciar o evangelho, Aleluia, o Senhor nos enviou, Aleluia!
Para servir na unidade, Aleluia, o Senhor nos enviou, Aleluia!
Pra celebrar a sua glória, Aleluia, o Senhor nos enviou, Aleluia!
145. SENHOR, SE TU ME CHAMAS.
(Faixa 08 do CD 01 Tempo Comum)

Senhor se tu me chamas eu quero te ouvir, se queres que eu te siga, respondo:
“eis-me aqui”.
Profetas te ouviram e seguiram Tua voz, andaram mundo afora e pregaram sem temor.
Teus passos Tu firmaste sustentando seu vigor. Profeta Tu me chamas: Vê Senhor, aqui
estou.
Nos passos do Teu Filho toda a Igreja também vai, seguindo Teu chamado de ser santa
qual Jesus. Apóstolos e mártires se deram sem medir, “apóstolo” me chamas. Vê Senhor,
estou aqui.
Os séculos passaram, não passou porém Tua voz, que chama ainda hoje, que convida
a Te seguir. Há homens e mulheres que Te amam mais que a si, e dizem com firmeza:
Vê Senhor, estou aqui.
146. TE AMAREI, SENHOR
(Faixa 09 do CD 01 Tempo Comum)

Me chamaste para caminhar na vida contigo/ Decidi para sempre seguir-te e não voltar
atrás/ Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma/ É difícil agora viver sem
saudade de ti.
Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor/ eu só encontro a paz e a alegria bem perto
de ti.
Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta/ Eu pensei numa fuga esconderme, ir longe de ti/ Mas tua força venceu-me e ao final eu fiquei seduzido/ É difícil agora
viver sem lembrar-me de ti.
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.
147. PRIMEIRA CRISTÃ
(Faixa 10 do CD 01 Tempo Comum)
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Primeira cristã Maria da luz sabias, ó mãe, amar teu Jesus. Primeira cristã Maria do amor
soubeste seguir teu Filho e Senhor
Nossa Senhora das milhões de luzes que meu povo acende pra te louvar iluminada,
iluminadora, inspiradora de quem quer amar e andar com Jesus.
Primeira cristã Maria do lar ensinas, ó Mãe, teu jeito de amar. Primeira cristã, Maria da
paz ensinas, ó Mãe, como é que Deus faz.
Primeira cristã sempre a meditar vivias em Deus, sabias orar. Primeira cristã fiel a Jesus
por todo o lugar, na luz e na cruz.
148. MARIA DE NAZARÉ.
(Faixa 11 do CD 01 Tempo Comum)

Maria de Nazaré, Maria me cativou/ fez mais forte a minha fé/ e por filho me adotou/ às
vezes eu paro e fico a pensar/ e sem perceber me vejo a rezar/ o meu coração se põe a
cantar/ pra virgem de Nazaré./ Menina que Deus amou e escolheu/ pra Mãe de Jesus, o
Filho de Deus/ Maria que o povo inteiro elegeu Senhora e Mãe do Céu.
Ave Maria! Ave Maria! Ave Maria, Maria!
Maria que eu quero bem/ Maria do puro amor/ igual a você ninguém/ Mãe pura do meu
Senhor/ em cada mulher que a terra criou/ um traço de Deus Maria deixou/ um sonho de
mãe Maria plantou/ pro mundo encontrar a paz/ Maria que fez o Cristo falar/ Maria que
fez Jesus caminhar/ Maria que só viveu pra o seu Deus/ Maria do povo meu.
149. TODA BÍBLIA É COMUNICAÇÃO (PRÓPRIO PARA O MÊS DA BÍBLIA)
(Faixa 12 do CD 01 Tempo Comum)

Toda a bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão, é feliz quem crê
na revelação, quem tem Deus no coração.
Jesus Cristo é a Palavra. Pura imagem de Deus Pai. Ele é vida e verdade, a suprema
caridade.
Os profetas sempre mostram a vontade do Senhor, precisamos ser profetas para o
mundo ser melhor.
150. A BÍBLIA É A PALAVRA DE DEUS (PRÓPRIO PARA O MÊS DA BÍBLIA)
(Faixa 13 do CD 01 Tempo Comum)

A Bíblia é a palavra de Deus semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e
nos transformou, ensinando-nos viver num mundo novo.
Deus é bom, nos ensina a viver. Nos revela o caminho a seguir. Só no amor partilhando
seus dons, sua presença iremos sentir.
Somos povo, o povo de Deus, e formamos o reino de irmãos. E a palavra que é viva nos
guia e alimenta a nossa união.
SALMO RESPONSORIAL:
151. EU DISSE: “EIS QUE VENHO”
(Faixa 14 do CD 01 Tempo Comum)

Eu disse: “eis que venho, Senhor!” com prazer faço a vossa vontade. (bis)
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Esperando, esperei no Senhor e inclinando-se, ouviu meu clamor. Canto novo ele pôs
em meus lábios, um poema em louvor ao Senhor.
152. MOSTRAI-ME, Ó SENHOR
(Melodia igual à faixa 14 do CD 01 Tempo Comum)

Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos / vossa verdade me oriente e me conduza.
Fazei-me conhecer a vossa estrada; vossa verdade me oriente e me conduza, porque
sois o Deus da minha salvação, em vós espero, ó Senhor, todos os dias.
153. NÃO FECHEIS O CORAÇÃO.
(Faixa 15 do CD 01 Tempo Comum)

Não fecheis o coração / ouvi hoje a voz de Deus.
Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o Rochedo que nos salva. Ao seu
encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos.
154. LOUVAI A DEUS, PORQUE ELE É BOM.
(Melodia igual à faixa 15 do CD 01 Tempo Comum)

Louvai a Deus, porque ele é bom / e conforta os corações.
Cantai ao nosso Deus, porque é suave: ele é digno de louvor, ele o merece! O Senhor
reconstruiu Jerusalém e os dispersos de Israel juntou de novo!
155. SOIS, SENHOR, PARA MIM ALEGRIA.
(Melodia igual à faixa 15 do CD 01 Tempo Comum)

Sois, Senhor, para mim alegria e refúgio.
Feliz o homem que foi perdoado e cuja falta já foi encoberta. Feliz o homem a quem o
Senhor não olha mais como sendo culpado!
156. CURAI-ME, SENHOR, POIS PEQUEI.
(Melodia igual à faixa 15 do CD 01 Tempo Comum)

Curai-me, Senhor, pois pequei contra vós.
Feliz de quem pensa no pobre e no fraco: o Senhor o liberta no dia do mal! O Senhor vai
guardá-lo e salvar sua vida, o Senhor vai torná-lo feliz sobre a terra.
157. O SENHOR É BONDOSO E COMPASSIVO
(Faixa 16 do CD 01 Tempo Comum)
.

O Senhor é bondoso e compassivo.
Bendize, ó minha alma, ao Senhor e todo o meu ser, seu santo nome! Bendize, ó minha
alma, ao Senhor, não esqueças de nenhum de seus favores!
158. EXULTAI, NO SENHOR A NOSSA FORÇA.
(Melodia igual à faixa 16 do CD 01 Tempo Comum)

Exultai no Senhor, a nossa força!
Cantai salmos, tocai tamborim, harpa e lira suave, tocai! Na lua nova soai a trombeta, na
lua cheia, na festa solene.
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159. NO SENHOR, TODA A GRAÇA E REDENÇÃO.
(Melodia igual à faixa 16 do CD 01 Tempo Comum)

No Senhor, toda a graça e redenção!
Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz! Vossos ouvidos estejam
bem atentos ao clamor da minha prece!
160. COMO É BOM AGRADECERMOS, AO SENHOR
(Faixa 17 do CD 01 Tempo Comum)

Como é bom agradecermos ao senhor!
Como é bom agradecermos ao Senhor e cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo.
Anunciar pela manhã vossa bondade e o vosso amor fiel, a noite inteira.
161. DAI GRAÇAS AO SENHOR
(Faixa 18 do CD 01 Tempo Comum)

Dai graças ao Senhor porque ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia.
Os que sulcam o alto mar em seus navios, para ir comerciar nas grandes águas,
testemunharam os prodígios do Senhor e as suas maravilhas no alto mar.
162. EU VOS EXALTO, Ó SENHOR
(Faixa 19 do CD 01 Tempo Comum)

Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e preservastes minha vida da morte!
Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e não deixastes rir de mim meus inimigos! Vós
tirastes minha alma dos abismos e me salvastes, quando estava já morrendo.
163. OS NOSSOS OLHOS ESTÃO FITOS NO SENHOR
(Melodia igual à faixa 19 do CD 01 Tempo Comum)

Os nossos olhos estão fitos no senhor: tende piedade, ó Senhor, tende piedade!
Eu levanto meus olhos para vós, que habitais nos altos céus, como os olhos dos escravos
estão fitos nas mãos do meu Senhor.
164. MOSTRAI-NOS, Ó SENHOR, VOSSA BONDADE
(Faixa 20 do CD 01 Tempo Comum)

Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei!
Quero ouvir o que o Senhor irá falar: é a paz que ele vai anunciar. Está perto a salvação
dos que o temem e a glória habitará em nossa terra.
165. O SENHOR É O PASTOR QUE ME CONDUZ
(Melodia igual à faixa 20 do CD 01 Tempo Comum)

O Senhor é o pastor que me conduz: felicidade e todo bem hão de seguir-me!
O Senhor é o pastor que me conduz; não me falta coisa alguma. Pelos prados e
campinas verdejantes Ele me leva a descansar.
166. SACIAI VOSSOS FILHOS, Ó SENHOR
(Melodia igual à faixa 20 do CD 01 Tempo Comum)
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Saciai vossos filhos, ó Senhor!
Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem e os vossos santos com louvores vos
bendigam! Narrem a glória e o esplendor do vosso reino e saibam proclamar vosso
poder!
167. O SENHOR DEU A COMER O PÃO DO CÉU
(Melodia igual à faixa 20 do CD 01 Tempo Comum)

O Senhor deu a comer o pão do céu.
Tudo aquilo que ouvimos e aprendemos e transmitiram para nós os nossos pais, não
haveremos de ocultar a nossos filhos, mas à nova geração nós contaremos.
168. PROVAI E VEDE QUÃO SUAVE É O SENHOR
(Faixa 21 do CD 01 Tempo Comum)

Provai e vede quão suave é o Senhor!
Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca.
Minha alma se gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem.
169. SENHOR, QUEM MORARÁ EM VOSSA CASA
(Faixa 01 do CD 02 Tempo Comum)

Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo, habitará?
É aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente; que pensa a verdade no
seu íntimo e não solta em calúnias sua língua.
170. BENDIZE, MINH’ALMA AO SENHOR
(Melodia igual à faixa 01 do CD 02 Tempo Comum)

Bendize, ó minh’alma ao Senhor / bendirei ao Senhor toda a vida!
O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos; ele dá alimento aos
famintos, é o Senhor quem liberta os cativos.
171. ANDAREI NA PRESENÇA DO SENHOR
(Faixa 02 do CD 02 Tempo Comum)

Andarei na presença de deus, junto a ele, na terra dos vivos.
Eu amo o Senhor, porque ouve o grito da minha oração.
Inclinou para mim seu ouvido, no dia em que eu o invoquei.
172. É O SENHOR QUEM SUSTENTA A MINHA VIDA
(Faixa 03 do CD 02 Tempo Comum)

É o Senhor quem sustenta a minha vida, quem me ampara e protege é meu Deus!
Por vosso nome, salvai-me, Senhor por vossa graça, fazeime justiça! Ó meu Deus,
atendei minha prece e escutai as palavras que eu digo!
173. A LEI DO SENHOR DEUS É PERFEITA
(Melodia igual à faixa 03 do CD 02 Tempo Comum)

A lei do Senhor Deus é perfeita, alegria ao coração.
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A Lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel,
sabedoria dos humildes.
174. O SENHOR TE ABENÇOE DE SIÃO, CADA DIA DE TUA VIDA
(Melodia igual à faixa 03 do CD 02 Tempo Comum)

Feliz és tu se temes o Senhor e trilhas seus caminhos! Do trabalho de tuas mãos
hás de viver, serás feliz, tudo irá bem.
175. SACIAI-NOS, Ó SENHOR COM VOSSO AMOR
(Melodia igual à faixa 03 do CD 02 Tempo Comum)

Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor, e exultaremos de alegria.
Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria! Senhor, voltaivos! Até quando tardareis? Tende piedade e compaixão de vossos servos!
176. SOBRE NÓS, VENHA, SENHOR
(Faixa 04 do CD 02 Tempo Comum)

Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, pois, em vós nós esperamos!
Pois reta é a palavra do Senhor e tudo o que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a
justiça, transborda em toda a terra a sua graça.
177. MARAVILHAS FEZ CONOSCO O SENHOR
(Melodia igual à faixa 04 do CD 02 Tempo Comum)

Maravilhas fez conosco o Senhor: exultemos de alegria!
Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso
nossa boca; nossos lábios, de canções.
178. EU VOS AMO, Ó SENHOR
(Melodia igual à faixa 04 do CD 02 Tempo Comum)

Eu vos amo, ó senhor, porque sois minha força!
Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força, minha rocha, meu refúgio e Salvador! Ó meu
Deus, sois o rochedo que me abriga, minha força e poderosa salvação.
179. BENDIZE MINH’ALMA
(Melodia igual à faixa 04 do CD 02 Tempo Comum)

Bendize, minh’alma, bendize ao Senhor.
O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos; ele dá alimento aos
famintos, é o Senhor quem liberta os cativos.
180. GUARDAI-ME, Ó SENHOR
(Melodia igual à faixa 04 do CD 02 Tempo Comum)

Guardai-me, ó Deus porque em vós me refugio!
Ó Senhor, sois minha herança e minha taça, meu destino está seguro em vossas mãos!
Tenho, sempre, o Senhor ante meus olhos, pois, se o tenho a meu lado, não vacilo.
181. DEUS É REI E SE VESTIU DE MAJESTADE
(Faixa 05 do CD 02 Tempo Comum)
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Deus é rei e se vestiu de majestade, (glória ao Senhor).
Deus é Rei e se vestiu de majestade, revestiu-se de poder e de esplendor! Poderoso é
o Senhor nos altos céus!
ACLAMAÇÃO
182. FALA, SENHOR, QUE TE ESCUTA TEU SERVO
(Faixa 07 do CD 02 Tempo Comum)

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
Fala, Senhor, que te escuta teu servo! / Tu tens palavras de vida eterna!
183. QUE O PAI DO SENHOR JESUS CRISTO
(Melodia igual à faixa 07 do CD 02 Tempo Comum)

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
Que o Pai do Senhor Jesus Cristo nos dê do saber o espírito, conheçamos, assim, a
esperança à qual nos chamou, como herança!
184. ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA
(Melodia igual à faixa 07 do CD 02 Tempo Comum)

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
Um grande profeta surgiu, surgiu e entre nós se mostrou é Deus que seu povo visita, seu
povo, meu Deus visitou!
185. Ó SENHOR, TUAS PALAVRAS
(Melodia igual à faixa 07 do CD 02 Tempo Comum)

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
Ó Senhor, tuas palavras são espírito e vida, as palavras que tu dizes bem que são de
eterna vida!
186. OS SÃOS NÃO PRECISAM DE MÉDICO
(Melodia igual à faixa 07 do CD 02 Tempo Comum)

Aleluia, aleluia, aleluia!(bis)
Os sãos não precisam de médico, mas, sim, quem padece na dor, eu vim socorrer os
doentes, salvar a quem é pecador!
187. A TUA PALAVRA É VERDADE
(Faixa 08 do CD 02 Tempo Comum)

Aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
A tua palavra é verdade, verdade falaste, ó Senhor!
Senhor, fala e nos santifica, consagra-nos em teu amor!
188. DEUS, NOSSO PAI, NESSE SEU IMENSO AMOR
(Melodia igual à faixa 08 do CD 02 Tempo Comum)

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
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Deus, nosso Pai, nesse seu imenso amor, foi quem gerou-nos co’a palavra da verdade,
/:nós, as primícias do seu gesto criador:\
189. A LETRA MATA, O ESPÍRITO DÁ VIDA
(Melodia igual à faixa 08 do CD 02 Tempo Comum)

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
A letra mata, o espírito dá vida, onde estiver o teu Espírito, Senhor, /: A liberdade há de
estar, cantemos viva!
190. DIZ O SENHOR: “EU CHAMEI VOCÊS DE AMIGOS!”
(Faixa 09 do CD 02 Tempo Comum)

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
Diz o Senhor: “Eu chamei vocês de amigos, pois os segredos do meu Pai lhes revelei, /:
contei-lhes tudo que do meu Pai eu tenho ouvido!”:\
191. VEM ABRIR NOSSO CORAÇÃO, SENHOR
(Melodia igual à faixa 09 do CD 02 Tempo Comum)

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
Vem abrir nosso coração, Senhor! Ó Senhor, abre o nosso coração, e, então, da palavra
do teu Filho, vamos ter, ó Senhor, compreensão!
192. JERUSALÉM A TEU DEUS
(Melodia igual à faixa 09 do CD 02 Tempo Comum)

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
Jerusalém, a teu Deus, o teu louvor, sobre este chão sua Palavra ele enviou, Jerusalém,
a teu Deus, tua louvação sua palavra enviou sobre este chão!
193. Ó SENHOR, TUAS PALAVRAS
(Melodia igual à faixa 09 do CD 02 Tempo Comum)

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
Ó Senhor, tuas palavras são espírito e vida, as palavras que tu dizes bem que são de
eterna vida!
194. JÁ SE FEZ CARNE, O VERBO SE ENCARNOU
(Faixa 10 do CD 02 Tempo Comum)

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
Já, se fez carne, o Verbo encarnou, a sua tenda entre nós, já levantou. Quem o acolhe,
o poder já recebeu, de se tornar e de ser filho de Deus!
195. ESTA PALAVRA DE DEUS, IRMÃOS, ACOLHAM
(Melodia igual à faixa 10 do CD 02 Tempo Comum)

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
Esta palavra de Deus, irmãos, acolham, porém, não como palavra de um de nós... muito
ao contrário, qual, verdadeiramente, uma palavra de Deus, divina voz.
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196. MINHAS OVELHAS ESCUTAM MINHA VOZ
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
Minhas ovelhas escutam minha voz minha voz são estão elas a escutar. Eu conheço,
então, minhas ovelhas, que me seguem, comigo a caminhar!
197. UM GRANDE PROFETA SURGIU ENTRE NÓS
(FAIXA 11 DO CD 02 Tempo Comum)

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
Um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo sofrido, um grande profeta
surgiu entre nós, amém, aleluia, aleluia!
198. O HOMEM NÃO VIVE SOMENTE DE PÃO
(Melodia igual à faixa 11 do CD 02 Tempo Comum)

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
O homem não vive somente de pão, mas vive de toda palavra que sai da boca de Deus
e não só de pão, amém, aleluia, aleluia!
199. EU SOU O PÃO DA VIDA, DESCIDO DO CÉU
(Faixa 12 do CD 02 Tempo Comum)

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
Eu sou o pão da vida, descido do céu, quem deste pão comer, sempre, há de viver. Eu
sou o pão vivo, descido do céu, amém, aleluia, aleluia!
200. QUEM COME A MINHA CARNE E BEBE O MEU SANGUE
(Melodia igual à faixa 12 do CD 02 Tempo Comum)

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, em mim permanece e vou ficar nele.
Quem come minha carne e bebe meu sangue, amém, aleluia, aleluia!
201. Ó SENHOR, TUAS PALAVRAS
(Melodia igual à faixa 12 do CD 02 Tempo Comum)

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
Ó Senhor, tuas palavras são espírito e vida, as palavras que tu dizes bem que são de
eterna vida!
202. TEU CAMINHO, Ó SENHOR
(Faixa 13 do CD 02 Tempo Comum)

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
Teu caminho, ó Senhor, teu caminho me alumia, e por uma estrada reta me conduz,
Senhor, e guia!
203. TANTA COISA BOA FEZ
(Melodia igual à faixa 13 do CD 02 Tempo Comum)

59

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
Tanta coisa boa fez e bem feito ele fez tudo, fez os surdos escutarem, ele fez falar o
mundo!
204. EU DE NADA ME GLORIO
(Melodia igual à faixa 13 do CD 02 Tempo Comum)

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
Eu de nada me glorio, a não ser da cruz de Cristo, vejo o mundo em cruz pregado e pro
mundo em cruz me avisto!
205. EU TE LOUVO, Ó PAI SANTO
(Melodia igual à faixa 13 do CD 02 Tempo Comum)

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
Eu te louvo, ó pai Santo Deus do céu, Senhor da terra: os mistérios do teu Reino aos
pequenos, Pai, revelas!
206. TUA PALAVRA É A VERDADE
(Faixa 14 do CD 02 Tempo Comum)

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
Tua palavra é verdade, orienta e dá vigor; na verdade santifica o teu povo, ó Senhor!
207. SE AMARMOS UNS AOS OUTROS (27º DOMINGO)
(Melodia igual à faixa 14 do CD 02 Tempo Comum)

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
Se amarmos uns aos outros, Deus em nós há de estar, e o seu amor em nós se
aperfeiçoará!
Que o Pai do Senhor, do Senhor Jesus Cristo nos dê do saber, do saber/ O Espírito
conheçamos, assim, assim, / a esperança à qual nos chamou, nos chamou, como
herança!
208. QUE O PAI DO SENHOR JESUS CRISTO (28º DOMINGO)
(Melodia igual à faixa 14 do CD 02 Tempo Comum)

Aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
Que o Pai do Senhor Jesus Cristo nos dê do saber o Espírito, conheçamos, assim, a
esperança à qual nos chamou, como herança!
209. JESUS CRISTO VEIO SERVIR
(Melodia igual à faixa 14 do CD 02 Tempo Comum)

Aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
Jesus Cristo veio servir, Cristo veio dar sua vida. Aleluia...
Jesus Cristo veio salvar, viva Cristo, Cristo viva!
210. POIS EU SOU A LUZ DO MUNDO
(Melodia igual à faixa 14 do CD 02 Tempo Comum)
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Aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
Pois eu sou a luz do mundo, quem nos disse foi o Senhor! Aleluia... Quem me segue, vai
ter luz, vai da vida Ter o fulgor!
211. QUEM ME AMA, A PALAVRA OUVIRÁ
(Faixa 15 do CD 02 Tempo Comum)

Aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
Quem me ama, a Palavra que eu digo, ouvirá, e amado do Pai, será nosso lar!
212. BENDITOS DO PAI, SE APOSSEM DO REINO (32º DOMINGO)
(Melodia igual à faixa 15 do CD 02 Tempo Comum)

Aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
Benditos do pai, se apossem do Reino, que foi preparado, bem desde o começo!
213. É PRECISO VIGIAR
(Faixa 16 do CD 02 Tempo Comum)

Aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
É preciso vigiar e ficar de prontidão, em que dia o senhor há de vir, não sabem não!
214. É BENDITO AQUELE QUE VEM VINDO
(Faixa 16 do CD 02 Tempo Comum)

Aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
É bendito aquele que vem vindo, que vem vindo em nome do Senhor, e o Reino que
vem, seja bendito, ao que vem a seu Reino, o louvor!
215. PONHO-ME A OUVIR
(Faixa 17 do CD 02 Tempo Comum)

Aleluia! aleluia! aleluia! aleluia! (bis)
Ponho-me a ouvir: o que o Senhor dirá? Ele vai falar, vai falar de paz! Pela minha voz e
pelas minhas mãos Jesus Cristo vai, vai falar e paz!
216. A VOSSA PALAVRA SENHOR
(Faixa 18 do CD 02 Tempo Comum)

A vossa palavra Senhor, é sinal de interesse por nós. (bis)
Como o Pai ao redor de sua mesa, revelando seus planos de amor.
É feliz quem escuta a Palavra e a guarda no seu coração.
217. BUSCAI PRIMEIRO
(Faixa 19 do CD 02 Tempo Comum)

Buscai primeiro o Reino de Deus e a sua justiça e tudo o mais vos será acrescentado,
Aleluia, aleluia.
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Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus,
Aleluia, aleluia.
Se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê não é o servo maior
que o Senhor, Aleluia, aleluia.
218. CHEGOU À HORA DA ALEGRIA
(Faixa 20 do CD 02 Tempo Comum)

Chegou à hora da alegria / vamos ouvir esta palavra que nos guia (bis)
Tua Palavra vem chegando bem veloz / Por todo canto hoje se escuta a tua voz. (bis) /
Aleluia, aleluia. (bis)
Nada se cria sem a força e o calor / Que sai da boca de Deus, nosso Criador. (bis) /
Aleluia, aleluia. (bis)
Bendita seja esta Palavra do Senhor, / Mel saboroso e alimento para o amor. (bis) Aleluia,
aleluia. (bis)
219. É COMO A CHUVA QUE LAVA
(Faixa 21 do CD 02 Tempo Comum)

É como a chuva que lava. É como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim não passa
por mim sem deixar um sinal.
Tenho medo de não responder, de fingir que não escutei. Tenho medo de ouvir teu
chamado virar de outro lado e fingir que não sei (bis).
Tenho medo de não perceber, de não ver teu amor passar. Tenho medo de estar
distraído magoado e ferido e então me fechar (bis).
220. PALAVRA NÃO FEITA PARA DIVIDIR NINGUÉM
(Faixa 22 do CD 02 Tempo Comum)

Palavra não foi feita para dividir ninguém. Palavra é uma ponte onde o amor vai e
vem.
Palavra não foi feita para dominar. Destino da Palavra é dialogar. Palavra não foi feita
para opressão. Destino da Palavra é a união.
Palavra não foi feita para a vaidade. Destino da Palavra é a eternidade. Palavra não foi
feita pra cair no chão. Destino da Palavra é o coração.
OFERENDAS
221. DE MÃOS ESTENDIDAS
(Faixa 01 do CD 03 Tempo Comum)

De mãos estendidas, ofertamos, o que de graça recebemos. (bis)
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.
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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.
222. A VÓS, SENHOR, APRESENTAMOS
(Faixa 02 do CD 03 Tempo Comum)

A vós, Senhor, apresentamos estes dons: o pão e o vinho, aleluia!
Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que ele fez em meu favor?
Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor.
Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido.
Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor.
223. BENDITO SEJA DEUS
(Faixa 03 do CD 03 Tempo Comum)

Bendito e louvado seja, o Pai nosso criador, /:o pão que nos recebemos é prova do seu
amor: / :É o fruto de sua terrado povo trabalhador:/ Na missa é transformado no corpo
do Salvador.
Bendito seja Deus, bendito seu amor. Bendito seja Deus pai onipotente nosso
criador. (bis)
Bendito e louvado seja o Pai nosso criador, /: o vinho que recebemos é prova do seu
amor:/ É o fruto de sua terra do povo trabalhador: /Na missa é transformado no sangue
do Salvador.
224. A MESA SANTA
(Faixa 04 do CD 03 Tempo Comum)

A mesa santa que preparamos, mãos que se elevam a Ti, ó Senhor. O pão e o vinho,
frutos da terra, duro trabalho, carinho e amor: Ô, ô, ô, recebe, Senhor! Ô, ô, recebe,
Senhor!
Flores, espinhos, dor e alegria, pais, mães e filhos diante do altar. A nossa oferta em
nova festa, a nossa dor vem, Senhor, transformar! Ô, ô, ô, recebe, Senhor! Ô, ô, recebe,
Senhor!
A vida nova, nova família, que celebramos, aqui tem lugar. Tua bondade vem com
fartura, é só saber, reunir, partilhar. Ô, ô, ô, recebe, Senhor! Ô, ô, recebe, Senhor!
225. A LIBERDADE HAVERÁ
(Faixa 05 do CD 03 Tempo Comum)

As mesmas mãos que plantaram a semente aqui estão. O mesmo pão que a mulher
preparou aqui está. O vinho novo que a uva sangrou jorrará no nosso altar!
A liberdade haverá, a igualdade haverá e nesta festa onde a gente é irmão o Deus
da vida se faz comunhão.
Na flor do altar brilha o sonho da paz mundial. A luz acesa é a fé que palpita hoje em nós
do livro aberto o amor se derrama total no nosso altar!
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Benditos sejam os frutos da terra de Deus, benditos sejam o trabalho e a nossa união.
Bendito seja Jesus que conosco estará além do altar!
226. BENDITO SEJA DEUS PAI
(Faixa 06 do CD 03 Tempo Comum)

Bendito seja Deus Pai, do universo o 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.
Bendito seja Deus Pai, do universo o criador, pelo vinho que nós recebemos, foi de graça
e com amor.
E nós participamos da construção do mundo novo. Com Deus, que jamais despreza
nossa imensa pequenez.
227. NOS CAMINHOS DESTE MUNDO
(Faixa 07 do CD 03 Tempo Comum)

Nos caminhos deste mundo onde andei, a tristeza me cortou o coração: ao ver homem
contra homem, ao ver vida contra vida, desespero e solidão, violência sem medida.
Que poderei ao Senhor apresentar além da oferta do vinho e do pão? Em
procissão, eu me achego ao teu altar, e te ofereço por inteiro o coração.
Este encontro plenifica o meu viver, e descubro qual a minha vocação: sem reserva e
sem temor, trabalhar pela verdade, espalhando pelo chão as sementes da bondade.
O meu nome está escrito no seu livro: os meus dias e as minhas intenções. Quando ando
e quando paro, pelas costas, pela frente, quando canto e quando falo, teu olhar está
presente.
228. UM CORAÇÃO PARA AMAR
(Faixa 08 do CD 03 Tempo Comum)

Um coração para amar, pra perdoar e sentir. Para chorar e sorrir, ao me criar Tu me
deste. Um coração pra sonhar, inquieto e sempre a bater, ansioso por entender, as coisa
que Tu disseste.
Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar! Toma Senhor que ele é teu,
meu coração não é meu. (bis)
Quero que o meu coração, seja tão cheio de paz, que não se sinta capaz de sentir ódio
ou rancor. Quero que a minha oração possa me amadurecer, leve-me a compreender as
consequências do amor.
229. MINHA VIDA TEM SENTIDO
(Faixa 09 do CD 03 Tempo Comum)

Minha vida tem sentido, cada vez que eu venho aqui. E te faço o meu pedido, de
não me esquecer de ti.
Meu amor é como este pão, que era trigo, que alguém plantou, depois colheu. E depois,
tornou-se salvação e deu mais vida e alimentou o povo Meu. Eu te ofereço vinho e pão,
eu te ofereço o Meu amor. (2x)
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Meu amor é como este vinho, que era fruto, que alguém plantou, depois colheu. E depois
encheu-se de carinho e deu mais vida, e saciou o povo Meu. Eu te ofereço vinho e pão,
eu te ofereço o Meu amor. (2x)
230. DAQUI DO MEU LUGAR
(Faixa 10 do CD 03 Tempo Comum)

Daqui do meu lugar eu olho o teu altar e fico a imaginar aquele pão, aquela refeição.
Partiste aquele pão, e o deste aos teus irmãos, criaste a religião do pão do céu, do pão
que vem do céu.
Somos a igreja do pão, do pão repartido e do abraço e da paz. (2x)
Daqui do meu lugar eu olho o teu altar e fico a imaginar aquela paz, aquela comunhão.
Viveste aquela paz e a deste aos teus irmãos, criaste a religião do pão da paz, da paz
que vem do céu.
Somos a igreja da paz, da paz partilhada e do abraço e do pão. (2x)
231. É PROVA DE AMOR
(Faixa 11 do CD 03 Tempo Comum)

É prova de amor junto à mesa partilhar. É sinal de humildade nossos dons apresentar.
Acolhei as oferendas desse vinho e desse pão e o nosso coração também. Senhor
que vos doastes totalmente por amor, fazei de nós o que convém.
Quem vive para si empobrece o seu viver. Quem doar a própria vida, vida nova há de
colher.
Oferta é bem servir por amor ao nosso irmão. É reunir-se nesta mesa, celebrar a
Redenção.
232. OFERTAR NOSSA VIDA QUEREMOS
(Faixa 12 do cd 03 Tempo Comum)

Ofertar nossa vida queremos / como gesto de amor, doação / procuramos criar mundo
novo / trazer para o povo a libertação.
De braços erguidos, a Deus ofertamos/ aquilo que somos e tudo que amamos / os
dons que nós temos compartilharemos/ aqueles que sofrem sorrir os faremos.
A injustiça que fere e que mata / tanto o homem, a criança e a mulher / faz o jovem viver
sem sentido / frustrado, perdido, distante da fé.
Como o pão e o vinho se tornam / Corpo e Sangue de Cristo Jesus / transformemos a
realidade / pra ser de verdade esperança e luz
233. OS CRISTÃOS TINHAM TUDO EM COMUM
(Faixa 13 do CD 03 Tempo Comum)

Os cristãos tinham tudo em comum / dividiam seus bens com alegria. / Deus espera
que os dons de cada um / se repartam com amor no dia-a-dia. / Deus espera...
Deus criou este mundo para todos / quem tem mais é chamado a repartir / com os outros
o pão, a instrução / e o progresso, fazer o irmão sorrir.
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Mas acima de alguém que tem riquezas / está o homem que cresce em seu valor / e,
liberto, caminha para Deus, repartindo com todos o amor.
No desejo de sempre repartirmos / nosso bens, elevamos nossa voz. / Ao trazer pão e
vinho para o altar / em que Deus vai se dar a todos nós.
234. OS GRÃOS QUE FORMAM A ESPIGA
(Faixa 14 do CD 03 Tempo Comum)

Os grãos que formam a espiga 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 meu
irmão.
O grão caído na terra só vive se vai morrer. É dando que se recebe, morrendo se vai
viver.
O vinho e o pão ofertamos. São nossa resposta de amor. Pedimos humildemente: aceitanos, ó Senhor.
COMUNHÃO
235. JESUS PASSA E O BATISTA O APONTA
(Faixa 15 do CD 03 Tempo Comum)

Jesus passa e o Batista aponta: “eis aí o Cordeiro de Deus!” os discípulos viram
Jesus e seguiram o filho de Deus.
Refrão
Está próximo o reino de Deus! Ouçam todos e “mudem de vida!” É Jesus quem
nos dá este alerta “acreditem na boa notícia!”
Bendito o Deus de Israel, que seu povo visitou e deu-nos libertação enviando um
Salvador. Da casa do rei Davi, seu ungido servidor.
Cumpriu a voz dos profetas desde os tempos antigos, quis libertar o seu povo do poder
dos inimigos, lembrando- se da aliança de Abraão e dos antigos.
Fez a seu povo a promessa de viver na liberdade. Sem medos e sem pavores dos que
agem com maldade e sempre a ele servir na justiça e santidade.
236. EU SEI QUEM ÉS TU
(Faixa 16 do CD 03 Tempo Comum)

Refrão:
Eu sei quem tu és ó Jesus Nazareno, o santo de Deus, eu sei que tu és! (bis)
Refrão: Levavam a Jesus as pessoas doentes.
Levavam a Jesus as pessoas doentes curava Jesus os males da gente (bis)
Refrão: Senhor, se tu queres tu podes curar!
Senhor, se tu queres, tu podes me curar... Jesus disse: “eu quero, puro hás de
ficar!” (bis)
Refrão: Louvavam a Deus, por ver tais maravilhas.
Louvavam a deus, por ver tais maravilhas, por quanto Jesus por eles fazia (bis)
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Refrão: Em velhos barris não dá vinho novo.
Em velhos barris não dá vinho novo, o novo só cabe em novos barris (bis)
Refrão: Jesus disse ao homem de mão ressequida.
Jesus disse ao homem de mão ressequida, “estende a mão!” e ei-la estendida (bis)
Refrão: Quem faz a vontade de Deus.
Quem faz a vontade de Deus, pai do céu é mãe, é irmã, é como irmão meu ! (bis)
Refrão: O Reino de Deus.
Reino de Deus qual grão de mostarda, se faz grande arbusto, das aves pousada.
(bis)
Vamos juntos dar glória ao Senhor e a seu nome fazer louvação. Procurei o Senhor, me
atendeu, me livrou de uma grande aflição.
Olhem todos pra ele e se alegrem, todo tempo sua boca sorria! Este pobre gritou e ele
ouviu, fiquei livre de minha agonia.
Acampou na batalha seu anjo, defendendo seu povo e o livrando. Provem todos, pra ver
como é bom o Senhor que nos vai abrigando.
Santos todos, adorem o Senhor, aos que amam, nenhum mal assalta. Quem é rico,
empobrece e tem fome, mas, a quem busca a Deus, nada falta.
Ó meus filhos, escutem o que eu digo, pra aprender o temor do Senhor. Qual o homem
que ama sua vida, e a seus dias quer dar mais valor?
Tua língua preserva do mal e não deixes tua boca mentir. Ama o bem e detesta a
maldade, vem a paz procurar e seguir!
237. ACALMASTE, SENHOR, A PROCELA
(Faixa 17 do CD 03 Tempo Comum)

Refrão:
Acalmaste, Senhor, a procela, e fizeste que o mar se abrandasse. que nas duras
tormentas da vida, tudo cesse ao clarão de tua face.
Refrão: Quantos mortos na estrada da vida!
Quantos mortos, na estrada da vida, só esperam escutar a tua voz... vem, Senhor,
vem depressa chamá-los, pra que venham viver entre nós.
Refrão: Quantas vezes, Senhor, desprezamos!
Quantas vezes, Senhor, desprezamos tua voz que nos quer libertar... nesta ceia
queremos, de novo, nossa fé com amor professar.
Refrão: Enviados ao mundo por ti.
Enviados ao mundo por ti, haveremos de o mal enfrentar nesta ceia, teu corpo e
teu sangue são reforço para o caminhar.
Refrão: Como ovelhas que vão sem pastor
Como ovelhas que vão sem pastor, nós queremos por ti ser guiados vem nos dar
o teu corpo e o teu sangue, pois, nós somos por ti muito amados.
Um canto novo ao Senhor, ó terras todas, cantai! Louvai seu nome bendito, diariamente
aclamai! Sua glória, seus grandes feitos aos povos todos contai.
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Ele é o maior dos senhores: merece nosso louvor; e mais do que aos deuses todos nós
lhes devemos temor. Os outros deuses são nada, Ele é do céu criador.
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.
Ele é o Senhor do universo e faz justiça a seu povo. Aos povos há de julgar, reinando no
mundo todo por isso, a Ele cantai, ó terras, um canto novo!
238. SENHOR, A FOME DO MUNDO FAZ TANTA GENTE MORRER
(Faixa 18 do CD 03 Tempo Comum)

Refrão
Senhor, a fome no mundo faz tanta gente morrer! Ainda não aprendemos a mão ao
faminto estender, /: nós mesmos dando-lhe pão, pra vida a morte vencer.:/
Refrão: Eu sou o pão necessário.
eu sou o pão necessário, é o próprio pai quem vos / dá. é, no deserto da vida, o
verdadeiro maná. /: quem come deste alimento, a vida eterna terá.:/
Refrão: Teu corpo é nosso alimento.
Quando os tempos chegarem ao fim, enviados, os anjos virão /: separar os que
mal procederam dos que bons declarados serão! (bis)
Refrão: Cinco pães e dois peixes tomou. (18º Domingo).
Cinco pães e dois peixes tomou, aos discípulos deu peixe e pão. /: os discípulos
vão e repartem e se farta a maior multidão. (bis)
Escuta, ó meu povo, a minha Lei, ouve atento as palavras que eu te digo; abrirei a minha
boca em parábolas, os mistérios do passado lembrarei .
Não haveremos de ocultar aos nossos filhos; mas, à nova geração nós cantaremos: as
grandezas do Senhor e seu poder, os seus feitos, que por nós realizou.
Rochedos no deserto ele partiu e lhes deu para beber águas correntes; mas pecaram
contra ele sempre mais, provocaram no deserto o Deus Altíssimo.
Falavam contra Deus e assim diziam: “Eis que fere os rochedos num momento, faz as
águas transbordarem em torrentes, mas será, também, capaz de dar-nos pão?”
Ordenou, então, às nuvens, lá dos céus, e as comportas das alturas fez abrir; fez chover
-lhes o maná e alimentou os e lhes deu para comer o pão do céu.
O homem se nutriu do pão dos anjos, pois, mandou-lhes alimento em abundância; e
comeram e beberam à vontade, o Senhor satisfizera os seus desejos.
239. É BOM ESTARMOS JUNTOS
(Faixa 19 do CD 03 Tempo Comum)

É bom estarmos juntos à mesa do Senhor e, unidos na alegria, partir o pão do amor.
Na vida caminha quem come deste pão não anda sozinho, quem vive em
comunhão.
Embora sendo muitos, é um só o nosso Deus. Com Ele vamos juntos, seguindo os
passos seus.
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Formamos a Igreja, o Corpo do Senhor, que em nós o mundo veja a luz do seu amor.
Foi Deus quem deu outrora ao povo o pão do céu, porém, nos dá agora o próprio Filho
seu.
Será bem mais profundo o encontro, a comunhão, se formos para o mundo sinal de
salvação.
A nossa Eucaristia ajude a sustentar quem quer, no dia a dia, o amor testemunhar.
240. VÁ E MOSTRE O ERRO DO SEU IRMÃO
(Faixa 20 do CD 03 Tempo Comum)

Vá e mostre o erro do seu irmão, quando ele, um dia, pecar! Vá e mostre o erro que
ele fez, mas isso em particular... /: se ele ouvidos quiser lhes dar, um irmão você
vai ganhar.:/
Refrão: Meu Pai não vai perdoar jamais.
Meu pai não vai perdoar, jamais, meu pai não perdoa não, se a seu irmão você
negar o seu sincero perdão/: se o coração você vai fechar e não perdoa o irmão.:/
Refrão: Quem são, quem são, quem serão no fim. (25º Domingo).
Quem são, quem são, quem serão, no fim, do reino teu os herdeiros?... Senhor, já
nos ensinaste: “os últimos são primeiros!” / e vice-versa, os de frente no reino são
derradeiros!:/
Refrão: Não basta chamar “Senhor, Senhor”.
Não basta chamar: “Senhor, Senhor!” pra entrar na igreja do amor. Há gente que
já deu quedas e sabe que é pecador /:e está mais perto do reino, do que quem é
julgador.:/
Bendiz, minh´alma, o Senhor! Seu nome seja louvado! Minh´alma, louva o Senhor, por
tudo que me tem dado! Me cura as enfermidades e me perdoa os pecados.
Me tira da triste morte, me dá carinho e amor. Com sua misericórdia do abismo ele me
tirou, e, como se eu fosse águia, vem renovar o meu vigor.
Consegue fazer justiça a todos os oprimidos. Guiou Moisés no deserto a Israel escolhido.
Tem pena, tem compaixão e não se sente ofendido.
Distância da terra ao céu, medida do seu amor. Distância do poente ao nascente, as
nossas faltas vai pôr. Qual pai que tem dó dos filhos, de nós tem pena o Senhor.
Conhece nossa fraqueza, que somos como poeira. A nossa vida é uma planta, uma
pobre erva rasteira: o vento vem e a desfolha, já não se sabe onde era.
O amor de Deus aos que o temem se mostra em cada momento. Também, a sua justiça
protege eternamente a quem se apega à aliança e cumpre seus mandamentos.
Firmou no céu o seu trono e ao mundo vai dominar. Seus anjos cantam sua glória e
fazem o que ele mandar. Que a terra e todos os homens comigo o venham louvar!
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241. Ó PAI, SOMOS NÓS ESTA VINHA.
(Faixa 21 do CD 03 Tempo Comum)

Refrão:
Ó Pai, somos nós esta vinha, que tu com carinho plantaste. /: a fim de colher os
seus frutos, a nós o teu filho enviaste.:/
Refrão: Um rei fez um grande banquete.
Um rei fez um grande banquete, o povo já foi convidado. /: a mesa já está
preparada, já foi um cordeiro imolado.:/
Refrão: A César darão o que é dele.
A César darão o que é dele, se a ele é que estão a servir! /: a Deus o que é dele
ofereçam, se querem justiça cumprir!:/ (bis)
Refrão: Teu Deus e Senhor amarás.
Teu Deus e Senhor amarás, de todo esse teu coração, /: com tudo o que é tua vida,
com toda tua compreensão!:/ (bis)
Refrão: Um só é o Pai de vocês.
Um só é o pai de vocês, um só é o guia: Jesus! /: quem quer ir à glória com ele,
carregue com ele sua cruz!: (bis)
Eu me sinto feliz, perto de Deus, em achar um abrigo no Senhor.
Eu, agora, estarei, sempre, com ele, pois, me veio trazendo pela mão.
Vosso plano de amor me vai guiando, para chegar, finalmente, em vossa glória.
Quem se afasta de vós, nada consegue, quem se alegra sem vós, não é feliz.
Vou cantar a bondade do Senhor pelas ruas e praças da cidade.
242. É PRECISO FICAR ACORDADO.
(Faixa 22 do CD 03 Tempo Comum)

Refrão
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.
Refrão: Muito bem, servidor tão fiel.
Muito bem, servidor tão fiel, que tão pouco, tão bem, governou! Muito mais eu lhe
vou confiar! Minh´alegria você conquistou, conquistou, conquistou!
Só em Deus acho repouso, dele espero a salvação, salvação. Ele é a rocha que me
salva, força, pra eu não ir ao chão. Até quando vocês juntos contra um só atacarão?
Contra um muro que se inclina ou parede a desabar, a desabar. Já tramaram derrubarme e não sabem se calar. Sua boca diz louvores, dentro, pensam em condenar.
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.
“Só Deus tem poder e glória”! Foi assim, que eu entendi, que eu entendi. A bondade, só
tu tens, o amor se encontra em ti. Dás conforme a gente faz, também isto, eu entendi.
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243. CRISTO REI
(Faixa 23 do CD 03 Tempo Comum)

O filho do homem virá, virá, na sua glória virá, virá, para julgar virá, virá, todos os
povos e reinará!
Falou Deus, o Senhor, chamou a terra, do nascente ao poente a convocou. /: Deus
refulge em Sião, beleza plena, não se cala ante nós, que ele chamou.:/
“Reuni na minha frente os meus eleitos, que a aliança selaram, ante o altar”. /:
testemunho será o próprio céu, porque Deus, ele mesmo, vai julgar.:/
Eu não vim criticar teus sacrifícios, estão diante de mim teus holocaustos./: Não preciso
do gado de teus campos, nem dos muitos carneiros de teus pastos.:/
Faze a Deus sacrifício de louvor, cumpre os votos que a Ele tu fizeste./: Vem, me invoca
na hora das angústias, eu virei te livrar do que sofreste.:/
Se tu vês um ladrão, foges com ele e com os grupos de adúlteros te juntas./: Tua boca
utilizas para o mal, trama os lábios as fraudes que são muitas.:/
244. O PÃO QUE NÃO SE REPARTE
(Faixa 24 do CD 03 Tempo Comum)

O pão que não se reparte, não mata a fome deixa de ser pão. Vida se torna mais vida,
quando é vivida na co-divisão.
Ô, ô, ô, ô, ô eu vivia fugindo de Cristo, e não lhe dava meu coração. ô, ô, ô, ô, ô
mais aqui os meus olhos, se abriram quando repartiram comigo o pão!
Na mesa do nosso Deus, há lugar para todos, há vinho e pão. É o próprio Deus quem se
doa, liberta e perdoa, e envia em missão.
A mesa da eucaristia, nos quer ensinar um mistério profundo: Corpo de Cristo é comida,
seu sangue é bebida, pra vida do mundo.
Na mesa o pão partilhado, é fonte de vida, de amor, comunhão. Sinal que a vida é
serviço, real compromisso é libertação.
São partes deste caminho, chamando e proposta, resposta e missão. Deus caminha com
a gente, lançando a semente da ressurreição.
245. O PÃO NOSSO.
(Faixa 01 do CD 04 Tempo Comum)

O pão nosso de cada dia recebemos de tua mão para podermos com alegria repartílo com nosso irmão.
Ó Senhor, nós te pedimos que não falte a nós o pão. Quantas vezes repetimos esta
oração, poucas vezes nos lembramos de nosso irmão e nem sempre agradecemos de
coração.
Ó Senhor, nós te buscamos, procurando teu perdão. Tantas vezes demonstramos
ingratidão! Paz, saúde e alegria, vida e fervor nos renovas cada dia, por teu amor!
Ó Senhor, nós te rogamos: piedade e compaixão! Vem, desperta o teu povo para a
missão. Que assim como nos amas, sem condições, se derrame vida plena sobre as
nações.
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246. QUANDO TEU FILHO CONTIGO VIER.
(Faixa 02 do CD 04 Tempo Comum)

Quando o teu Filho contigo vier, pra a 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!
Quando o vinho do amor nos faltar, e a gente ao irmão se fechar: ensina-nos, Maria, a
fazer o que Ele disser!
Quando na mesa do nosso irmão faltar água, vida e pão: ensina-nos, Maria, a fazer o
que Ele disser!
Quando faltar a justiça entre nós, e muitos ficarem sem voz: ensina-nos, Maria, a fazer
o que Ele disser!
Quando o serviço ao irmão nos custar, cedendo à preguiça o lugar: ensina-nos, Maria, a
fazer o que Ele disser!
Quando o homem, em nome da paz, matar o irmão pra ter mais: ensina-nos, Maria, a
fazer o que Ele disser!
Quando a tristeza invadir o nosso ser, e a vida o sentido perder: ensina-nos, Maria, a
fazer o que Ele disser!
Quando é difícil ser bom e ter fé na força e poder que Deus é: ensina-nos, Maria, a fazer
o que Ele disser!
247. MARIA EUCARÍSTICA.
(Faixa 03 do CD 04 Tempo Comum)

Quão grande graça após uma consagração, feita por Pedro, por Tiago, por João. A mãe
que alimentou Jesus em seu ser, comunga agora o Deus-comunhão.
Quanta alegria de Maria receber Jesus na eucaristia. O corpo do filho que um dia
ela gerou, foi ela quem primeiro comungou.
Eu imagino que naquela refeição estava junto aquela que sempre o seguiu. A mãe que
deu a luz o Cristo, meu Senhor, comeu do pão que o Filho serviu.
Quanta alegria de Maria que gerou o Deus, que em seu ventre um dia alimentou, ser
novamente sua morada, por isso és bendita e agraciada.
248. QUÃO GRANDE ÉS TU.
(Faixa 04 do CD 04 Tempo Comum).

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! Então
minh'alma canta a ti, Senhor: quão grande és tu! quão grande és tu!
Quando a vagar nas matas e florestas o passaredo alegre ouço a cantar. Olhando os
montes, vales e florestas em tudo vejo o seu poder sem par.

72

Quando eu medito em seu amor tão grande Teu Filho dando ao mundo pra salvar. Na
cruz vertendo o seu precioso sangue minh'alma pode assim purificar.
E quando em fim Jesus vier em glória ao lar celeste então nos transportar. Te adorarei
prostrado e para sempre quão grande és Tu! Meu Deus hei de cantar.
249. VEM E EU MOSTRAREI.
(Faixa 05 do CD 04 Tempo Comum)

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.
Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá...
Vem, eu te direi o que ainda estás a procurar a verdade é como o sol e 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.
Vem, e eu te farei da minhavida 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.
- Vem, que a terra espera quem possa e queira realizar com amor, a construção de um
mundo novo muito melhor! Sim, eu irei e levaria teu nome aos meus irmãos iremos nós
e o teu amor vai construir enfim a paz!
250. A TI MEU DEUS.
(Faixa 06 do CD 04 Tempo Comum)

A ti meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti
meu Deus, eu quero oferecer, meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer.
A tua ternura, Senhor, vem me abraçar. e a tua bondade infinita, me perdoar. Vou
ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos.
A ti meu Deus, que és bom e que tens amor, ao pobre e ao sofredor, vou servir e esperar.
Em ti, Senhor, humildes se alegrarão, cantando a nova canção de esperança e de paz.
251. É COMUNHÃO, É COMUNHÃO.
(Faixa 07 do CD 04 Tempo Comum)

É comunhão, é comunhão, em Jesus Cristo por inteiro neste pão. É comunhão, é
comunhão, com sua igreja missionária em ação.
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.
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.
É comunhão com o Espírito de amor, protagonista da evangelização. Ele revela os
segredos do Senhor, e guia a igreja nos caminhos da missão.
É comunhão com a igreja missionária, que nos acolhe, nos convoca, nos envia. Como
Maria segue sempre solidária, alimentada pela santa Eucaristia.
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É comunhão com a história do meu povo, que sofre, chora, e não se cansa de esperar.
Da velha terra vai nascer um mundo novo, nesta esperança vamos juntos comungar.
252. FELIZ O HOMEM QUE AMA.
(Faixa 08 do CD 04 Tempo Comum)

Feliz o homem que ama o Senhor e segue os seus mandamentos. o seu coração é
repleto de amor. Deus mesmo é seu alimento.
Feliz o que anda na lei do Senhor. E segue o caminho que Deus lhe indicou. Terá
recompensa no Reino do Céu porque muito amou.
Feliz quem se alegra em servir o irmão. Segundo os preceitos que Deus lhe ensinou.
Verá maravilhas de Deus, o Senhor porque muito amou.
Feliz quem confia na força do bem. Seguindo os caminhos da paz, do perdão. Será
acolhido nos braços do Pai porque muito amou.
Feliz quem dá graças de bom coração. E estende sua mão ao sem voz e sem vez. Terá
no banquete um lugar para si porque muito amou.
253. FORÇA VIVA DE PAZ.
(Faixa 09 do CD 04 Tempo Comum)

O Pão sofrido da terra, na mesa da refeição / o pão partido na mesa se torna certeza / e
se faz comunhão. O corpo do meu Senhor é força viva de paz! (bis)
Vinho de festa e alegria / é vida no coração / vinho bebido na luta se torna conduta de
libertação. O sangue do meu Senhor é força viva de paz! (bis)
Palavra vinda do reino na boca de cada irmão/ Palavra que fortalece/anima e esclarece
a nossa união. Palavra do meu Senhor é força viva de paz! (bis)
Flores dos jardins dos campos sorriso exposto no altar. Flores molhadas no pranto de
quem deu a vida para vida mudar. A vida de quem tombou é força viva de paz! (bis)
Água trazida da fonte matando a sede que mata/ água da chuva no chão traz vida e traz
pão pra gente e pra mata. Água da vida é Jesus é força viva de paz! (bis)
Ceia sagrada aliança ato supremo de amor/ ceia encontro e esperança de Jesus com a
gente transformando a dor. A ceia do meu Senhor é força viva de paz! (bis)
Louvor que nasce da história do dia-a-dia do povo / louvor ao Deus verdadeiro fiel
justiceiro Pai do mundo novo. O nome do meu Senhor é força viva de paz! (bis)
2ª PARTE
I – SOLENIDADES E FESTAS
APRESENTAÇÃO DO SENHOR
ABERTURA
254. CRISTO LUZ
Que o coro dos profetas, celebrou em profecia pela ação do santo espírito, realiza-se em
Maria.
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Cristo-luz, ó luz bendita vinde nos iluminar luz do mundo, luz da vida, ensinai-nos a amar.
Ao Senhor de todo o mundo esta virgem concebeu deu a luz, e sempre virgem e fiel
permaneceu.
Refrão
Simeão, no templo, exulta tendo aos braços o menino porque vê, com os seus
olhos o esperado o sol divino.
Refrão
Mãe do rei eterno, ouvi-nos acolhei do orante a prece vós que dais a clara luz que
no filho resplandece.
Refrão
Cristo, luz que nos abris de Deus Pai as profundezas na mansão da luz eterna vos
cantemos as grandezas.
ACLAMAÇÃO
255. ALELUIA! SOIS A LUZ
(CD -006042 – Festas Litúrgicas)

Aleluia, aleluia/ aleluia, aleluia / Aleluia, aleluia, aleluia / Aleluia, aleluia, aleluia,
aleluia!
Sois a luz que brilhará para os gentios, / e para a glória de Israel, o vosso povo.
OFERENDAS
256. BRILHE A VOSSA LUZ
(CD -006042 – Festas Litúrgicas)

Brilhe a vossa luz, brilhe para sempre / sejam luminosas vossas mãos e as mentes
brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz / brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz!
Vós sois a luz do mundo, a todos aclarai / afugentando as trevas, ao Pai glorificai!
A vossa luz é o cristo que dentro em vós está / via, verdade e vida, ele vos guiará!
Rompendo o jugo iníquo, banindo a opressão / a vossa luz rebrilha e as trevas fugirão!
Ninguém a luz acende deixando-a se esconder / vossa luz ilumine, faça a vida vencer!
COMUNHÃO
257.CÂNTICO DE SIMEÃO
Agora, Senhor, podes deixar partir em paz teu servidor, / porque os meus olhos já
contemplam, da salvação o resplendor! / Segundo a tua palavra vi a tua salvação; /
manda em paz teu servidor, no fulgor do teu clarão.
Pra todos os povos preparaste, a salvação que resplendeu, / a luz que ilumina as nações
todas, a glória deste povo teu! / O Espírito de Deus conduzia Simeão / em seus braços
recebeu de Deus a consolação!
Pra muitos será este Menino, razão de queda e elevação, / sinal, entre o povo, discutido,
sinal, pois, de contradição! / Pai e Mãe maravilhados, Simeão abençoou; / a Maria,
inspirado pelo céu profetizou.
75

“De dor uma espada afiada transpassará teu coração; / de muitas pessoas os segredos
assim se manifestarão! / ” Glória ao Pai, glória ao Menino, Deus que veio e Deus que
vem; / glória seja ao Divino, que nos guarde sempre. Amém!
DESPEDIDA
258. NOSSA SENHORA DA LUZ
Quem é essa mulher/ Tão formosa, vestida de sol / Quem é essa mulher/ Tão bonita
como o arrebol / Quem é essa mulher / Coroada com estrelas do céu / Quem é essa
mulher / De sorriso meigo, doce como o mel.
É Maria, a mãe de Jesus/ é Maria, a Senhora da luz! (bis).
Quem é essa mulher / De ternura expressa no olhar / Quem é essa mulher/ Braços fortes,
rainha do lar / Quem é essa mulher/ Que aceitou dar ao mundo a Luz / Quem é essa
mulher / Que carregou em seu ventre Jesus.
Quem é essa mulher / Companheira de caminhada / Quem é essa mulher / Companheira
em nossa jornada / Quem é essa mulher/ Que nos mostra a face de Deus / Quem é essa
mulher / Que caminha junto com o povo seu.
Quem é essa mulher / Que se faz Mãe, com todas as mães / Quem é essa mulher / Que
é senhora que é serva, que é Mãe / Quem é essa mulher / Mãe do povo, auxílio na cruz
/ Quem é essa mulher / É a mãe de Deus, a Senhora da luz.
SANTÍSSIMA TRINDADE
ABERTURA
259. BENDITO SEJAS TU, SENHOR DE NOSSOS PAIS
Bendito sejas tu, Senhor de nossos pais és pródigo de graças, ó Senhor.
Glória ao Senhor / criador para sempre. (bis)
Bendito sejas tu, ó verbo de deus pai, a morte que sofreste nos deu vida.
Bendito sejas tu, espírito de Deus, opera na igreja a salvação.
ACLAMAÇÃO
260. ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA! (BIS)
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Divino ao Deus que é, que era e que vem, pelos
séculos. amém!
OFERENDAS
261. Ó TRINDADE IMENSA E UMA
(Letra e Música: Ir. Míria T. Kolling)

Ó Trindade imensa e una/ Vossa força tudo cria / Vossa mão que rege os tempos/ Antes
deles existia.
Pai, da graça fonte viva/ Luz da glória de Deus Pai / Santo Espírito da vida/ Que no amor
os enlaçais.
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Só por vós, Trindade Santa/ Suma origem, todo bem / Todo ser, toda beleza/ Toda vida
se mantém.
Nós os filhos adotivos / Pela graça consagrados / Nos tornemos templos vivos / A vós
sempre dedica
COMUNHÃO
262. Ó TRINDADE, VOS LOUVAMOS, VOS LOUVAMOS PELA VOSSA COMUNHÃO.
Que esta mesa favoreça, favoreça nossa comunicação.
Contra toda tentação da ganância e do poder. / nossas bocas gritem juntas a palavra do
viver. / a palavra do viver.
Na montanha com jesus, no encontro com o pai. / recebemos a mensagem: ide ao mundo
e o transformai. / ide ao mundo e o transformai.
Deus nos fala na história e nos chama a conversão. / Vamos ser palavras vivas
proclamando a salvação. / proclamando a salvação.
Vamos juntos festejar cada volta de um irmão. / e o amor que nos acolhe restaurando a
comunhão. / restaurando a comunhão.
Comunica quem transmite a verdade e a paz. / quem semeia a esperança e o perdão
que nos refaz. / e o perdão que nos refaz.
CORPO E SANGUE DO SENHOR
PROCISSÃO
263. ADORAI, ADORAI, ADORAI O DEUS SUPREMO E CRIADOR
Adorai, adorai, adorai o Deus supremo e criador / Adorai, adorai, adorai o Deus
supremo e criador.
O Deus que fez o céu a terra o mar, / você e eu, adorai o Deus de amor! / O Deus que
fez o céu, a terra o mar, / você e eu, adorai o Deus de amor!
Vamos juntos dar as mãos vamos sim / louvar a Deus ele merece a nossa adoração! /
vamos juntos dar as mãos vamos sim / louvar a Deus ele merece a nossa adoração!
O meu coração tem sede de amar, / vim ao teu encontro ansioso em te adorar! (bis) /
meu Deus, eu creio e adoro, espero e te amo, / por aqueles que não te amam!
264. BENDITO, LOUVADO SEJA
Bendito, louvado seja, / o Santíssimo Sacramento, / o Santíssimo Sacramento.
Os anjos todos os anjos, / os anjos todos os anjos, / louvem a Deus para sempre, amém!
louvem a Deus para sempre, amém!
Os santos todos os santos, / os santos todos os santos, / louvem a Deus para sempre,
amém! / louvem a deus para sempre, amém!
Os povos todos os povos, / os povos todos os povos, / louvem a Deus para sempre,
amém! / louvem a Deus para sempre, amém!
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ABERTURA
265. CRISTO PÃO DOS POBRES
Todos convidados cheguem ao banquete do senhor festa preparada, bem participada
Venham partilhar do pão do amor.
Cristo pão dos pobres juntos nesta mesa pois a eucaristia faz a igreja Cristo pão
dos pobres juntos nesta mesa pois a eucaristia faz a igreja.
Vejam quanta fome, muitos lares sem ternura e pão dor e violência, quanta resistência,
Vamos acolher a cada irmão.
Vamos gente unida, resgatar a paz desta cidade ser o sal da terra, ser a luz do mundo,
Espalhar justiça e caridade.
Jovens e famílias, vida nova venham assumir evangelizando, Cristo anunciando para o
mundo novo construir.
Páscoa celebrada nosso testemunho é conversão corpo ofertado, sangue derramado
vou ser solidário na missão.
266. SENHOR NOS TEM AMADO
O Senhor nos tem amado, como nunca alguém amou e nos guia a cada dia, com a força
e com a luz recebemos seu amor, quando partimos o pão é o pão da amizade, o pão de
Deus.
“Eis meu corpo, tomai e comei”. “Eis meu sangue, tomai e bebei”. Eu sou a vida e
eu sou o amor, o Senhor conduz o povo em seu amor.
Senhor nos tem amado, como nunca alguém amou, foi um pobre carpinteiro que nasceu
em Nazaré. Trabalhou com suas mãos e a igualdade ele ensinou, o trabalho e o
sofrimento conheceu.
O Senhor nos tem amado, como nunca alguém amou, seu amor era tão grande que na
cruz veio a morrer, seu amor era tão forte, sobre a morte triunfou, E dos mortos o Senhor
ressuscitou.
ACLAMAÇÃO
267. ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA! (BIS)
Eu sou o pão vivo descido do céu / quem deste pão come, sempre há de viver. / Sagrado
Coração de Jesus
268. SEQUÊNCIA CORPUS CHRISTI
Terra exulta de alegria
Terra, exulta de alegria, louva teu pastor e guia / com teus hinos, tua voz, com teus
hinos, tua voz.
Tanto possas, tanto ouses, em louvá-lo não repouses, / sempre excede o teu louvor,
sempre excede o teu louvor.
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Hoje a Igreja te convida ao pão vivo que dá vida, / vem com ela celebrar, vem com ela
celebrar.
Este pão, que o mundo creia por jesus, na santa ceia / foi entregue ao que escolheu.
Nosso júbilo cantemos, nosso amor manifestemos / pois transborda o coração, pois
transborda o coração.
Quão solene a festa, o dia, que da santa Eucaristia / nos recorda a instituição, nos
recorda a instituição.
Novo rei e nova mesa nova páscoa e realeza / foi-se a páscoa dos judeus, foi-se a páscoa
dos judeus.
Era sombra o antigo povo o que é velho cede ao novo / foge a noite, chega a luz, foge a
noite, chega a luz.
O que o Cristo fez na ceia, manda a igreja que o rodeia / repeti-lo até voltar, repeti-lo até
voltar.
Seu preceito conhecemos pão e vinho consagremos / para a nossa salvação, para a
nossa salvação.
OFERENDAS
269. TANTA GENTE VAI
(Festas Litúrgicas II – Paulus)

Tanta gente vai andando à procura de uma luz / caminhando na esperança se aproxima
de Jesus / no deserto sente fome e o senhor tem compaixão / comunica sua palavra: vai
abrindo o coração.
Dai-lhes vós mesmos de comer, / que o milagre vai acontecer.
Quando o pão é partilhado, passa a ter gosto de amor / quando for acumulado gera morte
traz a dor. / Quando o pouco que nós temos se transforma em oblação. / O milagre da
partilha serve a mesa dos irmãos.
No altar da Eucaristia o Senhor vem ensinar / que o amor é verdadeiro quando a vida se
doar / peregrinos, caminheiros, vamos juntos como irmãos / na esperança repartindo a
palavra e o mesmo pão.
Deus nos fez à sua imagem, por amor acreditou, / deu-nos vida e liberdade, tantos dons
nos confiou / responsáveis pelo mundo para a vida promover, / desafios que nos chegam
vamos juntos resolver.
COMUNHÃO
270. O PÃO DA VIDA, A COMUNHÃO
O pão da vida, a comunhão, / nos une a Cristo e aos irmãos, / e nos ensina abrir as
mãos para partir, repartir o pão, / e nos ensina abrir as mãos para partir, repartir o
pão.
Lá no deserto a multidão com fome segue o bom pastor. / Com sede busca a nova
palavra: Jesus tem pena e reparte o pão.
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Na páscoa nova da nova lei, quando amou-nos até o fim, / partiu o pão, disse: “isto é
meu corpo por vós doado: tomai, comei!”
Se neste pão, nesta comunhão, Jesus, por nós, dá a própria vida, / vamos também
repartir os dons, doar a vida por nosso irmão.
Onde houver fome, reparte o pão e tuas trevas hão de ser luz; / encontrarás Cristo no
irmão, serás bendito do eterno Pai.
DESPEDIDA
271. ESPERAR CONTRA TODA A ESPERANÇA
(Padre Zezinho)

Esperar contra toda esperança / Caminhar como quem tem certeza / Partilhar com
carinho da mesa / Onde Deus vem nos alimentar / Confiar como simples criança / Que
não sabe talvez a resposta / Mas aceita do Pai a proposta / É meu jeito de crer e de
amar.
Todos os dias na eucaristia / minha alma confia / que acontece um milagre
impossível / Deus me alimenta de paz e de luz / no corpo e no sangue do Cristo
Jesus.
Na tormenta, saber que a bonança / Está perto e seguir confiante / E por mais que pareça
distante / Perseguir o lugar que é só meu / Caminhar como quem não se cansa / Olhos
fitos na meta escolhida / E apostar nesta meta uma vida / Eis a herança que o Mestre
me deu.
SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
ABERTURA
272. NÃO SEI SE DESCOBRISTE
Não sei se descobriste a encantadora luz, no olhar da mãe feliz que embala um 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.
O amor de mãe recorda o amor de nosso Deus, tomou seu povo ao colo e quis nos atrair.
Até na ingratidão inflama seu amor. Um Deus apaixonado busca a mim e a ti.
ACLAMAÇÃO
273.ALELUIA, ALELUIA!
Como o pai me amou assim também eu vos amei. Aleluia, aleluia!
Como estou no Pai permanecei em mim. / Vós todos que sofreis, aflitos, vinde a mim. /
Repouso encontrarão os vossos corações. / Dou graças ao meu Pai que revelou ao
pobre, ao pequenino seu grande amor.
OFERENDAS
274.UM CORAÇÃO PARA AMAR
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Um coração para amar, pra perdoar e sentir, / Para chorar e sorrir ao me criar Tu me
deste. / Um coração pra sonhar, inquieto e sempre a bater, / Ansioso por entender as
coisas que Tu disseste.
Eis o que eu venho te dar, / eis o que eu ponho no altar, / toma Senhor que ele é
teu, / meu coração não é meu. / Eis o que eu venho te dar, / eis o que eu ponho no
altar, / toma senhor que ele é teu, / meu coração não é meu.
Quero que o meu coração seja tão cheio de paz, / Que não se sinta capaz de sentir ódio
ou rancor. / Quero que a minha oração possa me amadurecer / Leve-me a compreender
as consequências do amor.
COMUNHÃO
275.DURANTE A CEIA
Durante a ceia, o discípulo do amor / recostou sua cabeça sobre o peito do Senhor. / E
cada impulso do sagrado coração / era um novo testemunho de acolhida e de perdão.
E hoje aqui, nesta santa comunhão
novamente pulsa em nós o sagrado coração (bis)
Durante a ceia, seu apelo nos deixou, / de amar-nos uns aos outros como ele nos amou.
/ cada palavra do Sagrado Coração / era um novo ensinamento de fraterna comunhão.
Durante a ceia, antes de enfrentar a cruz, / quis ficar com seus amigos para ser a sua
luz / como alimento, o Sagrado Coração / entre nós ficou presente neste vinho e neste
pão.
DESPEDIDA
276. ÉS ÁGUA VIVA
Eu te peço desta água que tu tens / És água viva meu Senhor / Tenho sede e tenho fome
de amor / E acredito nesta fonte de onde vens. / 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.
NATIVIDADE DE SÃO JOÃO BATISTA
ABERTURA
277. O PROFETA (ANTES QUE EU TE FORMASSE)
(Letra: D.R.)

Antes que eu te formasse dentro do seio de tua mãe / antes que tu nascesses, te
conhecia e te consagrei / para ser meu profeta entre as nações eu te escolhi / irás
onde enviar-te 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?
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Não temas arriscar-te, porque contigo eu estarei / Não temas anunciar-me em tua boca
eu falarei / Entrego-te meu povo, vai arrancar e derrubar / Para edificar destruirás
e plantarás!
Deixa os teus irmãos, deixa teu pai e tua mãe / Deixa a tua casa, porque a terra gritando
está / Nada tragas contigo, pois a teu lado eu estarei / É hora de lutar, porque meu povo
sofrendo está.
ACLAMAÇÃO
278. SERÁS CHAMADO, Ó MENINO, O PROFETA DO ALTISSIMO
(Letra: Lecionário dominical – Música: Matias F. de Medeiros)

Aleluia, aleluia, aleluia! (bis).
Serás chamado, ó menino / O profeta do Altíssimo / Irás diante do Senhor / Preparandolhe os caminhos.
OFERENDAS
279. BENDITO SEJA DEUS PAI
(L/M.: Pe. José Cândido da Silva)

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.
Bendito seja Deus Pai / Do universo criador / Pelo vinho que nós recebemos / Foi de
graça e com amor.
E nós participamos / Da construção do mundo novo / Com Deus, que jamais despreza /
Nossa imensa pequenez.
COMUNHÃO
280. HOUVE UM HOMEM ENVIADO POR DEUS
Houve um homem enviado por Deus / para ser testemunho da luz / João Batista,
uma voz no deserto / anunciando o Messias Jesus.
Bendito o Deus de Israel / Que a seu povo visitou / E deu-nos libertação / Enviando um
Salvador / Da casa do rei Davi / Seu ungido servidor.
Cumpriu a voz dos profetas / Desde os tempos mais antigos / Quis libertar o seu povo /
Do poder dos inimigos / Lembrando-se da aliança / De Abraão e dos antigos.
Fez a seu povo a promessa / De viver na liberdade / Sem medo e sem pavores / Dos
que agem com maldade / E sempre a ele servir / Na justiça e santidade.
Menino, serás profeta / do Altíssimo Senhor / Pra ir à frente aplainando / Os caminhos
do Senhor / Anunciando o perdão / A um povo pecador.
É ele o Sol do Oriente / Que nos veio visitar / Da morte, da escuridão / Vem a todos
libertar / A nós, seu povo reunido/ Para a paz faz caminhar.
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Ao nosso Pai demos glória / E a Jesus louvor, também / Louvor e glória, igualmente / Ao
Espírito que vem / Que nosso louvor se estenda / Hoje, agora e sempre. Amém!
SOLENIDADE DE SÃO PEDRO E SÃO PAULO
ABERTURA
281. CANTA MEU POVO
Canta, meu povo! Canta o louvor de teu Deus! Que se fez homem e por nós morreu,
que ressuscitou pelo amor dos seus!
Somos a nação santa e o povo eleito, um sacerdócio real. Deus nos chamou das trevas
à sua luz, sua luz imortal.
Nós somos transportados da morte à vida, Pelo amor dos irmãos. Vamos amar até
nossos inimigos, É a lei do cristão!
Senhor Jesus, já não sou mais eu que vivo, Tu vives em mim. O meu desejo é um dia
ver tua face, Na glória sem fim.
ACLAMAÇÃO
282. ALELUIA!
Aleluia, aleluia! aleluia!
Ti és Pedro, e sobre esta pedra, eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno, não
irão derrotá-la.
OFERENDAS
283. QUEM NOS SEPARARÁ
Quem nos separará, quem vai nos separar do amor de Cristo, quem nos separará?
Se ele é por nós, quem será, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor
de Cristo, quem será?
Nem a angústia, nem a fome, nem nudez ou tribulação, perigo ou espada, toda
perseguição!
Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, dominações, presente e nem futuro, poderes e
nem pressões!
Nem as forças das alturas nem as forças das profundezas, nenhuma das criaturas, nem
toda a natureza!
COMUNHÃO
284. TODA IGREJA
Toda a igreja unida celebra / a memória pascal do cordeiro / irmanada com Pedro
e com Paulo / que seguiram a Cristo por primeiro.
Publicai em toda terra os prodígios do Senhor / Reuniu seu povo amado para o canto do
louvor.
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Bendizei, louvai por Pedro, pela fé que professou / Essa fé é a rocha firme da Igreja do
Senhor.
Bendizei, louvai por Paulo, pelo empenho da missão / O seu zelo do Evangelho leva ao
mundo a salvação.
Alegrai-vos neste dia que o martírio iluminou / O triunfo destes santos nos confirme no
amor.
DESPEDIDA
285. ALELUIA TU ÉS PEDRO
Aleluia, aleluia! Tu és Pedro, aleluia! / Aleluia, aleluia! Tu és Pedro, aleluia!
És a rocha viva, Cristo te escolheu. quando a Simão Pedro disse: “eu te darei do meu
reino as chaves eis a minha igreja, sobre esta pedra edificarei!”
Cristo salvador, a pedra angular, que ampara tudo, pois é homem-Deus, escolheu a
Pedro pra sustentar como rocha viva o edifício seu.
Eis que estarei convosco até o fim! Do inferno as forças não triunfarão! Foi Jesus, um
dia, que falou assim, dando à sua Igreja perenização.
TRANSFIGURAÇÃO DO SENHOR
ABERTURA
286. Ó LUZ
Ó Luz do Eterno Pai, Sois vós o nosso Sol, A todos aclarai, Divino arrebol!
Cristo Jesus, do Pai eterna glória, a luz da nossa história, mostrai-nos a vossa
face! Aleluia!
Ó Luz do Eterno Pai, a honra e o louvor a vós que iluminais com chamas de amor!
Ó Luz do eterno Pai, palavra eternal, a todos revelais Vitória sobre o mal!
ACLAMAÇÃO
287. ALELUIA!
Aleluia!
Eis meu filho muito amado, nele está meu bem querer, escutai-o todos vós.
OFERENDAS
288. BENDITO SEJA DEUS PAI
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.
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Bendito seja Deus Pai, do universo criador, pelo vinho que nós recebemos, foi de graça
e com amor.
-.E nós participamos da construção do mundo novo com Deus, que jamais despreza
nossa imensa pequenez.
COMUNHÃO
289. NOSSOS HINOS
Nossos hinos a vós celebram, Cristo vivo, Senhor da glória! / Contemplamos em vossa
face, luz radiante da nossa historia!
Eis meu filho muito amado, escutai-o, vosso pai é quem nos diz! No tambor nós
revivemos a vitória, que o céu para sempre bendiz!
Revestido de nossa carne, sois a porta paraíso, revelando em nossa terra, o segredo de
um sorriso!
Pela nossa real presença, inimigos são dominados, pois nasceste em nosso meio, como
Filho do Pai gerado!
Das torrentes do amor eterno, saciastes o vosso povo! Concedei-nos perseverança,
como membro dos vosso corpo!
Assentastes do Pai à destra, com o cetro vitorioso, conduzindo a humanidade, com amor
sempre copioso!
ASSUNÇÃO DE NOSSA SENHORA
ABERTURA
290. UMA MULHER
Uma mulher no céu foi vista de doze estrelas coroada toda vestida de sol e com a
lua calçada.
Na mais terrível intriga / entre a serpente antiga e esta frágil mulher, / todo poder deste
mundo, portanto um ódio profundo, / parece vitória ter.
Os poderosos da terra / vão semeando a guerra: é o batalhão do dragão./ Todo de ouro
enfeitado, com seu dinheiro roubado,/ tenta iludir os cristãos.
A mulher é a igreja, sua força é a fraqueza, poder de Deus é assim: neste mundo
desterrada, sempre a marchar sem parada pras regiões do sem-fim.
Salve, ó Virgem Maria, da Igreja modelo e guia, mãe desta gente mestiça! A graça do
Cristo, teu Filho, e a força do Santo Espírito façam reinar a justiça.
ACLAMAÇÃO
291. ALELUIA!
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
Maria é elevada ao Céu, alegram-se os coros dos anjos.
OFERENDAS
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292. É GRANDE
É grande o Senhor, é o nosso Deus! Atento aos corações buscou em Nazaré: dentre os
humildes, Maria foi eleita, vinde todos celebrar tamanha fé!
Fez em mim grandes coisas de um jeito bem novo que acolher, que integra. fez
visita ao seu povo, falou e cumpriu a minh´alma se alegra.
Fiel e compassivo é o nosso Deus! atento a toda dor, conosco vem morar: dispensa
orgulho e poder, nutre os famintos vinde, pois, toda esperança celebrar.
Coragem que anima é o nosso Deus! Atento ao novo reino, ouviu nosso clamor: trouxe
o perdão, reanimou os humilhados, Vinde todos celebrar seu grande amor!
COMUNHÃO
293. POVO DE DEUS
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!
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:
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, nosso mãe, nós queremos
contigo aprender * A justiça, a vontade do Pai, e entender o teu Filho que diz.
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.
DESPEDIDA
294. MARIA CONCEBIDA
Maria concebida sem culpa original / Trouxeste a luz da vida na noite de Natal / Tu foste
imaculada na tua conceição / Ô mãe predestinada da nova criação.
Maria da Assunção, escuta a nossa voz / e pede proteção a cada um de nós.
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.
Maria, mãe, rainha, protege com teu véu/ O povo que caminha na direção do céu/
Tu foste a maravilha da obras do Senhor/ Esposa, mãe e filha do mesmo Deus de amor.
EXALTAÇÃO DA SANTA CRUZ
ABERTURA
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295. SALVE Ó CRUZ
Salve, ó cruz libertadora! / Salve, ó cruz libertadora!
Em teu corpo sem beleza, nem encanto, tu assumes o pecado e todo o pranto. junto a ti
está a dor da humanidade, ó senhor, de todos nós tem piedade.
Estas mãos com que ergueste os caídos, que tiraram as amarras do oprimido, amarradas
nesta cruz pela maldade, vão ao mundo devolver a liberdade.
Os teus pés que percorreram os caminhos, que levaram boa nova aos pequeninos, são
pregados pelo homem iludido, mas teu reino nunca mais será detido.
Este povo aqui reunido quer louvar-te, pois a vida devolveste em toda a parte. Os
caminhos da esperança tu abriste, desta cruz com todo o mundo ressurgiste.
ACLAMAÇÃO
296. ALELUIA!
Aleluia!
Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela cruz remistes
o mundo!
OFERENDAS
297. NOSSA GLÓRIA É A CRUZ
Nossa glória é a cruz, Onde nos salvou Jesus.
Nós devemos gloriar-nos nesta cruz de salvação: Traz-nos vida e liberdade e nos dá
ressurreição.
Foi preciso ao Senhor, pra entrar na sua glória, ser na cruz crucificado: É o caminho da
vitória.
E quem quer viver unida, sua vida à de Jesus, não terá outro caminho: "Pela cruz se
chega à luz!"
COMUNHÃO
298. NINGUÉM PODE
Deus se compadece e de nós se compraz, em nós resplandece seu rosto de paz.
Pra que o povo se encontre, Senhor, teu caminho e os povos descubram teu terno
carinho.
Que todos os povos te louvem, Senhor, Que todos os povos te cantem louvor!
Por tua justiça se alegram as nações com ela governas da praia aos sertões.
O chão se abre em frutos, é Deus que abençoa! E brote dos cantos do mundo esta loa!
DESPEDIDA
299. VITÓRIA TU REINARÁS

87

Vitória, Tu reinarás! Ó cruz, Tu nos salvarás!
Nós vamos à Cidade e lá eu irei sofrer; Serei crucificado, mas hei de reviver!
Vocês não são do mundo, do mundo os escolhi! Se o mundo os odeia. Primeiro odiou a
mim!
Vocês vão ter no mundo, tristezas e aflição, mas eu venci o mundo, coragem e vencerão!
Se o grão, que cai na terra, não morre, fica só, se morre germina e cresce, seu fruto será
maior!
Pois era necessário um só sofrer por todos e, assim, os separados formarem um só
Povo.
Escutem meu Mandamento, reparem como os amei! Por todos eu dei a vida, se amem,
assim, vocês!
Se alguém quer ser meu servo, me siga e, então, verá, esteja onde eu estiver, meu Pai
o honrará!
NOSSA SENHORA APARECIDA
ABERTURA
300. Ó SENHOR
Ó Senhor e nosso Deus, Vosso povo neste dia, Com a santa Maria, Vem o Cristo
celebrar.
Virgem Mãe Aparecida, Vossa santa Conceição Venha nos trazer a Vida, De Jesus
trazer o pão.
Ó Senhora, sois Rainha, A Mãe santa do Senhor. Revestida de beleza, Sois a Mãe do
belo amor.
Com os olhos de ternura, vossos filhos protegei. Dai-lhes ser fiéis à Igreja, e seguir de
Deus a lei.
Com o manto da justiça O Senhor vos revestiu. Coroada com estrelas: Quem tamanha
glória viu? Ensinai ao nosso povo Que sem fé, sem religião, não se chega ao rumo certo:
Só Jesus é a salvação.
301. SALMO 45(44)
De alegria vibrei no Senhor, pois vestiu-me com sua justiça, adornou-me com joias
bonitas, como esposa do rei me elevou.
Transborda o meu coração em belos versos ao rei, um poema, uma canção como a
língua escreverei: de todos és o mais belo, a graça desabrochou em teu semblante, em
teus lábios, pra sempre Deus te abençoou.
Valente, forte, herói, pela verdade a lutar, a justiça a defender, vitorioso serás. Lutas com
arma e poder, o inimigo a correr, eterno é teu trono, ó Deus, é retidão a valer!

88

Amas, ó rei, a justiça, odeias sempre a maldade; com o óleo da alegria ungiu-te o Deus
da verdade. Os mais suaves perfumes as tuas vestes exalam; no teu luxuoso palácio
belos acordes te embalam!
Princesas são tuas damas, a mãe-rainha lá está toda de ouro adornada, à sua direita a
pousar. "Escuta, ó filha, atenção! O rei de ti se encantou, esquece os teus, tua casa,
adora o rei, teu Senhor!"
"Gente importante de longe vem te homenagear!" Eis a princesa tão linda, vestida em
ouro a brilhar. Em meio às damas de honra ao rei vai se apresentar, por entre grande
alegria vai no palácio entrar.
Lugar que foi de teus pais teus filhos vão ocupar, herdeiros do teu poder a terra vão
governar. Teu nome eu celebrarei, os povos se unirão, os pais, os filhos, sem fim
TODOS OS SANTOS
ABERTURA
302. AMÉM ALELUIA VI CANTAR O CÉU
Amém, aleluia! (bis)
Vi cantar no céu / a feliz multidão / dos féis eleitos / de toda nação
Ao que está sentado / no trono, louvor, / e poder ao cristo, / seu Filho e Senhor.
Com amor eterno / Jesus nos amou, / e as nossas vestes / com sangue lavou.
ACLAMAÇÃO
303. ALELUIA, ALELUIA,
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! / Aleluia, aleluia, aleluia! / Aleluia, aleluia! aleluia,
aleluia!
Vinde a mim todos vós que estais cansados e penais / a carregar pesado fardo / e
descanso eu vos darei, diz o Senhor!
OFERENDAS
304. A VIDA DOS JUSTOS
A vida dos justos está nas mãos de Deus, / nenhum tormento os atingirá. / Aos
olhos dos insensatos pareceram morrer, / mas eles estão em paz! Alelu–ia, alelu–
ia!
“Senhor, quem morará em vossa casa / e em vosso monte santo, habitará?” / É aquele
que caminha sem pecado / e pratica a justiça fielmente;
“Senhor, quem morará em vossa casa / e em vosso monte santo, habitará?” / Que pensa
a verdade no seu íntimo / e não solta em calúnias sua língua;
“Senhor, quem morará em vossa casa / e em vosso monte santo, habitará?” / Que em
nada prejudica o seu irmão, / nem cobre de insultos seu vizinho;
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“Senhor, quem morará em vossa casa / e em vosso monte santo, habitará?” / Que não
dá valor algum ao homem ímpio, / mas honra os que respeitam o Senhor.
COMUNHÃO
305. BEM-AVENTURADOS
Bem-aventurados os que têm um coração de pobre / porque deles é o reino dos
céus / porque deles é o reino dos céus.
Senhor deus, a vós elevo a minha alma / em vós confio: que eu não seja envergonhado!
Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos / e fazei-me conhecer a vossa estrada.
Vossa verdade me oriente e me conduza / porque sois o deus da minha salvação.
Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura / e a vossa compaixão que são eternas.
O Senhor é piedade e retidão / e reconduz ao bom caminho os pecadores.
Ele dirige os humildes na justiça / e aos pobres ele ensina o seu caminho.
O Senhor se torna íntimo aos que o temem / e lhes dá a conhecer sua aliança.
DESPEDIDA
306. SEGURA NA MÃO DE DEUS
Se as águas do mar da vida quiserem te afogar / segura na mão de Deus e vai / se as
tristezas desta vida quiserem te sufocar / segura na mão de Deus e vai.
Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, / pois ela, ela te sustentará / não
temas segue adiante e não olhes para trás / segura na mão de Deus e vai.
Se a jornada é pesada e te cansas da caminhada / segura na mão de Deus e vai / orando,
jejuando, confiando e confessando / segura na mão de Deus e vai.
O Espírito do Senhor sempre te revestirá / segura na mão de Deus e vai / Jesus Cristo
prometeu que jamais te deixará / segura na mão de Deus e vai
COMEMORAÇÃO DE TODOS OS FIÉIS FALECIDOS
ABERTURA
307. A MORTE JÁ NÃO MATA MAIS
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.
Ao nosso Pai glória e louvor, / pois deu vitória a todos nós / ó Cristo Jesus, nosso Deus
e Senhor, / mortos ressurgem ouvindo tua voz.
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.
ACLAMAÇÃO
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308. ALELUIA
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! / Aleluia, aleluia, aleluia! / Aleluia, aleluia! aleluia,
aleluia!
É esta a vontade de quem me enviou: que eu não perca / nenhum dos que ele me deu /
mas que eu os ressuscite no último dia.
OFERENDAS
309. A VIDA DOS JUSTOS
A vida dos justos está nas mãos de Deus, / nenhum tormento os atingirá. / aos
olhos dos insensatos pareceram morrer, / mas eles estão em paz! alelu–ia, alelu–
ia!
“Senhor, quem morará em vossa casa / e em vosso monte santo, habitará?” / É aquele
que caminha sem pecado / e pratica a justiça fielmente;
“Senhor, quem morará em vossa casa / e em vosso monte santo, habitará?” / Que pensa
a verdade no seu íntimo / e não solta em calúnias sua língua;
“Senhor, quem morará em vossa casa / e em vosso monte santo, habitará?” / Que em
nada prejudica o seu irmão, / nem cobre de insultos seu vizinho;
“Senhor, quem morará em vossa casa / e em vosso monte santo, habitará?” / Que não
dá valor algum ao homem ímpio, / mas honra os que respeitam o senhor.
COMUNHÃO
310. QUEM HABITARÁ
Quem habitará na tua casa, Senhor / quem repousará na tua santa montanha?
Aquele que caminha, apesar da noite e do vento / e fitando, sem cessar, a tua estrela /
no céu o acolherás!
Aquele que não deixa o manto da verdade / e põe sua força na arma da fé / no céu o
acolherás!
Aqueles que fecha seus ouvidos à canção do mal / e só abre a boca para proferir o bem
no céu o acolherás!
Aquele que não se cansa de estender a mão aos fadigados / e sabe repartir o seu pão /
no céu o acolherás!
Aquele que conserva a paz no vendaval do medo / e só pensa em proteger os seus
irmãos do perigo / no céu o acolherás!
Aquele que só detém, para recobrar a força / e só dorme com o corpo fatigado / no céu
o acolherás!
Aquele que canta a glória do Pai, / do Filho e do Espírito Santo / agora e como sempre
e na eternidade / no céu o acolherás!
CRISTO REI TU ÉS O REI DOS REIS
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ABERTURA
311. O SENHOR VAI FALAR DE PAZ
O Senhor vai falar-nos de paz a seu povo e a todos amigos / paz a quantos a ele se
achegam e se alegre o teu povo contigo / paz a quantos a ele se achegam e se
alegre o teu povo contigo.
Ao Senhor vamos cantar canto novo em seu louvor na assembleia dos fiéis / celebremos
seu amor Israel toda se alegre em seu Deus, seu criador.
O seu nome glorifiquem com cantares e com danças toquem flautas e pandeiros. / Ao
sentir sua lembrança o seu povo, a ele unido a vitória sempre alcança.
Festejemos sua glória em alegre procissão com louvores na garganta / e com a espada
em nossa mão relembrando que a seu povo ele deu a proteção.
Ele vence os infelizes que praticam mil horrores / ele prende os inimigos / acorrenta os
malfeitores é por isso que o senhor festejamos com louvores.
ACLAMAÇÃO
312. ALELUIA, ALELUIA
Aleluia, aleluia, aleluia! (bis) / Aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
É bendito aquele que vem vindo / que vem vindo em nome do Senhor. / E o reino que
vem, seja bendito / ao que vem e a seu reino, o louvor!
OFERENDAS
313. BENDITO SEJA DEUS PAI
Bendito seja Deus Pai, do universo criador, / pelo pão que nós recebemos, foi de
graça e com amor.
O homem que traba--lha faz a terra produzir. / O trabalho multiplica os dons que nós
vamos repartir.
Bendito seja Deus Pai, do universo criador, / pelo vinho que nós recebe-mos, foi
de graça e com amor.
E nós participa-mos da construção do mundo novo / com Deus, que jamais despreza
nossa imensa pequenez.
COMUNHÃO
314. O FILHO DO HOMEM VIRÁ
O Filho do homem virá, virá / na sua glória virá, virá / para julgar virá, virá / todos os
povos e reinará! / falou Deus, o Senhor, chamou a terra / do nascente ao poente a
convocou.
Deus refulge em Sião, beleza plena / não se cala ante nós, que ele chamou. (bis)
Reuni, na minha frente, os meus eleito / que a aliança selaram, ante o altar.
Testemunho será o próprio céu / porque Deus, ele mesmo, vai julgar. (bis)
92

Eu não vim criticar teus sacrifícios / estão diante de mim teus holocaustos.
Não preciso do gado de teus campos / nem dos muitos carneiros de teus pastos. (bis)
Faze a Deus sacrifício de louvor / cumpre os votos que a ele tu fizeste.
Vem, me invoca na hora das angustias / eu virei te livrar do que sofreste. (bis)
Se tu vês um ladrão, foges com ele / e com os grupos de adúlteros te juntas
Tua boca utilizas para o mal / tramam os lábios as fraudes que são muitas. (bis)
DESPEDIDA
315. O SENHOR É REI
O Senhor é Rei, o Senhor é meu pastor e Rei / o Senhor é Rei, o Senhor é meu
pastor e Rei.
O Senhor está no céu / o Senhor está no mar / na extensão do infinito
Está no céu, está no mar, na extensão do infinito (bis)
Quando eu vacilar / eu não temerei / pois o Senhor está comigo.
IMACULADA CONCEIÇÃO
ABERTURA
316. DE ALEGRIA VIBREI NO SENHOR
De alegria vibrei no Senhor, / pois vestiu-me com sua justiça, / adornou-me com
joias bonitas, / como esposa do rei me elevou.
Transborda o meu coração em belos versos ao rei, / um poema, uma canção com a
língua escreverei. / De todos és o mais belo, a graça desabrochou / em teu semblante,
em teus lábios / pra sempre Deus te abençoou.
Valente, forte, herói, pela verdade a lutar, / a justiça a defender, vitorioso tu serás. / Lutas
com arma e poder, o inimigo a correr, / eterno é o teu trono, ó Deus, é retidão para valer!
Ó rei, amas a justiça, odeias sempre a maldade; / com o óleo da alegria ungiu-te o Deus
da verdade. / os mais suaves perfumes, as tuas vestes exalam; / no teu palácio luxuoso
belos acordes te embalam.
Princesas são tuas damas, a mãe-rainha lá está, / toda de ouro adornada, à sua direita
a pousar. / “Escuta, ó filha, atenção! o rei de ti se encantou, / esquece os teus, a tua
casa, adora o rei, o teu Senhor!”
“Gente importante, de longe, vem te homenagear!” / Eis a princesa tão formosa, vestida
em ouro a brilhar. / em meio às damas de honra, ao rei vai se apresentar, / por entre
grande alegria no seu palácio vai entrar.
Lugar que foi de teus pais, teus filhos vão ocupar, / os herdeiros do teu trono a terra hão
de governar / teu nome eu celebrarei, os povos se unirão, / os pais, os filhos, para
sempre, teu nome, ó rei, louvarão!
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ACLAMAÇÃO
317. ALELUIA
Aleluia, aleluia! (bis) / Aleluia, aleluia! (bis) / Aleluia, aleluia! (bis)
Deus te salve, ó Maria! (bis) / Virgem, Mãe do Salvador (bis) / Mãe do Filho do Altíssimo,
Jesus, Cristo, Senhor! (bis)
OFERENDAS
318. MARIA PURA E SANTA
Maria pura e santa aos olhos do Senhor / por Deus foste escolhida pra seres mãe da
vida, mãe do salvador.
Ao sermos chamados como tu / seguimos a luz dos passos teus / e estamos aqui
dizendo sim ao nosso Deus (bis)
Tu foste peregrina da nossa redenção / por onde tu andavas a luz de Deus levavas no
teu coração.
A nossa vida humana deus conduzirás. / Tu és a esperança a mão que nos alcança todo
bem e a paz.
COMUNHÃO
319. O SENHOR FEZ EM MIM MARAVILHAS
O Senhor fez em mim maravilhas, / Santo é o seu nome! (bis)
A minha alma engrandece ao Senhor / e exulta meu espírito em Deus, meu salvador. /
Pôs os olhos na humildade de sua serva, / doravante toda a terra cantará os meus
louvores.
Seu amor para sempre se estende / sobre aqueles que o temem, / demostrando o poder
de seu braço, / dispersa os soberbos.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, / desde agora e para sempre, pelos séculos.
amém!
Abate os poderosos de seus tronos / e eleva os humildes. / Sacia de bens os famintos,
despede os ricos sem nada.
Acolhe Israel, seu servidor, / fiel ao seu amor / e à promessa que fez a nossos pais / em
favor de Abraão e de seus filhos para sempre.
DESPEDIDA
320. IMACULADA MARIA DE DEUS
Imaculada Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus. / Imaculada Maria do
povo, mãe dos aflitos que estão junto à cruz.
Um coração que era “sim” para a vida, / um coração que era “sim” para o irmão. / Um
coração que era “sim” para Deus: / reino de Deus renovando este chão.
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Olhos abertos pra sede do povo, / passo bem firme que o medo desterra. / Mãos
estendidas que os tronos renegam, / reino de Deus que renova esta terra!
Faça-se, ó Pai, vossa plena vontade: / que os nossos passos se tornem memória / do
amor fiel que Maria gerou: / reino de Deus atuando na história.
II – PARTES FIXAS DA MISSA
SAUDAÇÃO INICIAL
Sinal da Cruz
321. EM NOME DO PAI
(Tom: D – CD -009418 Cantar a Liturgia – Paulus)

Em Nome do Pai e do Filho e do Espírito,
Amém!
A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, / O amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo
estejam convosco.
ATO PENITENCIAL
322. MISERICÓRDIA
CD – CF 2000

Misericórdia Senhor! Misericórdia! Misericórdia!
Senhor, escuta o lamento, e tem de nós / Compaixão, ao povo, dá novo / Alento a tua
graça, e perdão,
323. TEM COMPAIXÃO
CD – 009418 – Liturgia PAULUS L. Missal ROMANO

Tende compaixão de nós Senhor / Por que somos pecadores. / Manifestai Senhor a
vossa misericórdia / E dai-nos a vossa salvação
Deus todo poderoso tenha compaixão de nós / Perdoa os nossos pecados / E nos
conduza à vida eterna.
Amém, amém.
324. SENHOR QUE VIESTE
CD – 005472 – Filha de Deus – PAULUS

Senhor que vieste salvar / Os corações arrependidos (piedade)
Piedade, piedade, piedade de nós.(2x)
Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados. / Senhor, que intercedeis por nós,
junto a Deus Pai que nos perdoa.
325. SENHOR, SERVO DE DEUS
CD – 008572 – PAULUS

Senhor, servo de Deus, que libertastes a nossa vida, / tende piedade de nós!
Senhor, tende piedade de nós!
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Ó Cristo, nosso irmão, que conheceis nossa fraqueza, / tende piedade de nós!
Cristo, tende piedade de nós!
Senhor, Filho de Deus, que vos tornastes obediente, / tende piedade de nós!
Senhor, tende piedade de nós!
326. EU CONFESSO
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)
Peço à Virgem Maria, nossa mãe / e a vós, meus irmãos, rogueis por mim, / a Deus Pai
que nos perdoa e nos / sustenta em sua mão, por seu amor, / tão grande amor.
HINO DE LOUVOR
327. GLÓRIA
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 Santo / Só vós o Senhor / Só vós o Altíssimo, Jesus Cristo / Com o Espírito
Santo / na glória de Deus Pai. Amém!
Amém, Amém, Amém, Amém, Amém.
GLÓRIA
328. GLÓRIA A DEUS NOS ALTOS CÉUS

(Tom: E)
Letra: Texto adaptado do Missal Romano / Música: Frei Fabreti. (Cantai - CD 12, f.9 / CD Tua Palavra Permanece, f.24 - Paulinas)

Glória, glória, glória, aleluia! (2x) / Glória, glória, glória a Deus nos altos céus, / paz
na Terra a todos nós!
Deus e Pai nós vos louvamos, glória a Deus! / Adoramos, bendizemos, glória a Deus! /
Damos glória ao vosso nome, glória a Deus! / Vossos dons agradecemos!
Senhor nosso, Jesus Cristo, aleluia! / Unigênito do Pai, aleluia! / Vós de Deus, Cordeiro
Santo, aleluia! / Nossas culpas perdoai!
Vós que estais junto do Pai, aleluia! / Como nosso intercessor, aleluia! / Acolhei nossos
pedidos, aleluia! / Atendei nosso clamor!
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Vós somente sois o Santo, aleluia! / O Altíssimo Senhor, aleluia! / Com o Espírito Divino,
aleluia! / De Deus Pai no esplendor!
329. GLÓRIA! ANJOS DO CÉU (Tom: F)
Letra: Texto adaptado do Missal Romano / Música: André Jamil Zamur (Cantai - CD 3, f.17 / CD Santo é o Senhor, f.11 - Paulus)

Glória, glória! Anjos no céu / cantam todos seu amor! / E na terra,
homens de paz: / “Deus merece o louvor!”
Deus e Pai, nós vos louvamos, / adoramos, bendizemos, / damos glória ao vosso nome,
vossos dons agradecemos!
Senhor nosso, Jesus Cristo, / Unigênito do Pai, / vós, de Deus Cordeiro Santo, / nossas
culpas perdoai!
Vós que estais junto do Pai, / como nosso intercessor, / acolhei nossos pedidos, / atendei
nosso clamor!
Vós somente sois o Santo, / o Altíssimo, o Senhor, / com o Espírito Divino, / de Deus Pai
no esplendor!
330. GLÓRIA A DEUS NAS ALTURAS
(CD Santíssima Trindade no Terceiro Milênio, f.4 - Paulus)

Glória, glória, / glória a Deus nas alturas, / e na terra paz aos homens! (bis)
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.
331. GLÓRIA NOS ALTOS CÉUS (Tom: G)
Letra: Texto adaptado do Missal Romano / Música: Ir. Míria T. Kolling (Cantai - CD 23, f.27 / CD Santo é o Senhor - Paulus)

Glória a Deus nos altos céus, paz na terra a seus amados! / A vós louvam, rei
celeste, os que foram libertados!
Final: Amém.
Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, / damos glória ao vosso nome,
vossos dons agradecemos.
Senhor nosso, Jesus Cristo, Unigênito do Pai. / Vós, de Deus Cordeiro Santo, nossas
culpas perdoai.
Vós que estais junto do Pai, como nosso intercessor, / acolhei nossos pedidos, atendei
nosso clamor.
Vós somente sois o Santo, o Altíssimo, o Senhor, / com o Espírito Divino de Deus Pai no
esplendor.
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SANTO
332. DEUS É SANTO
CNBB

Santo, santo, santo é o Senhor Deus do Universo / O céu e a terra proclamam A vossa
glória (bis)
Hosana, Hosana nas alturas, / Hosana nas alturas(bis)
Bendito é aquele que vem / Em nome do Senhor. (bis)
Hosana, Hosana nas alturas, / Hosana nas alturas.
333. SANTO É O SENHOR
(CD – 006042 Festas Litúrgicas – Paulus)

Santo, santo, santo é Senhor, Nosso Deus
Senhor Deus do universo, os céus e a terra proclamam a vossa glória.
Hosana, Hosana nas alturas.
Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas!.
334. ORAÇÃO EUCARÍSTICA I
V.: O Senhor esteja convosco.
R: Ele está no meio de nós.
V.: Corações ao alto.
R: O nosso coração está em Deus.
V.: Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
R: É nosso dever e nossa salvação.
PREFÁCIO:
Ouvir atentamente o celebrante ...dizendo (ou cantando) a uma só voz:
Santo, Santo, Santo...
CP.: Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus
Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao
vosso altar.
T: Abençoai nossa oferenda, ó Senhor!
CP.: Nós as oferecemos pela vossa Igreja santa e católica: concedei-lhe paz e proteção,
unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também
pelo vosso servo o Papa (N.), por nosso Bispo (N.), e por todos os que guardam a fé que
receberam dos apóstolos.
T: Conservai a vossa Igreja sempre unida.
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1C.: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas e de todos os que circundam este altar,
dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem
conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas
preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação
que esperam.
T: Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos!
2C.: Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso
Deus e Senhor Jesus Cristo; e também São José, esposo de Maria, os santos Apóstolos
e Mártires: Pedro e Paulo, André (Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e
Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e
Crisósgono, João e Paulo, Cosme e Damião) e todos os vossos Santos. Por seus méritos
e preces concedei-nos sem cessar a vossa proteção. (Por Cristo, Senhor nosso. Amém)
T: Em comunhão com toda Igreja aqui estamos!
CP.: Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa
família; dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os
vossos eleitos. (Por Cristo, Senhor nosso. Amém).
CC.: Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para
nós o Corpo e o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso.
T: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós,
ó Pai, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR
VÓS. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças
novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O
CÁLICE DO MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ
DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS PARA REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI
ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
T: Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição.
Vinde, Senhor Jesus!
ou
T: Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos,
Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda!
ou
T: Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição.
CC.: Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre
os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, e também vosso povo
santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo,
o pão da vida eterna e cálice da salvação.
T: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
CC.: Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de
Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa
presença, para que, ao participarmos deste altar, recebendo o Corpo e o Sangue de
vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu.
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T: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
C3.: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida, marcados
com o sinal da fé. A eles, e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade,
a luz e a paz.
T: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
C4.: E a todos nós pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei,
não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos Apóstolos e Mártires:
João Batista e Estêvão, Matias e Barnabé (Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro;
Felicidade e Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia) e todos os vossos
santos. Por Cristo, Senhor nosso.
T: Concedei-nos o convívio dos eleitos!
Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós.
CC ou CP.: Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todo-poderoso, na unidade
do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
T: Amém.
335. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II
Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e
em todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor
nosso. Ele é a vossa palavra viva, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e
Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria.
Ele, para cumprir a vossa vontade, e reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu
os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição.
Por ele, os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória.
Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz:
SANTO... santo...santo...
P.: Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade.
P.: Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de
que se tornem para nós o Corpo e (+) o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor
nosso.
T: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu
graças, e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É
O MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS. Do mesmo modo, ao fim da ceia,
ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos,
dizendo: TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO MEU SANGUE, O SANGUE
DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS
PARA A REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
P.: Eis o mistério da fé!
T: Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição.
Vinde, Senhor Jesus!
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P.: Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos
oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação; e vos agradecemos porque nos
tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir.
T: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
E nós vos suplicamos que, participando do Corpo e Sangue de Cristo, sejamos reunidos
pelo Espírito Santo num só corpo.
T: Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
P.: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro: que ela
cresça na caridade, com o Papa (N.), com o nosso Bispo (N.), e todos os ministros do
vosso povo.
T: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
P.: Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da
ressurreição e de todos os que partiram desta vida: acolhei-os junto a vós na luz da vossa
face.
T: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
P.: Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida
eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos Apóstolos e todos os que
neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo,
vosso Filho.
T: Concedei-nos o convívio dos eleitos!
P.: Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todo-poderoso, na unidade do
Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
T: Amém. (cantado)
(Respostas - CD 011404 – Cantarei ao meu Senhor - Paulus)

336. ORAÇÃO EUCARISTICA – III
V.: O Senhor esteja convosco.
R: Ele está no meio de nós.
V.: Corações ao alto.
R: O nosso coração está em Deus.
V.: Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
R: É nosso dever e nossa salvação.
PREFÁCIO:
Ouvir atentamente o celebrante ...dizendo (ou cantando) a uma só voz:
Santo, Santo, Santo...
CP.: Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o
vosso louvor, porque, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do
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Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas e não cessais de reunir o vosso
povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr-do-sol, um sacrifício perfeito.
T: Santificai e reuni o vosso povo!
CC.: Por isso, nós vos suplicamos: santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos
apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o Corpo e (+) o Sangue
de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério.
T: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças, e o partiu e deu a seus
discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO, QUE SERÁ
ENTREGUE POR VÓS. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas
mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E
BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E ETERNA
ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS PARA REMISSÃO
DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
T: Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição.
Vinde, Senhor Jesus! ( CD - 008572 Paulus)
ou
T: Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos,
Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda!
ou
T: Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição.
(CD004239 – Santo é o Senhor – Paulus)

CC.: Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva,
da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu; e enquanto esperamos a sua
nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade.
T: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia
convosco e concedei que, alimentando-nos com o Corpo e o Sangue do vosso Filho,
sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só
espírito.
T: Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
1C.: Que ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os
vossos santos: a Virgem Maria, mãe de Deus, os vossos Apóstolos e Mártires (o santo
do dia ou padroeiro), e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa
presença.
T: Fazei de nós uma perfeita oferenda!
2C.: E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação
estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa
Igreja, enquanto caminha neste mundo: o vosso servo o Papa (N.), o nosso bispo (N.),
com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes.
T: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
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Atendei às preces da vossa família, que está aqui, na vossa presença. Reuni em vós,
Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro.
T: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
3C.: Lembrai-vos do vosso filho (da vossa filha) que (hoje) chamastes deste mundo à
vossa presença. Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo,
participe igualmente da sua ressurreição, no dia em que ele ressuscitar os mortos,
tornando o nosso pobre corpo semelhante ao seu corpo glorioso.
T: Concedei-lhe a graça de contemplar a vossa face!
3C.: Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta
vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós
saciar-nos eternamente da vossa glória, quando enxugardes toda lágrima dos nosso
olhos. Então, contemplando-vos como sois, seremos para sempre semelhantes a vós e
cantaremos sem cessar os vossos louvores, por Cristo, Senhor nosso.
T: A todos saciai com vossa glória!
3C.: Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta
vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós
saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso.
T: A todos saciai com vossa glória!
Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça.
CP ou CC.: Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todo-poderoso, na unidade
do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
T: Amém!
337. ORAÇÃO EUCARISTICA IV
V.: O Senhor esteja convosco.
R: Ele está no meio de nós.
V.: Corações ao alto.
R: O nosso coração está em Deus.
V.: Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
R: É nosso dever e nossa salvação.
Na verdade, ó Pai, é nosso dever dar-vos graças, é nossa salvação dar-vos glória: só
vós sois o Deus vivo e verdadeiro que existis antes de todo o tempo e permaneceis para
sempre, habitando em luz inacessível. Mas, por que sois o Deus de bondade e a fonte
da vida, fizestes todas as coisas para cobrir de bênçãos as vossas criaturas e a muitos
alegrar com a vossa luz.
T: Alegrai-nos, ó Pai, com a vossa luz!
Eis, pois, diante de vós todos os Anjos que vos servem e glorificam sem cessar,
contemplando a vossa glória. Com eles, também nós, e, por nossa voz, tudo o que
criastes, celebramos o vosso nome, cantando (dizendo) a uma só voz:
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Santo, Santo, Santo...
CP.: Nós proclamamos a vossa grandeza, Pai santo, a sabedoria e o amor com que
fizestes todas as coisas: criastes o homem e a mulher à vossa imagem e lhes confiastes
todo o universo, para que, servindo a vós, seu Criador, dominassem toda criatura. E
quando pela desobediência perderam a vossa amizade, não os abandonastes ao poder
da morte, mas a todos socorrestes com bondade, para que, ao procurar-vos, vos
pudessem encontrar.
T: Socorrei, com bondade, os que vos buscam!
E, ainda mais, oferecestes muitas vezes aliança aos homens e às mulheres e os
instruístes pelos profetas na esperança da salvação. E de tal modo, Pai santo, amastes
o mundo que, chegada a plenitude dos tempos, nos enviastes vosso próprio Filho para
ser o nosso Salvador.
T: Por amor nos enviastes vosso Filho!
Verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, viveu em
tudo a condição humana, menos o pecado, anunciou aos pobres a salvação, aos
oprimidos. a liberdade, aos tristes, a alegria. E para realizar o vosso plano de amor,
entregou-se à morte e, ressuscitando dos mortos, venceu a morte e renovou a vida.
T: Jesus Cristo deu-nos vida por sua morte!
E, a fim de não mais vivermos para nós, mas para ele, que por nós morreu e ressuscitou,
enviou de vós, ó Pai, o Espírito Santo, como primeiro dom aos vossos fiéis para santificar
todas as coisas, levando à plenitude a sua obra.
T: Santificai-nos pelo dom do vosso Espírito!
CC.: Por isso, nós vos pedimos que o mesmo Espírito Santo santifique estas oferendas,
a fim de que se tornem o Corpo e + o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor
nosso, para celebrarmos este grande mistério que ele nos deixou em sinal da eterna
aliança.
T: Santificai nossa oferenda pelo Espírito!
Quando, pois, chegou a hora, em que por vós, ó Pai, ia ser glorificado, tendo amado os
seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceavam, ele tomou o pão,
deu graças, e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E COMEI:
ISTO É O MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS. Do mesmo modo, ele
tomou em suas mãos o cálice com vinho, deu graças novamente, e o deu a seus
discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO MEU SANGUE,
O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E
POR TODOS PARA REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
T: Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição.
Vinde, Senhor Jesus!
ou
T: Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos,
Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda!
ou
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T: Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição.
CC.: Celebrando agora, ó Pai, a memória da nossa redenção, anunciamos a morte de
Cristo e sua descida entre os mortos, proclamamos a sua ressurreição e ascensão à
vossa direita, e, esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos o seu Corpo e
Sangue, sacrifício do vosso agrado e salvação do mundo inteiro.
T: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Olhai, com bondade, o sacrifício que destes à vossa Igreja e concedei aos que vamos
participar do mesmo pão e do mesmo cálice que, reunidos pelo Espírito Santo num só
corpo, nos tornemos em Cristo um sacrifício vivo para o louvor da vossa glória.
T: Fazei de nós um sacrifício de louvor!
1C.: E agora, ó Pai, lembrai-vos de todos pelos quais vos oferecemos este sacrifício: o
vosso servo o Papa (N.), o nosso bispo (N.), os bispos do mundo inteiro, os presbíteros
e todos os ministros, os fiéis que, em torno deste altar, vos oferecem este sacrifício, o
povo que vos pertence e todos aqueles que vos procuram de coração sincero.
T: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
2C.: Lembrai-vos também dos que morreram na paz do vosso Cristo e de todos os mortos
dos quais só vós conhecestes a fé.
T: A todos saciai com vossa glória!
3C.: E a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei, ó Pai de bondade, que, com a Virgem
Maria, mãe de Deus, com os Apóstolos e todos os Santos, possamos alcançar a herança
eterna no vosso reino, onde, com todas as criaturas, libertas da corrupção do pecado e
da morte, vos glorificaremos por Cristo, Senhor nosso.
T: Concedei-nos o convívio dos eleitos!
Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça.
CP ou CC.: Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todo-poderoso, na unidade
do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
T: Amém.
338. ORAÇÃO EUCARISTICA V
V.: O Senhor esteja convosco.
R: Ele está no meio de nós.
V.: Corações ao alto.
R: O nosso coração está em Deus.
V.: Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
R: É nosso dever e nossa salvação.
É justo e nos faz todos ser mais santos louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de
noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É ele o sacerdote verdadeiro
que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez
naquela ceia derradeira. Por isso, aqui estamos bem unidos, louvando e agradecendo
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com alegria, juntando nossa voz à voz dos anjos e à voz dos santos todos, pra cantar ou
dizer:
Santo, Santo, Santo...
CP.: Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no
Cristo, falando conosco por ele,
CC.: mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no Corpo
+ e no Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
T: Mandai vosso Espírito Santo!
Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em
suas mãos, olhou para o céu e deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos,
dizendo: TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE
POR VÓS. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças
novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É
O CÁLICE DO MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ
DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS, PARA REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI
ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Tudo isto é mistério da fé!
T: Toda vez que se come deste Pão, toda vez que se bebe deste Vinho, se recorda
a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando sua volta.
ou
T: Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua
ressurreição e ascensão; nós queremos a vós oferecer este Pão que alimenta e
que dá vida, este Vinho que nos salva e dá coragem.
T: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
E quando recebermos Pão e Vinho, o Corpo e Sangue dele oferecidos, o Espírito nos
uma num só corpo, pra sermos um só povo em seu amor.
T: O Espírito nos una num só corpo.
1C.: Protegei vossa Igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia
renovando a esperança de chegar junto a vós, na vossa paz.
T: Caminhamos na estrada de Jesus.
2C.: Dai ao santo Padre, o Papa (N.), ser bem firme na Fé, na Caridade, e a (N.), que é
Bispo desta Igreja muita luz pra guiar o seu rebanho.
T: Caminhamos na estrada de Jesus.
3C.: Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem, Mãe de Deus e da Igreja, os
apóstolos e todos os santos, que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos.
T: Esperamos entrar na vida eterna.
4C.: A todos que chamastes pra outra vida na vossa amizade, e aos marcados com o
sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os. Que vivam para sempre bem felizes no
reino que pra todos preparastes.
T: A todos dai a luz que não se apaga.
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5C.: E a nós, que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para
construirmos juntos o vosso reino que também é nosso.
CC ou CP.: Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todo-poderoso, na unidade
do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
T: Amém
(Respostas – CD 004239 – Santo e o Senhor – Paulus ou CD – 009418 – Paulus)

339. ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI-A
(A Igreja a caminho da unidade - Missal, página 842)

V.: O Senhor esteja convosco.
R: Ele está no meio de nós.
V.: Corações ao alto.
R: O nosso coração está em Deus.
V.: Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
R: É nosso dever e nossa salvação.
Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças e cantar-vos
um hino de glória e louvor, Senhor, Pai de infinita bondade. Pela palavra do evangelho
do vosso Filho reunistes uma só Igreja de todos os povos, línguas e nações. Vivificada
pela força do vosso Espírito, não deixais, por meio dela, de congregar na unidade todos
os seres humanos. Assim, manifestando a aliança do vosso amor, a Igreja transmite
constantemente a alegre esperança do vosso reino e brilha como sinal da vossa
fidelidade que prometestes para sempre em Jesus Cristo, Senhor nosso. Por esta razão,
com todas as virtudes do céu, nós vos celebramos na terra, cantando (dizendo) com toda
a Igreja a uma só voz:
T: Santo, santo, santo...
Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus, que amais os seres humanos e
sempre os assistis no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho, presente
no meio de nós, quando nos reunimos por seu amor. Como outrora aos discípulos, ele
nos revela as Escrituras e parte o pão para nós.
T: O vosso Filho permaneça entre nós!
Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para santificar
estes dons do pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o Corpo e † o Sangue
de nosso Senhor Jesus Cristo.
T: Mandai o vosso Espírito Santo!
Na véspera de sua paixão, durante a última ceia, ele tomou o pão, deu graças e o partiu
e deu a seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO,
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice
em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: TOMAI,
TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E
ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS, PARA A
REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
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Eis o mistério da fé!
T: Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição!
Celebrando, pois, ó Pai santo, a memória de Cristo, vosso Filho, nosso salvador, que
pela paixão e morte de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes à vossa
direita, anunciamos a obra do vosso amor até que ele venha e vos oferecemos o pão da
vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da vossa Igreja. Nela vos
apresentamos o sacrifício pascal de Cristo, que vos foi entregue. E concedei que, pela
força do Espírito do vosso amor, sejamos contados, agora e por toda a eternidade, entre
os membros do vosso Filho, cujo Corpo e Sangue comungamos.
T: Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!
Renovai, Senhor, à luz do evangelho, a vossa Igreja (que está em N...). Fortalecei o
vínculo da unidade entre os fiéis leigos e os pastores do vosso povo, em comunhão com
o nosso papa N. e o nosso bispo N. e os bispos do mundo inteiro, para que o vosso povo,
neste mundo dilacerado por discórdias, brilhe como sinal profético de unidade e de paz.
Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs (N. e N.), que adormeceram na paz do vosso
Cristo, e de todos os falecidos, cuja fé só vós conhecestes: acolhei-os na luz da vossa
face e concedei-lhes, no dia da ressurreição, a plenitude da vida.
T: Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna!
Concedei-nos ainda, no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada
eterna, onde viveremos para sempre convosco. E em comunhão com a bem-aventurada
virgem Maria, com os apóstolos e mártires (com S. N.: santo do dia ou padroeiro) e todos
os santos, vos louvaremos e glorificaremos, por Jesus Cristo, vosso Filho.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todo poderoso, na unidade do Espírito
Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
T: Amém!
340. ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI-B
(Deus conduz sua Igreja pelo caminho da salvação – Missal, página 848)

V.: O Senhor esteja convosco.
R: Ele está no meio de nós.
V.: Corações ao alto.
R: O nosso coração está em Deus.
V.: Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
R: É nosso dever e nossa salvação.
Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e
em todo o lugar, Senhor, Pai santo, criador do mundo e fonte da vida. Nunca abandonais
a obra da vossa sabedoria, agindo sempre no meio de nós. Com vosso braço poderoso,
guiastes pelo deserto o vosso povo de Israel. Hoje, com a luz e a força do Espírito Santo,
acompanhais sempre a vossa Igreja, peregrina neste mundo; e por Jesus Cristo, vosso
Filho, a acompanhais pelos caminhos da história até a felicidade perfeita em vosso reino.
Por esta razão, também nós, com os anjos e santos, proclamamos a vossa glória,
cantando (dizendo) a uma só voz:

108

T: Santo, santo, santo...
Na verdade, vós sois santo digno de louvor, ó Deus, que amais os seres humanos e
sempre os assistis no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho, presente
no meio de nós, quando nos reunimos por seu amor. Como outrora aos discípulos, ele
nos revela as Escrituras e parte o pão para nós.
T: O vosso Filho permaneça entre nós!
Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para santificar
estes dons do pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o Corpo e † o Sangue
de nosso Senhor Jesus Cristo.
T: Mandai o vosso Espírito Santo!
Na véspera de sua paixão, durante a última ceia, ele tomou o pão, deu graças e o partiu
e deu a seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO,
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomando o
cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO MEU SANGUE, O SANGUE DA
NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS,
PARA A REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
T: Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição!
Celebrando, pois, ó Pai santo, a memória de Cristo, vosso Filho, nosso salvador, que
pela paixão e morte de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes à vossa
direita, anunciamos a obra do vosso amor até que ele venha e vos oferecemos o pão da
vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da vossa Igreja. Nela vos
apresentamos o sacrifício pascal de Cristo, que vos foi entregue. E concedei que, pela
força do Espírito do vosso amor, sejamos contados, agora e por toda a eternidade, entre
os membros do vosso Filho, cujo Corpo e Sangue comungamos.
T: Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!
Fortalecei, Senhor, na unidade os convidados a participar da vossa mesa. Em comunhão
com o nosso papa N. e o nosso bispo N. com todos os bispos, presbíteros, diáconos e
com todo o vosso povo, possamos irradiar confiança e alegria e caminhar com fé e
esperança pelas estradas da vida.
T: Tornai viva nossa fé, nossa esperança!
Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs (N. e N.), que adormeceram na paz do vosso
Cristo, e de todos os falecidos, cuja fé só vós conhecestes: acolhei-os na luz da vossa
face e concedei-lhes, no dia da ressurreição, a plenitude da vida.
T: Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna!
Concedei-nos ainda, no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada
eterna, onde viveremos para sempre convosco. E em comunhão com a bem-aventurada
virgem Maria, com os apóstolos e mártires (com S. N.: santo do dia ou padroeiro) e todos
os santos, vos louvaremos e glorificaremos, por Jesus Cristo, vosso Filho.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todo poderoso, na unidade do Espírito
Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
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T: Amém!
341. ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI-C
(Jesus, caminho para o Pai - Missal, página 854)

V.: O Senhor esteja convosco.
R: Ele está no meio de nós.
V.: Corações ao alto.
R: O nosso coração está em Deus.
V.: Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
R: É nosso dever e nossa salvação.
Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças, sempre e
em todo lugar, Pai santo, Senhor do céu e da terra, por Cristo, Senhor nosso. Pela vossa
palavra criastes o universo e em vossa justiça tudo governais. Tendo-se encarnado, vós
nos destes o vosso Filho como mediador. Ele nos dirigiu a vossa palavra, convidandonos a seguir seus passos. Ele é o caminho que conduz para vós, a verdade que nos
liberta e ávida que nos enche de alegria. Por vosso filho, reunis em uma só família os
homens e as mulheres criados para a glória de vosso nome, reunidos pelo sangue de
sua cruz e marcados com o selo do vosso Espírito. Por essa razão, agora e sempre, nós
nos unimos à multidão dos anjos e dos santos, cantando (dizendo) a uma só voz:
T: Santo, santo, santo...
Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus, que amais os seres humanos e
sempre os assistis no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso filho, presente no
meio de nós, quando nos reunimos por seu amor. Como outrora aos discípulos, ele nos
revela as Escrituras e parte o pão para nós.
T: O vosso filho permaneça entre nós!
Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para santificar
estes dons do pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o Corpo † e o Sangue
de nosso Senhor Jesus Cristo.
T: Mandai o vosso Espírito Santo!
Na véspera de sua paixão, durante a última ceia, ele tomou o pão, deu graças, e o partiu
e deu a seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO,
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, tomando o
cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO MEU SANGUE, O SANGUE DA
NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS,
PARA A REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
T: Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição.
Vinde, Senhor Jesus!
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Celebrando, pois, ó Pai santo, a memória de Cristo, vosso filho, nosso salvador, que pela
paixão e morte de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes à vossa
direita, anunciamos a obra do vosso amor até que ele venha e vos oferecemos o pão da
vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da vossa Igreja. Nela vos
apresentamos o sacrifício pascal de Cristo, que vos foi entregue. E concedei que, pela
força do Espírito do vosso amor, sejamos contados, agora e por toda a eternidade, entre
os membros do vosso filho, cujo Corpo e Sangue comungamos.
T: Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!
Pela participação neste mistério, ó Pai todo-poderoso, santificai-nos pelo Espírito e
concedei que nos tornemos semelhantes à imagem de vosso filho. Fortalecei-nos na
unidade, em comunhão com o nosso papa N. e o nosso bispo N., com todos os bispos,
presbíteros e diáconos e todo o vosso povo.
T: O vosso Espírito nos una num só corpo!
Fazei que todos os membros da Igreja, à luz da fé, saibam reconhecer os sinais dos
tempos e empenhe-se, de verdade, no serviço do evangelho. Tornai-nos abertos e
disponíveis para todos, para que possamos partilhar as dores e as angústias, as alegrias
e as esperanças, e andar juntos no caminho do vosso reino.
T: Caminhamos no amor e na alegria!
Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs (N. e N.), que adormeceram na paz do vosso
Cristo, e de todos os falecidos, cuja fé só vós conhecestes: acolhei-os na luz da vossa
face e concedei-lhes, no dia da ressurreição, a plenitude da vida.
T: Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna!
Concedei-nos, ainda, no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada
eterna, onde viveremos para sempre convosco. E em comunhão com a bem-aventurada
virgem Maria, com os apóstolos e mártires (com S. N.: santo do dia ou padroeiro) e todos
os santos, vos louvaremos e glorificaremos, por Jesus Cristo, vosso filho. Por Cristo, com
Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todo poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a
honra e toda a glória, agora e para sempre.
T: Amém!
342. ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI-D
(Jesus que passa fazendo o bem – Missal, página 860)

V.: O Senhor esteja convosco.
R: Ele está no meio de nós.
V.: Corações ao alto.
R: O nosso coração está em Deus.
V.: Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
R: É nosso dever e nossa salvação.
Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e
em todo lugar, Pai misericordioso e Deus fiel. Vós nos destes vosso filho, Jesus Cristo,
nosso Senhor e redentor. Ele sempre se mostrou cheio de misericórdia pelos pequenos
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e pobres, pelos doentes e pecadores, colocando-se ao lado dos perseguidos e
marginalizados. Com a vida e a palavra anunciou ao mundo que sois Pai e cuidais de
todos como filhos e filhas. Por essa razão, com todos os anjos e santos, nos vos
louvamos e bendizemos, e proclamamos o hino de vossa glória, cantando (dizendo) a
uma só voz:
T: Santo, santo, santo...
Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus, que amais os seres humanos e
sempre os assistis no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso filho, presente no
meio de nós, quando nos reunimos por seu amor. Como outrora aos discípulos, ele nos
revela as Escrituras e parte o pão para nós.
T: O vosso filho permaneça entre nós!
Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para santificar
estes dons do pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o Corpo † e o Sangue
de nosso Senhor Jesus Cristo.
T: Mandai o vosso Espírito Santo!
Na véspera de sua paixão, durante a última ceia, ele tomou o pão, deu graças, e o partiu
e deu a seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO,
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, tomando o
cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO MEU SANGUE, O SANGUE DA
NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS,
PARA A REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
T: Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição.
Vinde, Senhor Jesus!
Celebrando, pois, ó Pai santo, a memória de Cristo, vosso filho, nosso salvador, que pela
paixão e morte de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes à vossa
direita, anunciamos a obra do vosso amor até que ele venha e vos oferecemos o pão da
vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da vossa Igreja. Nela vos
apresentamos o sacrifício pascal de Cristo, que vos foi entregue. E concedei que, pela
força do Espírito do vosso amor, sejamos contados, agora e por toda a eternidade, entre
os membros do vosso filho, cujo Corpo e Sangue comungamos.
T: Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!
Senhor Deus, conduzi a vossa Igreja à perfeição na fé e no amor, em comunhão com o
nosso papa N., o nosso bispo N., com todos os bispos, presbíteros e diáconos e todo o
povo que conquistastes.
T: Confirmai o vosso povo na unidade!
Dai-nos olhos para ver as necessidades e os sofrimentos dos nossos irmãos e irmãs;
inspirai-nos palavras e ações para confortar os desanimados e oprimidos; fazei que, a
exemplo de Cristo e seguindo o seu mandamento, nos empenhemos lealmente no
serviço a eles. Vossa Igreja seja testemunha viva da verdade e da liberdade, da justiça
e da paz, para que toda a humanidade se abra à esperança de um mundo novo.
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T: Ajudai-nos a criar um mundo novo!
Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs (N. e N.), que adormeceram na paz do vosso
Cristo, e de todos os falecidos, cuja fé só vós conhecestes: acolhei-os na luz da vossa
face e concedei-lhes, no dia da ressurreição, a plenitude da vida.
T: Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna!
Concedei-nos, ainda, no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada
eterna, onde viveremos para sempre convosco. E em comunhão com a bem-aventurada
virgem Maria, com os apóstolos e mártires, (com S. N.: santo do dia ou padroeiro) e todos
os santos, vos louvaremos e glorificaremos, por Jesus Cristo, vosso filho. Por Cristo, com
Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todo poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a
honra e toda a glória, agora e para sempre.
T: Amém!
343. ORAÇÃO EUCARÍSTICA VII
(Sobre reconciliação - Missal, página 866)

V.: O Senhor esteja convosco.
R: Ele está no meio de nós.
V.: Corações ao alto.
R: O nosso coração está em Deus.
V.: Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
R: É nosso dever e nossa salvação.
Na verdade, é justo e bom agradecer-vos, Deus Pai, porque constantemente nos
chamais a viver na felicidade completa. Vós, Deus de ternura e de bondade, unca vos
cansais de perdoar. Ofereceis vosso perdão a todos, convidando os ecadores a entregarse confiantes à vossa misericórdia.
T: Como é grande, ó Pai, a vossa misericórdia!
Jamais nos rejeitastes, quando quebramos a vossa aliança, mas, por Jesus, vosso Filho
e nosso irmão, criastes com a família humana novo laço de amizade, tão estreito e forte,
que nada poderá romper. Concedeis agora a vosso povo tempo de graça e reconciliação.
Daí, pois, em Cristo, novo alento à vossa Igreja, para que se volte para vós. Fazei que,
sempre mais dócil ao Espírito Santo, se coloque ao serviço de todos.
T: Como é grande, ó Pai, a vossa misericórdia!
Cheios de admiração e reconhecimento, unimos nossa voz à voz das multidões do céu
para cantar o poder de vosso amor e alegria da nossa salvação:
T: Santo, santo, santo...
Ó Deus, desde a criação do mundo, fazeis o bem a cada um de nós para sermos santos
como vós sois santo. Olhai vosso povo aqui reunido e derramai a força do Espírito, para
que estas oferendas se tornem o Corpo e o Sangue do Filho muito amado, no qual
também somos vossos filhos. Enquanto estávamos perdidos e incapazes de vos
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encontrar, vós nos amastes de modo admirável, pois vosso filho – o justo e santo –
entregou-se em nossas mãos, aceitando ser pregado na cruz.
T: Como é grande, ó Pai, a vossa misericórdia!
Antes, porém, de seus braços abertos traçarem entre o céu e a terra o sinal permanente
da vossa aliança, Jesus quis celebrar a Páscoa com seus discípulos. Ceando com eles,
tomou o pão e pronunciou a bênção de ação de graças. Depois, partindo o pão, o deu a
seus amigos, dizendo: TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO, QUE SERÁ
ENTREGUE POR VÓS. Ao fim da ceia, Jesus, sabendo que ia reconciliar todas as coisas
pelo sangue a ser derramado na cruz, tomou o cálice com vinho. Deu graças novamente
e passou o cálice a seus amigos, dizendo: TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE
DO MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ
DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS, PARA A REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI
ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
T: Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição.
Vinde, Senhor Jesus!
Lembramo-nos de Jesus Cristo, nossa páscoa e certeza da paz definitiva. Hoje
celebramos sua morte e ressurreição, esperando o dia feliz de sua vinda gloriosa. Por
isso, vos apresentamos, ó Deus fiel, a vítima de reconciliação que nos faz voltar à vossa
graça.
T: Esperamos, ó Cristo, vossa vinda gloriosa!
Olhai com amor, Pai misericordioso, aqueles que atraís para vós, fazendo-os participar
no único sacrifício de Cristo. Pela força do Espírito Santo, todos se tornem um só corpo
bem unido, no qual todas as divisões sejam superadas.
T: Esperamos, ó Cristo, vossa vinda gloriosa!
Conservai-nos, em comunhão de fé e amor, unidos ao papa N. e ao nosso bispo N..
Ajudai-nos a trabalhar juntos na construção do vosso reino, até o dia em que, diante de
vós, formos santos com os vossos santos, ao lado da virgem Maria e dos apóstolos, com
nossos irmãos e irmãs já falecidos que confiamos à vossa misericórdia. Quando fizermos
parte da nova criação, enfim libertada de toda maldade e fraqueza, poderemos cantar a
ação de graças de Cristo que vive para sempre.
T: Esperamos, ó Cristo, vossa vinda gloriosa!
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todo poderoso, na unidade do Espírito
Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
T: Amém!
(Respostas - CD – 004239 – Santo é o Senhor – Paulus)

344. ORAÇÃO EUCARÍSTICA VIII
(Sobre reconciliação 2 – Missal, página 871)

V.: O Senhor esteja convosco.
R: Ele está no meio de nós.
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V.: Corações ao alto.
R: O nosso coração está em Deus.
V.: Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
R: É nosso dever e nossa salvação.
Nós vos agradecemos, Deus Pai todo-poderoso, e por causa de vossa ação no mundo
vos louvamos pelo Senhor Jesus. No meio da humanidade, dividida em contínua
discórdia, sabemos por experiência que sempre levais as pessoas a procurar a
reconciliação. Vosso Espírito Santo move os corações, de modo que os inimigos voltem
à amizade, os adversários se deem as mãos e os povos procurem reencontrar a paz.
T: Fazei-nos, ó Pai, instrumentos de vossa Paz!
Sim, ó Pai, porque é obra vossa que a busca da paz vença os conflitos, que o perdão
supere o ódio e vingança dê lugar à reconciliação. Por tudo de bom que fazeis, Deus de
misericórdia, não podemos deixar de vos louvar e agradecer. Unidos ao coro dos
reconciliados, cantamos (dizemos) a uma só voz:
T: Santo, santo, santo...
Deus de amor e de poder, louvado sois em vosso Filho, Jesus Cristo, que veio em vosso
nome. Ele é a vossa palavra que liberta e salva toda a humanidade. Ele é a mão que
estendeis aos pecadores. Ele é o caminho pelo qual nos chega a vossa paz.
T: Fazei-nos, ó Pai, instrumentos de vossa paz!
Deus, nosso Pai, quando vos abandonamos, vós nos reconduzistes por vosso Filho,
entregando-o à morte para que voltássemos a vós e nos amássemos uns aos outros.
Por isso, celebramos a reconciliação que vosso filho nos mereceu. Cumprindo o que ele
nos mandou, vos pedimos: santificai, † por vosso Espírito, estas oferendas. Antes de dar
a vida para nos libertar, durante a última ceia, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção
de ação de graças e o entregou a seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E COMEI:
ISTO É O MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS. Naquela mesma noite,
tomou nas mãos o cálice e, proclamando a vossa misericórdia, o deu a seus discípulos,
dizendo: TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO MEU SANGUE, O SANGUE
DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS,
PARA A REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
T: Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição.
Vinde, Senhor Jesus!
Ó Deus, Pai de misericórdia, vosso filho nos deixou esta prova de amor. Celebrando a
sua morte e ressurreição, nós vos damos aquilo que nos destes: o sacrifício da perfeita
reconciliação.
T: Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou!
Nós vos pedimos, ó Pai, aceita-nos também com vosso Filho e, nesta ceia, dai-nos o
mesmo Espírito, de reconciliação e de paz.
T: Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou!
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Ele nos conserve em comunhão com o papa N. e o nosso bispo N., com todos os bispos
e o povo que conquistastes. Fazei de vossa Igreja sinal da unidade entre os seres
humanos e instrumento da vossa paz!
T: Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou!
Assim como aqui nos reunistes, ó Pai, à mesa do vosso Filho em união com a virgem
Maria, mãe de Deus, e com todos os santos, reuni no mundo novo, onde brilha a vossa
paz, os homens e as mulheres de todas as classes e nações, de todas as raças e línguas,
para a ceia da comunhão eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor.
T: Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou!
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todo poderoso, na unidade do Espírito
Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
T: Amém!
345. ORAÇÃO EUCARÍSTICA VIII
(Sobre reconciliação 2 – Missal, página 871)

V.: O Senhor esteja convosco.
R: Ele está no meio de nós.
V.: Corações ao alto.
R: O nosso coração está em Deus.
V.: Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
R: É nosso dever e nossa salvação.
Nós vos agradecemos, Deus Pai todo-poderoso, e por causa de vossa ação no mundo
vos louvamos pelo Senhor Jesus. No meio da humanidade, dividida em contínua
discórdia, sabemos por experiência que sempre levais as pessoas a procurar a
reconciliação. Vosso Espírito Santo move os corações, de modo que os inimigos voltem
à amizade, os adversários se deem as mãos e os povos procurem reencontrar a paz.
T: Fazei-nos, ó Pai, instrumentos de vossa Paz!
Sim, ó Pai, porque é obra vossa que a busca da paz vença os conflitos, que o perdão
supere o ódio e vingança dê lugar à reconciliação. Por tudo de bom que fazeis, Deus de
misericórdia, não podemos deixar de vos louvar e agradecer. Unidos ao coro dos
reconciliados, cantamos (dizemos) a uma só voz:
T: Santo, santo, santo...
Deus de amor e de poder, louvado sois em vosso Filho, Jesus Cristo, que veio em vosso
nome. Ele é a vossa palavra que liberta e salva toda a humanidade. Ele é a mão que
estendeis aos pecadores. Ele é o caminho pelo qual nos chega a vossa paz.
T: Fazei-nos, ó Pai, instrumentos de vossa paz!
Deus, nosso Pai, quando vos abandonamos, vós nos reconduzistes por vosso Filho,
entregando-o à morte para que voltássemos a vós e nos amássemos uns aos outros.
Por isso, celebramos a reconciliação que vosso filho nos mereceu. Cumprindo o que ele
nos mandou, vos pedimos: santificai, † por vosso Espírito, estas oferendas. Antes de dar
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a vida para nos libertar, durante a última ceia, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção
de ação de graças e o entregou a seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E COMEI:
ISTO É O MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS. Naquela mesma noite,
tomou nas mãos o cálice e, proclamando a vossa misericórdia, o deu a seus discípulos,
dizendo: TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO MEU SANGUE, O SANGUE
DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS,
PARA A REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
T: Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição.
Vinde, Senhor Jesus!
Ó Deus, Pai de misericórdia, vosso filho nos deixou esta prova de amor. Celebrando a
sua morte e ressurreição, nós vos damos aquilo que nos destes: o sacrifício da perfeita
reconciliação.
T: Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou!
Nós vos pedimos, ó Pai, aceita-nos também com vosso Filho e, nesta ceia, dai-nos o
mesmo Espírito, de reconciliação e de paz.
T: Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou!
Ele nos conserve em comunhão com o papa N. e o nosso bispo N., com todos os bispos
e o povo que conquistastes. Fazei de vossa Igreja sinal da unidade entre os seres
humanos e instrumento da vossa paz!
T: Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou!
Assim como aqui nos reunistes, ó Pai, à mesa do vosso Filho em união com a virgem
Maria, mãe de Deus, e com todos os santos, reuni no mundo novo, onde brilha a vossa
paz, os homens e as mulheres de todas as classes e nações, de todas as raças e línguas,
para a ceia da comunhão eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor.
T: Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou!
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todo poderoso, na unidade do Espírito
Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
T: Amém, amém, amém, amém (CD 008572 – Paulus)
346. ORAÇÃO EUCARÍSTICA IX
(Crianças I - Missal, página 1.025)

V.: O Senhor esteja convosco.
R: Ele está no meio de nós.
V.: Corações ao alto.
R: O nosso coração está em Deus.
V.: Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
R: É nosso dever e nossa salvação.
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Deus nosso Pai, vós nos reunistes e aqui estamos todos juntos, para celebrar vossos
louvores com o coração em festa. Nós vos louvamos por todas as coisas bonitas que
existem no mundo e também pela alegria que dais a todos nós. Nós vos louvamos pela
luz do dia e por vossa palavra que é nossa luz. Nós vos louvamos pela terra onde moram
todas as pessoas. Obrigado pela vida que de vós recebemos.
T: O céu e a terra proclamam a vossa glória! Hosana nas alturas!
Sim, ó Pai, vós sois muito bom: amais a todos nós e fazeis por nós coisas maravilhosas.
Vós sempre pensais em todos e quereis ficar perto de nós. Mandastes vosso filho querido
para viver no meio de nós. Jesus veio para nos salvar: curou os doentes, perdoou os
pecadores. Mostrou a todos o vosso amor, ó Pai; acolheu e abençoou as crianças.
T: Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas!
Nós não estamos sozinhos para cantar vossos louvores. Estamos bem unidos com a
Igreja inteira: com o papa N., com o nosso bispo N. e com todos os nossos irmãos.
T: Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas!
No céu também, ó Pai, todos cantam o vosso louvor: Maria, mãe de Jesus, os apóstolos,
os anjos e os santos, vossos amigos. Nós, aqui na terra, unidos a eles, com todas as
crianças do mundo e suas famílias, alegres cantamos (dizemos) a uma só voz:
T: Santo, santo, santo, Senhor, Deus do universo! Hosana nas alturas!
Pai, para vos dizer muito obrigado, trouxemos este pão e este vinho: pedimos que
mandeis vosso Espírito Santo para que estas nossas ofertas se tornem o Corpo e o
Sangue de Jesus, vosso Filho querido. Assim, ó Pai, vos oferecemos o mesmo dom que
vós nos dais.
T: Bendito sejais, Senhor Jesus!
Jesus, antes de sua morte, pôs-se à mesa com os apóstolos, tomou o pão nas mãos e,
rezando, deu graças. Depois partiu o pão e o deu a seus amigos, dizendo: TOMAI,
TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
T: Bendito sejais, Senhor Jesus!
Antes de terminar a ceia, Jesus pegou o cálice de vinho e agradeceu de novo. Depois o
deu a seus amigos, dizendo: TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO MEU
SANGUE, O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR
VÓS E POR TODOS, PARA A REMISSÃO DOS PECADOS.
E disse também: FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
T: Bendito sejais, Senhor Jesus!
Nesta reunião fazemos o que Jesus mandou. Lembramos a morte e ressurreição de
Jesus que vive no meio de nós. Oferecemos, também, este pão que dá a vida e este
cálice da nossa salvação. Junto com Jesus, ó Pai, entregamos a nossa vida em vossas
mãos.
T: Com Jesus, recebei nossa vida!
Pai que tanto nos amais, deixai-nos aproximar desta mesa para receber o Corpo e o
Sangue do vosso Filho. Pedimos que o Espírito Santo nos ajude a viver unidos na alegria.
Ó Pai, sabemos que sempre vos lembrais de todos. Por isso, pedimos por aqueles que
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nós amamos (N. N.) e por todos os que morreram em vossa paz. Cuidai dos que sofrem
e andam tristes; olhai com carinho o povo cristão e todas as pessoas do mundo.
T: Com Jesus, recebei nossa vida!
Diante de tudo o que fazeis por meio de vosso Filho, Jesus, nós vos bendizemos e
louvamos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todo poderoso, na unidade
do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
T: Amém!
347. ORAÇÃO EUCARÍSTICA IX
(Crianças I - Missal, página 1.025)

V.: O Senhor esteja convosco.
R: Ele está no meio de nós.
V.: Corações ao alto.
R: O nosso coração está em Deus.
V.: Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
R: É nosso dever e nossa salvação.
Deus nosso Pai, vós nos reunistes e aqui estamos todos juntos, para celebrar vossos
louvores com o coração em festa. Nós vos louvamos por todas as coisas bonitas que
existem no mundo e também pela alegria que dais a todos nós. Nós vos louvamos pela
luz do dia e por vossa palavra que é nossa luz. Nós vos louvamos pela terra onde moram
todas as pessoas. Obrigado pela vida que de vós recebemos.
T: O céu e a terra proclamam a vossa glória! Hosana nas alturas!
Sim, ó Pai, vós sois muito bom: amais a todos nós e fazeis por nós coisas maravilhosas.
Vós sempre pensais em todos e quereis ficar perto de nós. Mandastes vosso filho querido
para viver no meio de nós. Jesus veio para nos salvar: curou os doentes, perdoou os
pecadores. Mostrou a todos o vosso amor, ó Pai; acolheu e abençoou as crianças.
T: Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas!
Nós não estamos sozinhos para cantar vossos louvores. Estamos bem unidos com a
Igreja inteira: com o papa N., com o nosso bispo N. e com todos os nossos irmãos.
T: Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas!
No céu também, ó Pai, todos cantam o vosso louvor: Maria, mãe de Jesus, os apóstolos,
os anjos e os santos, vossos amigos. Nós, aqui na terra, unidos a eles, com todas as
crianças do mundo e suas famílias, alegres cantamos (dizemos) a uma só voz:
T: Santo, santo, santo, Senhor, Deus do universo! Hosana nas alturas!
Pai, para vos dizer muito obrigado, trouxemos este pão e este vinho: pedimos que
mandeis vosso Espírito Santo para que estas nossas ofertas se tornem o Corpo e o
Sangue de Jesus, vosso Filho querido. Assim, ó Pai, vos oferecemos o mesmo dom que
vós nos dais.
T: Bendito sejais, Senhor Jesus!
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Jesus, antes de sua morte, pôs-se à mesa com os apóstolos, tomou o pão nas mãos e,
rezando, deu graças. Depois partiu o pão e o deu a seus amigos, dizendo: TOMAI,
TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
T: Bendito sejais, Senhor Jesus!
Antes de terminar a ceia, Jesus pegou o cálice de vinho e agradeceu de novo. Depois o
deu a seus amigos, dizendo: TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO MEU
SANGUE, O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR
VÓS E POR TODOS, PARA A REMISSÃO DOS PECADOS.
E disse também: FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
T: Bendito sejais, Senhor Jesus!
Nesta reunião fazemos o que Jesus mandou. Lembramos a morte e ressurreição de
Jesus que vive no meio de nós. Oferecemos, também, este pão que dá a vida e este
cálice da nossa salvação. Junto com Jesus, ó Pai, entregamos a nossa vida em vossas
mãos.
T: Com Jesus, recebei nossa vida!
Pai que tanto nos amais, deixai-nos aproximar desta mesa para receber o Corpo e o
Sangue do vosso Filho. Pedimos que o Espírito Santo nos ajude a viver unidos na alegria.
Ó Pai, sabemos que sempre vos lembrais de todos. Por isso, pedimos por aqueles que
nós amamos (N. N.) e por todos os que morreram em vossa paz. Cuidai dos que sofrem
e andam tristes; olhai com carinho o povo cristão e todas as pessoas do mundo.
T: Com Jesus, recebei nossa vida!
Diante de tudo o que fazeis por meio de vosso Filho, Jesus, nós vos bendizemos e
louvamos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todo poderoso, na unidade
do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
T: Amém!
348. ORAÇÃO EUCARÍSTICA X
(Crianças II)

V.: O Senhor esteja convosco.
R: Ele está no meio de nós.
V.: Corações ao alto.
R: O nosso coração está em Deus.
V.: Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
R: É nosso dever e nossa salvação.
Ó Pai querido, como é grande a nossa alegria em vos agradecer e, unidos com Jesus,
cantar vosso louvor. Vós nos amais tanto que fizestes para nós este mundo tão grande
e tão bonito.
T: Louvado seja o Pai que tanto nos amou!
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Pai, vós nos amais tanto que nos destes vosso Filho Jesus para que Ele nos leve até
vós. Vós nos amais tanto que nos reunis em vosso Filho Jesus, como filhos e filhas da
mesma família.
T: Louvado seja o Pai que tanto nos amou!
Por este amor tão grande queremos agradecer. Com os anjos e os santos, alegres,
cantamos (dizemos) a uma só voz:
T: Santo, santo, santo, Senhor, Deus do universo! Hosana nas alturas!
Sim, louvado seja vosso Filho Jesus, amigo das crianças e dos pobres. Ele nos veio
ensinar a amar a vós, ó Pai, como filhos e filhas e amar-nos uns aos outros, como irmãos
e irmãs.
T: Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas Alturas!
Jesus veio tirar do coração a maldade que não deixa ser amigo e amiga e trazer o amor
que faz a gente ser feliz. Ele prometeu que o Espírito Santo ficaria sempre em nós para
vivermos como filhos e filhas de Deus.
T: Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas Alturas!
Enviai, ó Deus nosso Pai, o vosso Espírito Santo para que este pão e este vinho se
tornem o Corpo e o Sangue de Jesus, nosso Senhor.
T: Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas Alturas!
Antes de morrer, Jesus nos mostrou como é grande vosso amor. Quando Ele estava à
mesa com os Apóstolos, tomou o pão e rezou, louvando e agradecendo. Depois partiu o
pão e o deu a seus amigos, dizendo: TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU
CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
T: Jesus, dais a vida por todos nós!
Depois Jesus tomou o cálice com vinho, de novo rezou e agradeceu e o deu a cada um,
dizendo: TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO MEU SANGUE, O SANGUE
DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS,
PARA A REMISSÃO DOS PECADOS.
E também disse: FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
T: Jesus, dais a vida por todos nós!
Por isso lembramos agora, Pai querido, a morte e a ressurreição de Jesus, que salvou o
mundo. Ele mesmo se colocou em nossa mãos para ser este sacrifício que agora vos
oferecemos. E assim somos cada vez mais atraídos para vós.
T: Glória e louvor a Jesus que nos leva ao Pai!
Escutai vossos filhos e filhas, ó Deus Pai, e concedei-nos o Espírito de amor. Nós, que
participamos desta refeição, fiquemos sempre mais unidos, na vossa Igreja, com o Papa
N., e com o nosso Bispo N., com todos os outros Bispos e com aqueles que servem o
vosso povo.
T: Glória e louvor a Jesus que nos leva ao Pai!
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Pedimos por aqueles que amamos (N.N.) e também por aqueles que ainda não amamos
bastante. Lembrai-vos dos que morreram (N.N.): sejam todos recebidos com amor na
vossa casa. Um dia, enfim, reuni a todos nós em vosso Reino para vivermos com Maria,
Mãe de Deus e nossa Mãe, a festa que no céu nunca se acaba. Então, com todos os
amigos de Jesus, poderemos cantar para sempre o vosso louvor.
T: Glória e louvor a Jesus que nos leva ao Pai!
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todo poderoso, na unidade do Espírito
Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
T: Amém!
349. ORAÇÃO EUCARÍSTICA XI
(Crianças III)

V.: O Senhor esteja convosco.
R: Ele está no meio de nós.
V.: Corações ao alto.
R: O nosso coração está em Deus.
V.: Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
R: É nosso dever e nossa salvação.
Muito obrigado porque nos criastes, ó Deus. Queremos bem uns aos outros, viveremos
no vosso amor. Vós nos dais a grande alegria de encontrar nossos amigos e conversar
com eles. Podemos assim repartir com os outros as coisas bonitas que temos e as
dificuldades que passamos.
T: Estamos alegres, ó pai, e vos agradecemos!
Por isso estamos contentes, ó Pai, e aqui vimos para agradecer. Com todos que
acreditam em vós e com os anjos e santos vos louvamos cantando (dizendo):
T: Santo, Santo, Santo, Senhor, Deus do universo! Hosana nas Alturas!
Sois Santo, ó Pai. Amais todas as pessoas do mundo e sois muito bom para nós.
Agradecemos em primeiro lugar porque nos destes vosso Filho Jesus Cristo. Ele veio ao
mundo, porque as pessoas se afastaram de vós e não se entendem mais. Jesus nos
abriu os olhos e os ouvidos para compreendermos que somos irmãos e irmãs da família
em que sois o nosso Pai. É Jesus que agora nos reúne em volta desta mesa para
fazermos, bem unidos, o que na ceia fez com seus amigos.
T: Glória a Jesus, nosso salvador!
Pai, vós que sois tão bom, mandai vosso Espírito Santo para santificar este pão e este
vinho. Eles serão assim o Corpo e o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho. Antes de
morrer por amor de nós, Jesus, pela última vez, pôs-se à mesa com seus Apóstolos.
Tomou o pão nas mãos e agradeceu. Partiu o pão e o deu a seus amigos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR
VÓS.
T: Glória a Jesus, nosso salvador!
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Do mesmo modo, tomou nas mãos o cálice com vinho e vos agradeceu de novo. Deu o
cálice a seus amigos, dizendo: TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO MEU
SANGUE, O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR
VÓS E POR TODOS, PARA A REMISSÃO DOS PECADOS.
E disse também: FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
T: Glória a Jesus, nosso Salvador!
Por isso, ó Pai, estamos aqui reunidos diante de vós e cheios de alegria recordamos o
que Jesus fez para nos salvar. Neste sacrifício, que ele deu à sua Igreja, celebramos a
morte e a ressurreição de Jesus. Nós vos pedimos, ó Pai do céu, aceitai-nos com vosso
amado Filho. Ele quis sofrer a morte por amor de nós, mas vós o ressuscitastes; por isso
vos louvamos.
T: Com Jesus oferecemos, ó pai, a nossa vida!
Jesus agora vive junto de vós, ó Pai, mas ao mesmo tempo ele está aqui conosco. No
fim do mundo ele voltará vitorioso: no seu Reino ninguém mais vai sofrer, ninguém mais
vai chorar, ninguém mais vai ficar triste. Vós nos chamastes, ó Pai do céu, para que
nesta mesa recebamos o Corpo de Jesus, na alegria do Espírito Santo. Assim
alimentados, queremos agradar-vos sempre mais.
T: Jesus oferecemos, ó pai, a nossa vida!
Pai de bondade, ajudai o Papa N., o nosso Bispo N. e os outros bispos da Igreja. Ajudai
também os amigos de Jesus, para que vivam em paz no mundo inteiro e façam a todos
bem felizes. Fazei que, um dia, estejamos junto a vós com Maria, a Mãe de Deus, e com
todos os santos, morando para sempre em vossa casa com Jesus.
T: Com Jesus oferecemos, ó pai, a nossa vida!
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito
Santo, toda honra e toda a glória, agora e para sempre.
T: Amém!
350. RITO DA COMUNHÃO
ORAÇÃO DO PAI-NOSSO
Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos
dizer:
T: 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 daí 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.
Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa
misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos,
enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda de Cristo salvador.
T: Vosso é o Reino, o poder e a glória para sempre!
351. ORAÇÃO PELA PAZ
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Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a
minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima vossa Igreja; dai-lhe,
segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós, que sois Deus, com o Pai e o Espírito
Santo.
T: Amém!
A paz do Senhor esteja sempre convosco.
T: O amor de Cristo nos uniu.
Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus.
352. CANTO - É BONITA DEMAIS
(Zé Vicente)

É bonita é de mais (bis) / A mão de conduz a / A bandeira da paz (bis)
É a paz verdadeira que / Vem da justiça, irmão / É a paz da esperança que nasce / De
dentro do coração (bis)
É a paz da verdade, da pura / Irmandade, do amor / Paz da comunidade que busca a
Igualdade ô, ô, ô! (bis)
Paz que é graça e presente / Na vida da gente de fé / Paz do onipotente, Deus à nossa
Frente, Javé. (bis)
353. ABRAÇO DA PAZ
(CD – 004239 – Paulus)

Como é bom viver em harmonia com os irmãos na paz e na alegria! / É como o orvalho
da manhã se abrindo em flor, / como o saboroso mel que nos renova e dá vigor! / Como
é bom, como é bom. Irmãos unidos na alegria do Senhor! (bis)
354. ABRAÇO DE PAZ
É tão bom poder te abraçar, desejar a verdadeira paz.
Enquanto abraço quero dizer, paz de cristo pra você, a paz de cristo pra você.
Nessa nossa caminhada que nos leva ao pai.
Com jesus não temeremos, juntos somos mais, juntos somos mais (muito mais)
Perdoar, quanto devo perdoar? só assim é que se tem perdão, sempre perdoar.
Perdoar, quanto devo perdoar? só assim é que se tem perdão, sempre perdoar.
Eu vos dou a paz, eu vos deixo a minha paz (bis)
Esta união do Corpo e do Sangue de Jesus, o Cristo e Senhor nosso, que vamos receber,
nos sirva para a vida eterna.
T: 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.
(CD – 008572 – Paulus)

Senhor Jesus Cristo, o vosso Corpo e o vosso Sangue, que vou receber, não se tornem
causa de juízo e condenação; mas, por vossa bondade, sejam sustento e remédio para
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minha vida. Provai e vede como o Senhor é bom; feliz de quem nele encontra seu refúgio.
Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
T: Senhor, eu não sou digno/a de que entreis em minha morada, mas dizei uma
palavra e serei salvo/a.
RITOS FINAIS
355. BENÇÃO FINAL I (Tempo Comum)
( CD 009418 – Liturgia Paulus)

O Senhor esteja convosco!
T: Ele está no meio de nós!
Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho † e Espírito Santo.
T: Amém!
Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.
T: Graças a Deus.
356. BENÇÃO FINAL II (Tempo Comum)
Deus todo-poderoso vos abençoe na sua bondade e infunda em vós a sabedoria da
salvação.
T: Amém!
Sempre vos alimente com os ensinamentos da fé e vos faça perseverar nas boas obras.
T: Amém!
Oriente para ele os vossos passos e vos mostre o caminho da caridade e da paz.
T: Amém!
Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho † e Espírito Santo.
T: Amém!
Glorificai o Senhor com vossa vida. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe.
T: Graças a Deus!
357. BENÇÃO FINAL II (Tempo Pascal)
Deus, que pela ressurreição do seu Filho único, vos deu a graça da redenção e vos
adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua benção.
T: Amém!
Aquele que, por sua morte, vos deu a eterna liberdade, vos conceda, por sua graça, a
herança eterna.
T: Amém!
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E, vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual, pela fé, já
ressuscitastes no batismo.
T: Amém!
Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho † e Espírito Santo.
T: Amém!
Glorificai o Senhor com vossa vida. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe.
T: Graças a Deus.
III -SALMOS E CÂNTICOS BÍBLICOS
358. SALMO 01
Feliz quem não vai ao encontro dos ímpios, feliz quem não para dos maus no caminho,
nem senta na roda onde há zombador, mas busca a alegria, de noite e de dia, Na Lei
que medita do Eterno Senhor.
Qual árvore firme à beira do rio, que mesmo em estio, não há de secar, No tempo devido,
seu fruto é colhido, é bem sucedido em tudo o que faz, O ímpio não chega a feitos
iguais.
Os ímpios são palha que o vento espalha, sua causa é falha perante o juízo, do meio
dos justos acabam expulsos, pois Deus o caminho dos justos conhece, enquanto o
caminho dos ímpios se perde.
Cantemos louvores a Deus nosso guia, a sua Palavra é nossa alegria, e com São
Jerônimo, a Bíblia nas mãos, de modos diversos seguindo o Caminho ao Deus Uno e
Trino cantemos um hino.
359. SALMO 03
Senhor, são demais os que oprimem, os que contra mim se exibem; são muitos aí a
dizer: "Seu Deus não o vai socorrer!"
Mas tu és escudo e proteges, minha glória, a cabeça me ergues. Se grito ao Senhor sou
ouvido, do seu monte santo atendido.
Eu deito, adormeço e desperto, pois sei que o Senhor está perto. Não temo essa gente
em motim, que avança feroz contra mim.
Levanta-te, ó Deus, vem salvar-me, os meus inimigos, abate. De ti vem, Senhor,
salvação e bênçãos pra tua Nação!
Ao Pai demos glória e a Jesus, seu Filho, que é nossa luz! Ao Espírito, Mãe de ternura,
louvores de toda criatura.
360. SALMO 04
Ó Deus, ao ouvir meu clamor, responde, ó meu defensor! Tu abrandas meu grande
penar, Piedade, quando eu te chamar!
Vocês me andarão me insultando, Tentando iludir-se, até quando. Por mim o senhor faz
prodígios, e saibam que me ouve os pedidos.
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Temendo, não pequem, vigiem, na calma da noite meditem. Ofertem os dons da justiça,
Confiem a Deus a sua vida!
São muitos aí a dizer: "Felizes quem vai nos fazer. A luz de tua face, qual sol, levanta
Senhor, Sobre nós!
Maior alegria me deste que a deles em dia de festa. Em paz eu me deito e durmo, me
deixas, Senhor, tão seguro!
Ao Pai demos glória e a Jesus, seu filho, que é nossa luz! Ao Espírito, Mãe de ternura,
louvores de toda criatura.
361. SALMO 05
Senhor, escuta o que eu digo, considera o meu gemido. Estou pedindo socorro, abre
bem o teu ouvido.Tu és meu Deus e meu rei, eu, sem ti, estou perdido.
Senhor, é a ti que eu suplico, de manhã estou falando, vem escutar minha voz. Mal o dia
vai raiando, o meu problema te conto, fico aqui só te esperando.
Não gostas de malvadeza e nem mora o mau contigo. Quem é injusto e opressor,
consideras inimigo. Quem mata, mente e engana, vais tratar como maldito.
Alegre eu entro em tua casa, me ajoelho para orar. Porque me dás tua graça, eu me
alegro em te adorar. Em tua casa estou firme contra quem quer me arrasar.
Por causa dos inimigos, tua justiça é meu guia. Preparas o meu caminho: meu andar não
se extravia. Eu ando com segurança, quer de noite, quer de dia.
A boca dos que me odeiam diz mentira deslavada. Por dentro armam ciladas, que me
agarram pela estrada. Sua boca é uma cova aberta, sua língua é afiada.
Só pode alegre viver quem procura a ti, Senhor. Feliz é quem tu proteges e quem tem o
teu amor. Tu cobres como um escudo, o justo com teu favor.
A nosso Pai demos glória, glória ao Filho seu também. Louvor e glória igualmente ao
Espírito que vem. Se estenda o nosso louvor, hoje, agora e sempre. Amém! (bis)
362. SALMO 5 – (2ª versão)
Atende a voz do meu clamor, ó meu Deus, pois a ti eu orarei com mais fervor.
Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, a minha meditação elevo a ti.
Pela manhã tu ouvirás a minha voz, em longas noites eu a ti vigiarei. O teu Reino, ó Deus
bendito, venha a nós, Oh! derrama a tua bênção à tua grei.
Eu entrarei em tua casa pela grandeza, em templos mil inclinarei perante ti.
Guia meus passos, por tua justiça realiza e vence o inimigo assim por mim.
Ó Deus eterno, não tens prazer na iniqüidade, tua Palavra é escudo, é burel.
Ela extermina este mundo de maldade e conserva em retidão quem for fiel
363. SALMO 6 (Tom:Dm)
(melodia do salmo 32: “Feliz aquele”)

Agora o meu coração está perturbado... salva-me, ó Pai, desta hora" (João 12,27).
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Ó meu Senhor, não me castigues não, não me corrijas com esse teu furor. Tem piedade,
estou me acabando, meus ossos tremem, cura, meu Senhor!
Todo o meu ser está estremecendo, e tu, Senhor, quando vais me atender, olha pra mim,
Senhor, vem libertar-me, por teu amor vem logo socorrer.
Pois quem dos mortos vai lembrar de ti, quem foi pra cova vai poder louvar, estou
exausto, choro noite e dia, meus olhos murcham de tanto eu chorar.
Longe de mim os malfeitores todos, pois o Senhor ouviu os meus gemidos.
Senhor, escuta esta minha prece, envergonhados vão-se os inimigos!
Louvor e glória ao Deus que é Deus da vida, todos os povos te procuram tanto.
De quem acolhe teu perdão bondoso recebe agora este novo canto!
364. SALMO 8 (Tom: C)
Teu nome é, Senhor, maravilhoso, por todo o universo conhecido; O céu manifesta a tua
glória com teu resplendor, é revestido.
Até por crianças pequeninas perfeito louvor te é cantado; é força que barra o inimigo,
reduz ao silêncio o adversário.
Olhando este céu que modelaste, a lua e as estrelas a conter; que é, ó Senhor, o ser
humano pra tanto cuidado merecer?
A um Deus semelhante o fizeste, coroado de glória e de valor; de ti recebeu poder e
força de tudo vencer e ser senhor.
Dos bois, das ovelhas nos currais, das feras que vivem pelas matas; dos peixes do mar,
dos passarinhos, de tudo o que corta o ar e as águas.
Repetir o verso 1 antes de cantar o verso 6.

A ti seja dada toda a glória, Deus, fonte de vida e verdade, amor maternal que rege a
história, vem, fica pra sempre ao nosso lado.
365. SALMO 11(10) (Tom:G)
Guarda-me, ó Deus, és meu abrigo, só em ti, minha proteção.
No Senhor encontro abrigo; como, então, podeis dizer-me:
"voa aos montes passarinho, se quereis me alvejar!
Eis os ímpios de arcos tensos, pondo as flechas sobre as cordas, e alvejando em meio
à noite os de reto coração!
Quando os próprios fundamentos do universo se abalaram, - o que pode ainda o justo
na sua vida alcançar.
Deus está no templo santo, e no céu tem o seu trono; - volta os olhos para o mundo, seu
olhar penetra os homens.
Examina o justo e o ímpio, e detesta o que ama o mal, sobre os maus fará chover fogo,
enxofre e vento ardente.
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Porque justo é nosso Deus, o Senhor ama a justiça. Quem tem reto coração há de ver a
sua face.
Glória a Deus em toda a terra, que Jesus manifestou. ao Espírito, amor materno,toda
graça e todo amor.
366. SALMO 13(12) (Tom:C)
Até quando, Senhor, vais me esquecer, até quando pra mim não vais olhar, até quando
esta dor dentro de mim? Até quando o inimigo vencerá.
Meu Senhor, sê atento e me responde, não se apague a luz dos olhos meus, o inimigo
não diga: “Está perdido”, quem me oprime não pense que venceu.
Quanto a mim eu confio em teu amor; pelo bem que me fez eu vou cantar. Tu me salvas,
meu coração se alegra, a teu nome, ó Senhor, eu vou tocar!
367. SALMO 15(14) – (1ª versão)
Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar?
Quem sempre procede com sinceridade, pratica a justiça e diz a verdade.
Quem não fala à toa do seu camarada, quem não prejudica com falsas palavras.
Quem dá o desprezo ao vil malfeitor, mas honra o justo que teme ao Senhor!
Quem jura e mantém o seu compromisso, quem não volta atrás, nem com prejuízo.
Quem não tem usura com seu companheiro, nem contra o inocente aceita dinheiro.
Quem assim procede, não fracassará, Pai, Filho e Divino glorificará!
368. SALMO 15(14) – (2ª versão)
Quem irá, Senhor, morar, em tua tenda habitar.
Quem honestamente lida e a justiça faz em vida!
Quem medita o que é verdade e não fala falsidades!
Quem não seja malfazejo, nem difame o companheiro!
Quem despreza o malfeitor e bendiz teu servidor!
Quem não volta atrás, jurando, mesmo se prejudicando!
Quem não emprestar a juros, nem vender-se contra o justo!
Quem na vida agir assim, nunca vai jamais ter fim!
Glória seja ao Pai e ao Filho, igualmente ao Santo Espírito!
369. SALMO 16(15) – (Tom:A)
Protege-me, ó Deus, tu és meu abrigo, só tu és meu bem, eu digo ao Senhor.
Rejeito esses deuses que o mundo promove; aos grandes não sirvo, nem presto favor.
Aqui, nesta terra, és, Deus, minha herança, em ti meu destino, porção garantida:
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tiraram a sorte pra ver minha parte, tu és a mais bela herança da vida.
Bendito o Senhor que é meu conselheiro, à noite me alerta o meu coração. Pra sempre
o Senhor perante os meus olhos, com ele meus passos não vacilarão.
O meu coração se alegra contente, até minha carne repousa segura. No mundo dos
mortos tu não me abandonas, nem deixas teu servo preso à sepultura.
Tu me ensinarás da vida o caminho, em tua presença há muita alegria. O Deus do
universo, qual Mãe se mostrou, cantemos louvores de noite e de dia.
370. SALMO 19(18) – (parte A Tom:Em )
Os céus proclamam o louvor de Deus e o firmamento, os feitos seus!
Um dia ensina ao outro essa linguagem, uma noite à outra, sua mensagem. Não há
palavras, nem discussão, tudo se passa na imensidão. Sua voz se espalha no mundo
afora, por todo canto e na mesma hora.
Deus fez pro sol um barracão, ali começa sua missão. Parece um noivo todo galante, vai
dando saltos como um gigante. Sai de um lado, barreia o dia, finda no ocaso sua
travessia.
Enchendo o mundo de luz e cor, ninguém escapa do seu calor. Ao Deus que é, ao Deus
que vem nosso louvor para sempre. Amém.
Refrão 2:
A luz desponta em seu esplendor, enchendo o mundo de luz e cor!
Refrão 3 (festas dos apóstolos)
Teus mensageiros tu enviaste e a boa nova nos revelaste!
Refrão 4 (festas dos santos )
Feliz aquele que Deus conhece, é sol que brilha e resplandece!
Refrão 5 (festas das santas)
Feliz aquela que Deus conhece, é sol que brilha e resplandece!
Refrão 6 (páscoa)
Uma luz no escuro pra nós brilhou, eis Jesus, ressuscitou!
371. SALMO 19(18) – (parte B Tom:Em)
A palavra de Deus é a verdade, sua lei é liberdade!
A lei de Deus é perfeição, é reconforto pro coração. A sua ordem traz alegria, pra quem
não sabe, é sabedoria. Os seus preceitos são tão direitos, o coração fica satisfeito.
Seus mandamentos são luminosos, pra quem é cego, luz para os olhos. O temor de
Deus é tão sereno, e duradouro é o seu empenho. Os seus juízos são verdadeiros, da
mesma sorte são justiceiros. Supera o ouro em sua finura, supera o mel em sua doçura.
Nos teus preceitos teu servo vai, pois observá-los proveito traz. Quem suas faltas
consegue ver, Perdoa as que eu fiz sem perceber. Minha soberba, vem, elimina, jamais
consintas que me domine.
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Recebe um canto de gratidão e o meditar do meu coração, em tua presença, ó meu
Senhor, ó meu rochedo, meu Redentor. Ao Deus que é, ao Deus que vem nosso louvor
para sempre. Amém.
372. SALMO 21,2-8 (melodia “luz radiante”)
Alegria, muita alegria, sente o justo em teu amor!
Com tua força, com tua vitória, vibra o rei de alegre, Senhor!
Seu desejo tu satisfizeste, não negaste o que suplicou.
Com tuas bênçãos te antecipaste, uma coroa de ouro a lhe impor!
Te pediu e u’a vida lhe deste, vida que pra sempre durou!
Tua vitória aumentou sua fama, o vestiste de honra e esplendor!
Tu fizeste do rei uma bênção, tua presença alegre o deixou!
Sim, jamais ele irá vacilar, pois confia em ti, ó Senhor!
A um Deus tão fiel bendigamos, por seu Cristo e no eterno Amor!
373. SALMO 22(21) (Parte A Tom:Dm)
Meu deus, ó meu deus, por que me abandonaste?...
Meu Deus, ó meu Deus, por que me abandonaste, não acha este traste paz em seu
lamento. De dia eu não aguento de tanto chorar, de noite a gritar e sem ter alento.
E tu que estás no trono assentado, os pais no passado em ti confiavam; quando eles
chamavam, eram libertados, assim confiados, não se envergonhavam.
Mas eu sou um verme, um ente sem graça, motivo nas praças de riso e galhofa;
e dizem com mofa: que Deus o liberte e o desaperte, se dele inda gosta.
Por ti fui formado no ventre materno e com amor tão terno, eu fui aleitado, a ti consagrado
bem pequenininho, e, hoje, sozinho e tão angustiado.
Me sinto cercado de touros ferozes, me atacam atrozes, parecem leões; já se decompõe
minh'alma partida, qual cera vertida é meu coração.
Já sinto na goela o gosto da morte, jogado à sorte de cães tão malvados,
em bandos irados, que eu perdi a fala, minha boca se cala, ninguém do meu lado.
Furaram minhas mãos, cravaram meus pés, meus ossos de vez eu posso contar;
pessoas a olhar, mexendo as cabeças, minhas vestes sorteiam e se põem a zombar.
Porém, meu Senhor, não fiques de fora! Me livra da hora, da facada certa!
Dos dentes das feras, do lobo feroz, da ira do algoz, minha vida liberta.
374. SALMO 22(21) – (parte B Tom:Dm)
Teu nome, ó Deus, cantaremos, contigo venceremos!
Vou anunciar teu nome aos irmãos e na reunião de ti vou falar. Quem com Deus está,
entoe o estribilho, Jacó e seus filhos num eterno cantar!
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Deus não desprezou o pobre coitado, ficou do seu lado e ouviu seu clamor; a ti meu
louvor em frente do povo, renovo de novo meus votos de amor.
Os pobres famintos verão a fartura, numa terra futura a Deus louvarão! E os povos,
então, de terras distantes, alegres, confiantes, pra ti voltarão.
És Rei e Senhor de todas as gentes, da terra os potentes te adorarão. A ti servirão os
meus descendentes, que és justo, contentes, aos filhos dirão.
A Deus demos glória, ao Pai Criador, e ao libertador, seu Filho Jesus! Ao Santo Espírito
glorifiquemos, na fé celebremos a glória da cruz!
375. SALMO 23(22) – (1ª versão - Tom Bm)
O Senhor é meu pastor, nada me pode faltar. onde houver muita fartura, onde
houver muita fartura, ele aí vai me levar!
Para as fontes de água fria ele vai me conduzir; eu repouso e ganho força, eu repouso e
ganho força, e vontade de sorrir.
Por caminhos bem traçados, ele me faz caminhar; nas passagens perigosas, nas
passagens perigosas, ele vem me acompanhar.
Me prepara mesa farta, do inimigo invejar. Vem, me abraça e põe perfume,
vem, me abraça e põe perfume, faz minha taça transbordar!
Me acompanha noite e dia tua força e teu amor; vou morar na tua casa, vou morar na
tua casa, toda a vida, meu Senhor!
Glória ao Pai, glória a seu Filho, glória ao Espírito Divino. Ao Pastor de nossas vidas, ao
Pastor de nossas vidas, ofertamos este hino.
376. SALMO 23(22) – ( 3ª versão)
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!
Nos caminhos mais seguros junto dele, eu vou! E pra sempre, o seu nome eu honrarei.
Se eu encontro mil abismos nos caminhos, eu vou! Segurança sempre tenho em suas
mãos.
No 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 a minha taça em seu amor.
Com 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!
377. SALMO 24(23) - (Tom; Dm)
Quem é que vai, Senhor, entrar em tua morada, quem tem as mãos bem limpas e os pés
em tua estrada!
O mundo e tudo o que tem nele é de Deus, a terra e os que aí vivem, todos seus!
Foi Deus que a terra construiu por sobre os mares, no fundo do oceano, seus pilares!
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Quem vai subir ao monte santo do Senhor, da sua casa vai ser morador?
Quem tem as mãos bem limpas de toda maldade e puro o coração na lealdade!
Quem vai subir ao monte santo do Senhor, da sua casa vai ser morador? Quem não
confia em deuses falsos, deuses vãos, nem jura em prejuízo dos irmãos!
A bênção, a bênção do Senhor receberá, justiça e salvação encontrará! Aí está a geração
que busca a Deus, a face do Senhor, Deus dos hebreus!
Quem é, quem é, então, quem é o Rei da Glória? O Deus forte Senhor da nossa história!
Portões antigos se escancarem, vai chegar, alerta, o rei da glória vai entrar!
Quem é, quem é, então, quem é o Rei da glória? O Deus que tudo pode é o Rei da glória!
Aos Três, ao Pai, ao Filho e ao Confortador da Igreja que caminha o louvor!
Refrão 2 (para o tempo comum)
O Cristo Rei da glória encontra-se entre a gente, com cantos celebremos, alegres
e contentes.
Refrão 3 (tempo do advento)
Vem vindo o Senhor, Vem vindo o Rei da glória! Que tem mãos inocentes, com ele
vai morar! Abri as vossas portas, que o Rei já vai chegar!
Refrão 4 (domingo de ramos)
Os filhos dos hebreus, com ramos de palmeira, correram ao encontro de Jesus,
nosso Senhor, cantando e gritando: "Hosana, ó Salvador!" Cantando e gritando:
"Hosana, ó Salvador!"
Refrão 5 (para a festa da Apresentação do Senhor - 2 de fevereiro)
Ó povos, venham todos, louvemos ao Senhor, ele entra em seu templo, o Deus
libertador. Ao seu encontro venham com hinos de louvor.
378. SALMO 25(24)
Tende piedade, piedade de nós, ó Senhor; o nosso olhar sereno vos busca.
Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma, em vós confio: que eu não seja
envergonhado. Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma, não se envergonha quem
em vós põe a esperança.
Fica mal quem nega por um nada a sua fé. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e
fazei-me conhecer a vossa estrada! Vossa verdade me oriente e me conduza.
E vós sois o Deus da minha salvação; em vós espero, ó Senhor, todos os dias! Recordai,
Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão que são eternas!
Não recordeis os meus pecados quando jovem, nem vos lembreis de minhas faltas e
delitos! De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois bondade sem limites, ó
Senhor!
O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os
humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho.
Verdade e amor são os caminhos do Senhor, para quem guarda sua aliança e seus
preceitos. Ó Senhor, por vosso nome e vossa honra, perdoai os meus pecados que são
tantos.
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Quem é a pessoa que respeita o Senhor? Deus lhe ensina o caminho a seguir. Será feliz
e viverá na abundância, e os seus filhos herdarão a nova terra.
O Senhor se torna íntimo aos que o temem e lhes dá a conhecer sua aliança. Tenho os
olhos sempre fitos no Senhor, pois ele tira os meus pés das armadilhas.
Voltai-vos para mim, tende piedade, porque sou pobre, estou sozinho e infeliz! Aliviai
meu coração de tanta angústia, e das minhas aflições me libertai!
Considerai minha miséria e sofrimento e concedei vosso perdão aos meus pecados!
Olhai meus inimigos que são muitos, e com que ódio violento eles me odeiam!
Defendei a minha vida e libertai-me, em vós confio, que eu não seja envergonhado! Que
a retidão e a inocência me protejam, pois em vós eu coloquei minha esperança!
Libertai, ó Senhor Deus, a Israel, de toda sua angústia e aflição! Glória ao Pai e ao filho
e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Refrão 2 (advento) H1, p. 10
Vem, Senhor, nos salvar, vem sem demora nos dar a paz.
Refrão 3 H3, p. 394 mel. 5
Olhai pra mim, Senhor, e tende piedade, vivo sozinho e infeliz.
Vede, Senhor, minha miséria e minha dor, e perdoai os meus pecados.
379. SALMO 29(28) – (Tom: Am)
Nas graça do Senhor, mergulhados fomos batizados no Espírito Santo.
Filhos de Deus, tributai ao Senhor, tributai-lhe a glória e o poder! Dai-lhe a glória devida
ao seu nome; adorai-o com santo ornamento!
Eis a voz do Senhor sobre as águas, Eis a voz do Senhor com poder! Eis a voz do Senhor
majestosa, sua voz no trovão reboando!
Eis que a voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Faz
o Líbano saltar qual novilho e o Sarion como um touro selvagem!
Eis a voz do Senhor lança raios, voz de Deus faz tremer o deserto, voz de Deus que
contorce os carvalhos, no seu templo os fiéis bradam: "Glória!"
É o Senhor que domina os dilúvios, o Senhor reinará para sempre. Que o Senhor
fortaleça o seu povo, E abençoe com a paz o seu povo!
Glória ao Deus presente em toda a terra, a Jesus que o Pai nos enviou, ao Espírito, de
Deus amor materno, toda graça, toda honra e louvor.
Refrão 2 (epifania e batismo do Senhor)
Nas águas do Jordão mergulhados, fomos batizados no Espírito Santo.
Refrão 3 (páscoa e pentecostes)
Derrama sobre nós o teu Espírito, venha sobre nós a tua paz, ó Senhor!
380. SALMO 30(29) (Tom: Am e Em)
Cai a tarde, vem a noite, a tristeza, o pranto, a dor; de manhã renasce o sol, novo
dia, alegria!
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Senhor, grandes coisas direi eu de ti, porque me livraste e não permitiste
que os maus rissem, fazendo pouco de mim!
Senhor, eu por ti clamei e me curaste; minha vida, do lugar onde os mortos residem, só
tu me tiraste e me libertaste!
Cantai, santos todos, dai glória ao Senhor! Sua raiva é um momento e logo acabou;
bondade, toda a vida perdura o amor!
Seguro, eu dizia: jamais tremerei! Favor, me cobriste de honra e poder. Teu rosto
escondeste e eu me apavorei.
Piedade a meu Deus eu estou a implorar. Vantagem, por acaso, na morte haverá? O pó
dos meus ossos irá te louvar!
Senhor, piedade, vem me socorrer! Minha dor e meu pranto mudaste em prazer;
teu nome para sempre eu irei bendizer!
381. SALMO 32(31) (Tom: Dm)
Feliz aquele a quem Deus perdoa, quem de suas culpas recebeu perdão. Feliz aquele a
quem Deus não condena, e que é sincero no seu coração.
Enquanto eu não confessei minhas culpas, o dia inteiro fiquei a chorar; me castigavas,
Deus, e minhas forças eram sereno no sol a secar.
Os meus pecados, então, confessei, minha maldade não te escondi: Tu perdoaste todas
minhas faltas, pois confessar-te tudo eu resolvi.
Os que te amam, quando angustiados, devem assim fazer sua oração. E podem vir as
ondas mais pesadas, grandes tormentos não os ferirão.
Tu és, ó Deus, o meu esconderijo, tu quem me livras de toda aflição; porque, ó Deus, tu
me tens protegido, bem alto eu canto a tua salvação!
Deus disse: "Eu vou te mostrar o caminho, por onde andares, vou te ensinar. Não sejas
feito um burro sem juízo e de cabresto e rédea a precisar!"
Sofrem os maus, mas quem confia em Deus do seu amor recebe a proteção; vós que
sois justos gritai de alegria, ficai contentes, fazei louvação!
Pelo que Deus tem feito, alegrai-vos, vós que honestos sois de coração!
Sua compaixão a nós se revelou, e os perdoados fazem louvação!
382. SALMO 33(32) (Tom:C)
Alegres vibrem no Senhor, ó justos, pois a vocês fica tão bem louvar, com a guitarra ao
Senhor celebrem, com violões pra ele vão tocar!
Um canto novo cantem ao Senhor, toquem com arte na festividade, pois a Palavra do
Senhor é certa e sua obra toda é verdade!
O seu prazer consiste na justiça e seu amor preenche toda a terra, o céu foi feito pela
sua Palavra, sua boca sopra e surgem as estrelas!
Do mar as águas ele é quem represa e os oceanos o Senhor contém; que a terra inteira
o respeite e o tema e os moradores deste chão também!
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Fala o Senhor e as coisas acontecem e o que ele manda faz-se de repente;
ele desfaz os planos das nações, mas seu projeto dura eternamente!
Feliz nação que tem Deus por Senhor, feliz o povo que o tem por herança! De lá do céu
contempla o mundo todo e os corações o seu olhar alcança!
Ninguém se salva pela própria força, nem o valente, nem o poderoso; para salvar, as
armas nada valem e seu poder é sempre enganoso.
O Senhor vela por quem o respeita, por quem espera pelo seu amor, para livrar da morte
sua vida e sustentá-lo em tempo de horror.
Por isso nós por ele esperamos, é nosso auxílio e nossa proteção! E no seu nome é que
nós confiamos, nele se alegra o nosso coração!
O teu amor repouse em nós, Senhor, tal como está em ti nossa esperança! Ao Pai, ao
Filho e ao Divino amor todo louvor e toda a confiança!
383. SALMO 34(33) – (Tom A)
Bendirei ao Senhor todo o tempo, minha boca vai sempre louvar, a minh'alma o
Senhor glorifica os humildes irão se alegrar.
Vamos juntos dar glória ao Senhor e ao seu nome fazer louvação. Procurei o Senhor,
me atendeu, me livrou de uma grande aflição. Olhem todos pra ele e se alegrem, todo o
tempo sua boca sorria. Este pobre gritou e ele ouviu, fiquei livre da minha agonia.
Acampou na batalha seu anjo, defendendo seu povo e o livrando, provem todos, pra ver
como é bom, o Senhor que nos vai abrigando. Povo santo, adore o Senhor, aos que o
temem nenhum mal assalta. Quem é rico empobrece e tem fome, mas a quem busca a
Deus, nada falta.
Ó meus filhos, escutem o que eu digo pra aprender o temor do Senhor quem de nós que
não ama sua vida, e a seus dias não quer dar valor? Tua língua preserva do mal e não
deixes tua boca mentir. Ama o bem e detesta a maldade, vem a paz procurar e seguir.
Sobre o justo o Senhor olha sempre, seu ouvido se põe a escutar; que teus olhos se
afastem dos maus, pois ninguém deles vai se lembrar. Deus ouviu quando os justos
chamaram e livrou-os de sua aflição. Está perto de quem se arrepende, ao pequeno ele
dá salvação.
Para o justo há momentos amargos, mas vem Deus pra lhe dar proteção. Ele guarda
com amor os seus ossos; nenhum deles terá perdição. A malícia do ímpio o liquida, quem
persegue o inocente é arrasado. O Senhor a seus servos liberta, quem se abriga em
Deus é poupado.
Glória a Deus criador que nos ama, glória a Cristo que é nosso bem,
e ao Espírito, amor e ternura, desde agora e pra sempre. Amém!
Refrão 2 (tempo comum)
Tu sabes, Senhor, o quanto eu te amo o quanto eu te quero, te adoro, Senhor! Só
tu tens palavras de vida eterna, a quem nós iremos, a quem nesta terra?.
Refrão 3 (mártires)

136

Os justos elevam a Deus o seu grito, e o Deus que liberta escuta o clamor; bem
perto está Deus e salva o abatido, de suas angústias o livra o Senhor.
Refrão 4 (para festas dos apóstolos)
Vão mundo afora pregando o evangelho, bem junto a vocês eu sempre estarei. Até
o final do tempo que passa, nos diz o Senhor, estou com vocês!
Refrão 5 (para festas dos santos)
Não foram vocês os que me escolheram. Fui eu, ao contrário, que os escolhi!
Pra que vocês vão e dêem bom fruto, um fruto que vingue, os constituí!
384. SALMO 36(35) 6-11 (Tom:A)
Em vós, ó Senhor, esperamos, da nossa vida vós cuidareis.
Vosso amor chega aos céus, ó Senhor, chega às nuvens a vossa verdade.
Como as altas montanhas eternas é a vossa justiça, Senhor.
Os vossos juízos superam os abismos profundos dos mares.
Os animais e os humanos salvais: quão preciosa é, Senhor, vossa graça!
Eis que os filhos dos homens se abrigam sob a sombra das asas de Deus.
Na abundância de vossa morada, eles vêm saciar-se de bens.
Vós lhes dais de beber água viva, na torrente das vossas delícias.
Pois em vós está a fonte da vida, e em vossa luz contemplamos a luz.
Conservai aos fiéis a vossa graça e aos retos, a vossa justiça
Toda glória, ó Deus, nós vos damos, e louvores alegres cantamos.
Refrão 2
Quem me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida.
385. SALMO 40(39) – (Tom:C)
Eis que venho, ó Senhor, pra fazer tua vontade!
Ansioso eu esperei pelo Senhor: o Senhor se abaixou e ouviu meu grito. De um profundo
lamaçal ele tirou-me; pôs meus pés sobre um rochedo, onde eu me firmo.
Ele pôs na minha boca um canto novo, um louvor a nosso Deus irei cantar. Vendo isso
muita gente vai temer, muita gente no Senhor vai confiar!
É feliz quem pôs em Deus sua confiança e não vai atrás do engano dos soberbos;
incontáveis são, Senhor, tuas maravilhas, eu quisera enumerá-las, mas me perco.
Tu não queres sacrifício, nem oferta, mas em troca me abriste o ouvido: "Eis-me aqui
para fazer tua vontade!" Tua Lei, dentro em meu peito, está escrita.
E na grande assembléia eu não calei, não calei tu bem o sabes, ó Senhor, proclamei tua
justiça e salvação, disse a todos tua verdade e teu amor.
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Não me negues, ó Senhor, tua compaixão, teu amor, tua verdade me protejam; as
desgraças e os pecados me acurralam, minhas forças e meu coração fraquejam.
Ó Senhor, vem socorrer-me, vem depressa! Com m'ia vida eles querem acabar; eles
tramam contra mim, de mim se riem, mudos, mortos de vergonha hão de ficar.
Quem te busca, salte e dance de alegria: "O Senhor, sim, que é grande!" é voz dos
pobres; um coitado eu sei que sou, mas tu me amas, ó meu Deus, meu Salvador, vem,
não demores!
Glória ao Pai, que em Jesus nos escolheu, glória a Cristo, que por nós se entregou e ao
Espírito, que um dia nos ungiu, deste povo consagrado o louvor!
Refrão 2 (semana santa)
O autor da nossa fé, quem nos leva à perfeição, aceitou sofrer na cruz,
desprezando a humilhação, à direita de Deus Pai é sua glorificação!
Refrão 3 (mártires)
Concelebre toda a Igreja quem chegou à perfeição, dando vida como Cristo, sem
temer perseguição; com Jesus ressuscitado é sua glorificação.
386. SALMO 41(40), 2-4.11-14
Eu tive fome e me deram de comer, eu tive sede e me deram de beber, adoentado,
visitar vocês vieram! venham, venham, benditos do meu pai, quanto fizeram aos
irmãos, a mim fizeram!
Feliz é quem cuida do fraco e do indigente, no dia do horror o Senhor salva essa gente.
O guarda e mantém cheio de vida e contente e não vai dar gosto a inimigo malquerente,
e quando estiver em sua cama bem doente, bem junto a seu leito o Senhor está presente.
Piedade, Senhor, me levante eu prontamente e possa pagar a quem deve justamente; e
assim reconheça que me amas certamente, se o meu inimigo não triunfar da gente. Que
tu me conserves assim inteiramente e em tua presença me guardes para sempre Bendito
será o Senhor que é Deus da gente, bendito será desde agora e para sempre!
387. SALMO 42(41) (Tom:F)
A minh'alma tem sede de Deus, pelo Deus vivo anseia com ardor: quando irei ao
encontro de Deus e verei tua face, Senhor?...
A ovelha sedenta procura o riacho, a minh'alma suspira por Deus, meu amparo!
Dor e lágrimas são noite e dia meu pão, "Onde está o teu Deus?", ouço só gozação.
As saudades que sinto me fazem chorar, quanta coisa se foi, não é bom nem lembrar.
Quando a gente andava pra casa de Deus, era festa, alegria, louvores, um céu!
Por que estás abatida e confusa, ó minh'alma? Canta esta esperança: "Meu Deus, tu me
salvas!" Se a tua esperança é o Deus que te salva, por que estás abatida e confusa, ó
minh'alma?...
A minh'alma se curva por dentro de mim, qual montanha me faz só lembrar-me de ti.
Entre fontes e montes, saudades de ti, pequenina montanha, mais nunca te vi!
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São cascatas que estrondam e abismos que ecoam, sobre mim tuas vagas, tuas ondas
reboam. Pelo dia o Senhor vai mandar seu amor, pela noite a meu Deus vou fazer meu
clamor.
Digo a Deus: "Meu rochedo, por que me esquece? O inimigo me oprime e minha alma
esmorece" Minha vida esmagam os meus opressores, "Onde está o teu Deus?", ouço
sempre agressores.
Por que estás abatida e confusa, ó minh'alma? Canta esta esperança: "Meu Deus, tu me
salvas!" Glória ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo, Mãe que escuta o lamento e me
enxuga este pranto.
388. SALMO 43(42) – (Tom:F)
A minh'alma tem sede de Deus, pelo deus vivo anseia com ardor: quando irei ao
encontro de Deus e verei tua face, Senhor.
Vem julgar-me, Senhor, minha causa defende. É cruel, é perversa e bem falsa essa
gente. És ó Deus, meu abrigo, por que me repeles? O inimigo me oprime, a minh'alma
esmorece.
A tua luz e verdade me sirvam de guia pra montanha onde moras, meu Deus, que alegria!
Ao altar de meu Deus tão contente eu irei, com prazer ao violão meu louvor cantarei.
Por que estás abatida e confusa, ó minh'alma? Canta esta esperança: "Meu Deus, tu me
salvas".Glória ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo, Mãe que escuta o lamento e me
enxuga este pranto.
(Obs.:) Quando o salmo 42 é seguido pelo 43, se omite a doxologia no final do salmo 42.

389. SALMO 46(45) – (Tom:Cm)
Nosso Deus é nossa força, nosso Deus é nosso abrigo, um socorro sempre alerta contra
todos os perigos; treme a terra, ruge o mar, não tememos seus bramidos.
O Senhor dos que combatem é conosco, está com a gente, ele é nossa fortaleza, é o
Deus que nos defende!
Corre um rio de alegria pra Cidade onde está Deus. Deus está bem lá no meio, ninguém
pode com os seus; raia o dia, ele os socorre, vence o mundo a voz dos céus!
Venham ver suas maravilhas, ele acaba toda guerra, despedaça carros e armas, joga
tudo na fogueira; tenham paz, pois eu sou Deus, mais que os povos, mais que a terra!
Glória ao Deus dos pequeninos que confunde os poderosos, glória ao Filho bem-amado,
que é de Deus e é dos nossos; glória ao Espírito Santo, por seus feitos grandiosos!
Refrão 2
O Senhor é nossa paz, é conosco está com a gente, ele é nossa fortaleza, é o Deus
que nos defende!
390. SALMO 47(46) – (1ª VERSÃO)
Povos todos do universo batam palmas, soltem gritos de alegria, aleluia!
Ele é o Deus altíssimo, soberano, rei, Senhor. Povos todos do universo num só povo
congregou.
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Num só povo congregou as nações que ele venceu. Deu a terra como herança a este
povo que escolheu.
Deus subiu por entre aplausos, com trombetas a tocar. Cantem salmos ao Senhor, todos
juntos, sem cessar.
Toquem músicas alegres ao Senhor que é rei da terra, cada povo do universo do seu
trono ele governa.
Reuniu todas as gentes com os filhos de Abraão, pois só ele é Deus altíssimo: tem os
reis em sua mão.
Glória ao Pai que nos anima e a seu Filho vencedor. Seu Espírito é coragem, força que
nos libertou.
391. SALMO 47(46) – (2ª versão Tom: G)
Batam palmas povos todos com alegria, Batam palmas ao Senhor!
Celebrando ao Senhor Deus com euforia, Batam palmas ao Senhor!
Pois o altíssimo Senhor é o mais sublime, Batam palmas ao Senhor!
Sobre a terra, nosso Deus é o rei supremo, Batam palmas ao Senhor!
Com alegria, com gratidão, ao nosso Deus e nosso rei a saudação.
Sobre os povos nos fez ele vencedores, batam palmas...
Sob os pés nós temos hoje seus senhores! batam palmas...
Escolheu pra nós a terra como herança, batam palmas...
Grande orgulho do seu povo que ele ama! batam palmas...
Vai subindo, aclamando para o trono, batam palmas...
A trombeta marcial anunciando! batam palmas...
Com a harpa ao Senhor cantem louvores, batam palmas...
Porque Deus é o grande rei da terra toda! batam palmas...
No seu trono glorioso está sentado! batam palmas...
Sobre todas as nações é seu reinado! batam palmas...
Os governos se reúnem com os pobres, batam palmas...
Pois é Deus o dono desses poderosos! batam palmas...
392. SALMO 48(47) – (1ª versão – Tom:F)
Muito grande é o meu Senhor, sempre digno de louvor, na cidade onde ele mora: esta
tão linda montanha, esta esplêndida colina, onde o povo todo adora.
És, Sião, seu monte santo, junto ao céu bem situado, és mansão do grande Rei. Em tuas
fortes cidadelas revelaste seu poder. Lá um abrigo eu encontrei.
Eis que os reis de toda a terra se aliaram para a luta. Todos juntos avançaram.
Mal a viram, os inimigos, de pavor estremeceram. Perturbados, debandaram.
Como as dores da mulher que já está sofrendo o parto, uma angústia os invadiu.
Semelhante ao violento vento leste, que de Társis os navios destruiu.
O que ouvimos dos antigos, nós ficamos contemplando: Deus habita esta cidade. A
cidade do Senhor, glorioso e poderoso para toda a eternidade.
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Recordamos, Senhor Deus, teu amor, tua bondade, lá no meio do teu templo, pra louvar
teu nome santo. Vai também nosso louvor pela terra em todo tempo.
O teu braço poderoso faz justiça para todos, sem parar um só momento.
As cidades de Judá fiquem cheias de alegria com teus justos julgamentos.
Vinde ao monte de Sião, fazei volta ao seu redor. Suas torres contemplai. Observai com
atenção suas sólidas muralhas, seus palácios visitai.
Pra contar às gerações como é grande o nosso Deus, que nos vela noite e dia. Ele é o
nosso Deus: desde sempre e para sempre. Seja ele o nosso guia!
Demos glória ao Criador, que nos ama e nos liberta, e a seu Filho Salvador.
Ao Espírito Divino demos glória todo o tempo, proclamando seu louvor. (bis)
393. SALMO 51(50) – (TomFa#m)
Senhor Deus, misericórdia!
Misericórdia de mim, Deus de bondade, misericórdia por tua compaixão! Vem me lavar
das sujeiras do pecado, vem me livrar de tamanha perdição! Reconheço toda a minha
maldade, diante de mim a vastidão de minha ofensa. Foi contra ti, meu Senhor, o meu
pecado, e pratiquei o que é mal em tua presença!
Bem sei da retidão dos teus mandados e da verdade que teu falar propõe, mas te
lembras: eu nasci já na maldade e no pecado concebeu-me minha mãe! Que tu amas a
verdade sei e sinto e me ensinas o saber do coração; vem me banhar com tua graça e
serei limpo, mais puro que um capucho de algodão!
Faz-me escutar uma palavra de alegria e assim contentes vão dançar os ossos meus; A
minha culpa apagarás em pleno dia e os meus pecados faz sumir dos olhos teus! Cria
em mim um coração imaculado, não desprezes a poeira que criaste, não me ponhas
para fora do teu lado e teu Espírito não se afaste deste traste!
Que teu perdão me inunde de alegria e um espírito generoso me sustente; ensinarei aos
maus as tuas vias, será imensa a procissão dos penitentes! Vem me livrar de toda morte
violenta e tua justiça, ó meu Senhor, irei gritando; abre meus lábios e esta boca bem
atenta, o teu louvor alegremente irá cantando!
Pois tu não queres sacrifício nem oferta, meu sacrifício é meu espírito contrito. Um
coração que esmagado se converta. Tu não desprezas, nem te vai despercebido!
Derrama, enfim, tuas graças em Sião, vem, reconstrói as ruínas do teu povo; aceitarás
as oferendas e oblações, receberás em teu altar um culto novo!
Louvor a ti, o universo todo adora, tu és a paz, a vida plena e o perdão. Do mundo inteiro
vem a prece que te implora, ó vem depressa e dá-nos tua salvação.
Refrão 2: Pequei, Senhor, misericórdia!
394. SALMO 61(60) – (Tom:Dom)
Ó Deus escuta o meu grito, atende agora minha prece, do fim do mundo, um gemido
meu coração desfalece.
Me levarás a um rochedo, pois para mim és abrigo onde sozinho não chego, defesa
contra o inimigo!
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Me hospedarei em tua Tenda, debaixo de tuas asas, pois me atendeste a promessa
e tua herança me passas!
Dias ao rei acrescenta, eterno é seu poder, perto de Deus que lhe aumente felicidade a
valer.
Canto a teu nome este hino e vou cumprindo meus votos. Ao Pai, ao Filho, ao Divino
este meu canto devoto.
395. SALMO 62(61) (Tom:Cm)
Só em Deus a minha alma tem repouso, porque dele é que me vem a salvação!
Só em Deus a minha alma tem repouso, porque dele é que me vem a salvação! Só ele
é meu rochedo e salvação, a fortaleza, onde encontro segurança!
Até quando atacareis um pobre homem, todos juntos procurando derrubá-lo, como a
parede que começa a inclinar-se, ou um muro que está prestes a cair?
Combinaram empurrar-me lá do alto, e se comprazem em mentir e enganar; enquanto
eles bendizem com os lábios, no coração, bem lá no fundo, amaldiçoam.
Só em Deus a minha alma tem repouso, porque dele é que me vem a salvação! só
ele é meu rochedo e salvação, a Fortaleza onde encontro segurança!
A minha glória e salvação estão em Deus; o meu refúgio e rocha firme é o Senhor! Povo
todo, esperai sempre no Senhor, e abri diante dele o coração.
Todo humano a um sopro se assemelha, o filho do homem é mentira e ilusão. Se
subissem todos eles na balança, pesariam até menos do que o vento.
Não confieis na opressão, na violência, nem vos gabeis de vossos roubos e enganos! E
se crescerem vossas posses e riquezas, a elas não prendais o coração!
Nosso Deus é um refúgio para nós! Uma palavra Deus falou, duas ouvi: "O poder e a
bondade a Deus pertence, pois pagais a cada um conforme as suas obras".
Glória a Deus presente em toda a terra A Jesus que o Pai nos enviou ao Espírito de Deus
amor materno. Toda graça, toda honra e louvor.
Refrão 2 (tempo pascal):
Sobre nós venha, Senhor, o teu amor, pois em ti nós esperamos, aleluia!
396. SALMO 63(62) – (Tom:Cm)
Meu Senhor, eu te procuro, desde a escura madrugada. A minh'alma está com sede,
de seu Deus tão apartada. O meu corpo está sedento como a terra esturricada.
Em tua casa eu te contemplo, tua glória e teu poder. Teu amor é minha vida: vou louvar
e agradecer. Para o céu elevo as mãos, desejando só te ver.
A minh'alma fica farta como em grande refeição. A alegria, nos meus lábios, vai cantando
uma canção. Pela noite eu penso em ti: perco o sono em oração.
Para mim foste um socorro, nos momentos de aflição. Me agasalho em tuas asas,
procurando proteção. A minh'alma em ti se agarra me sustentas com tua mão.
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Glória ao Pai que nos acolhe e a seu Filho Salvador. Igualmente demos glória ao Espírito
de amor. Hoje e sempre, eternamente, cantaremos seu louvor.
397. SALMO 65(64) (Tom:E)
Ó Deus, mereces um hino, no templo teu, em Sião. A ti se cumprem os votos, pois ouves
nossa oração.
Todo mortal vem a ti, por causa dos seus pecados. Pecados fazem sofrer, mas hão de
ser perdoados.
Felizes os que convidas para em tua casa morar. Com os dons que lá encontramos
sabemos nos saciar.
A nós tu fazes justiça e a todos queres salvar. Tu és a nossa esperança na terra toda e
no mar.
Tu dás firmeza às montanhas com teu imenso poder. Acalmas o mar ruidoso e os povos
sabes conter.
Quem mora no fim do mundo dos teus sinais é temente. Em tudo pões alegria, desde o
nascente ao poente.
Visitas com chuva a terra preparas a plantação. Teus rios se enchem de água garantes
fartura em grãos.
Molhaste os regos da terra e desmanchaste os torrões. Com a chuva tudo fecundas,
abençoando os botões.
Teus dons coroam o ano fecundos são os teus passos. Até o deserto floresce nos montes
brotam os pastos.
Rebanhos cobrem os campos, os vales vestem espigas. Dão gritos de alegria e entoam
suas cantigas.
A ti, Senhor, damos graças de ti nos vem todo bem. Ó Deus da paz, te louvamos, agora
e pra sempre. Amém.
398. SALMO 67(66) – (Tom; Dm)
Tua bênção, Senhor, nos ilumine, tua face, senhor, sobre nós brilhe. teu poder
encerra paz e retidão, bênçãos e frutos por todo este chão.
Deus se compadece e de nós se compraz, em nós resplandece seu rosto de paz.
Pra que o povo encontre, Senhor, teu caminho e os povos descubram teu terno carinho.
Que todos os povos te louvem, Senhor, que todos os povos te cantem louvor!
Por tua justiça se alegram as nações, com ela governas da praia aos sertões.
Que todos os povos te louvem, Senhor, que todos os povos te cantem louvor!
O chão se abre em frutos, é Deus que abençoa! e brotem dos cantos do mundo esta loa!
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399. SALMO 85(84) (Tom:Am)
Aos caminhos de Deus vamos todos, terra boa de se caminhar. Deus-conosco, seu
nome mais lindo, entre irmãos vamos todos cantar.
Foste amigo, antigamente, desta terra que amaste, deste povo que escolheste; sua sorte
melhoraste, perdoaste seus pecados, tua raiva acalmaste.
Vem, de novo, restaurar-nos! Sempre irado estarás, indignado contra nós? E a vida não
darás? Salvação e alegria, outra vez, não nos trarás?
Escutemos suas palavras, é de paz que vai falar; paz ao povo, a seus fiéis, a quem dele
se achegar. Está perto a salvação e a glória vai voltar.
Eis: Amor, Fidelidade vão unidos se encontrar, bem assim, Justiça e Paz
vão beijar-se e se abraçar. Vai brotar Fidelidade e Justiça se mostrar.
E virão os benefícios do Senhor a abençoar; e os frutos do amor desta terra vão brotar,
a Justiça diante dele e a Paz o seguirá.
Glória ao Deus do universo ao que vem, glória e amor. Ao Espírito cantemos; sua ternura
se mostrou, ao Deus vivo celebremos a alegria do louvor.
Refrão 2 (para o tempo do advento)
Das alturas orvalhem os céus, e as nuvens, que chovam justiça, que a terra se abra
ao amor e germine o Deus Salvador.
Refrão 3 (1º domingo do advento)
Vigiai, vigiai eu vos digo, não sabeis qual o dia, ou hora. Vigiai, vigiai, eu repito, eis
que vem o Senhor em sua glória!
Refrão 4 (3º e 4º domingos do advento)
Alegrai-vos, irmãos, no Senhor, sem cessar, eu repito, alegrai-vos; veja o mundo
a vossa bondade. Perto está o Senhor, em verdade.
Refrão 5 (páscoa)
Alegrai-vos, irmãos, no Senhor, sem cessar, eu repito, alegrai-vos; veja o mundo
a vossa bondade. Ressurgiu o Senhor em verdade.
Refrão 6 (cultos e orações pela paz)
Ouçam todos os povos da terra, é de paz que o Senhor vai falar, Deus conosco,
seu nome mais lindo,
meus irmãos e irmãs a cantar.
400. SALMO 86(85) – (1ª versão Tom:C)
Senhor, me escuta e responde, sou fraco e necessitado, me salva, sou teu amigo, teu
servo em ti confiado.
Tu és meu Deus, tem piedade, o dia todo te invoco, alegra meu coração, pra ti, Senhor,
eu me volto.
Tu és perdão e bondade, acolhes aos que te imploram, atende agora esta prece, no meu
sofrer me consola.
Na angústia chamo por ti, pois tu respondes, Senhor. Que deus faria o que fazes?
Ninguém te iguala em amor.
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Os povos todos virão louvar a tua majestade; tu fazes grandes prodígios, só tu és Deus
de verdade.
Me ensina o caminho certo, pra andar em tua verdade, reúne meu coração, que siga tua
vontade.
De coração agradeço tão grande amor tens por mim, tiraste-me do abismo,
assim te louvo, sem fim.
Furiosos se levantaram, querendo me derrubar; contigo não se incomodam, altivos
querem matar.
Mas tu, Senhor de ternura, paciente, cheio de amor, de mim tem pena, ó Deus, atento a
teu servidor.
Me dá tua força, Senhor, teu servo vem libertar, e aqueles que me odeiam calados hão
de ficar.
Ao Pai do céu demos glória, a Jesus Cristo também, a quem dos dois é o Amor Se louve
pra sempre. Amém!
401. SALMO 89(88),6-19 – (parte B – hino)
(melodia: "chegou a hora da alegria.")

Tuas maravilhas, ó Senhor, cantem os céus e tua igreja, o teu amor!
Quem sobre as nuvens pode a ti se comparar, quem entre os anjos pode a ti se
assemelhar? Deus é tremendo na assembléia dos seus santos, grande e terrível, o
Senhor, entre seus anjos! Aleluiá, aleluiá!
Ou (quaresma):

Vamos louvar, la-laiá (bis).
Quem como tu, Deus das milícias celestes? Pois de poder e de verdade te revestes! Das
grandes águas tu dominas o orgulho, das altas ondas silencias o tumulto!
O grande monstro do oceano esmagaste, feito um caído na batalha espezinhaste!
Com o poder deste teu braço os dispersaste, teus inimigos, ó Senhor, desbarataste!
Teus são os céus, como também tua é a terra, fundaste o mundo e tudo quanto o mundo
encerra; o pólo norte e o pólo sul são tuas façanhas, saltam contentes por teu nome as
montanhas!
Este teu braço é poderoso, é só poder, tua mão é forte, tua direita é pra valer! Sobre o
Direito e a Justiça entronizado, por teu amor e tua verdade vais guiado!
Feliz o povo que te sabe festejar, iluminado por tua face a caminhar! Teu Nome é causa
de alegria noite e dia em tua justiça é que teu povo se gloria!
Sim, de verdade és sua grande fortaleza, por teu favor tu nos levantas a cabeça! Sim, és
tu mesmo, ó Senhor Deus, nosso escudo, de Israel tu és o santo, o Rei, és tudo!
402. SALMO 90(89) – (Tom:C)
Senhor, tens sido sempre o nosso abrigo! Bem antes que as montanhas se elevassem
bem antes que este mundo fosse erguido.
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És Deus de geração em geração! Disseste ao ser humano que criaste: voltai ao pó, voltai,
filhos de Adão.
Pra ti mil anos logo vão embora igual ao dia de ontem que passou ou como a noite curta,
não demora.
Tu os levas, feito o sono da manhã que passa igual à erva que floresce e à tarde, já
fenece, seca e vã.
Tua ira nos deixou apavorados, diante de tua face, nossas culpas segredos à tua luz são
revelados.
Como um suspiro passam nossos dias, setenta anos, dura nossa vida, oitenta pra quem
tem muita energia.
Correndo os anos passam, com aflições. Ensina a bem contar os nossos dias tornando
sábios nossos corações.
Aos que te servem, volta, ó meu Senhor, e alegres, toda a vida cantaremos desde a
manhã nos mostra o teu amor.
O que sofremos muda em alegria, revela a nós, teus servos, o que fazes aos nossos
filhos tuas maravilhas.
Que venha sobre nós tua doçura, das nossas mãos confirma o trabalho, vem dar tua
bênção, dando-nos fartura.
Louvor a ti, ó Pai, Deus de bondade, em Cristo resplandece a tua face, no Espírito teu
dom, tua claridade.
403. SALMO 91(90) – (Tom:Bm)
Quando invocar, eu atenderei, na aflição com ele estarei; libertarei, glorificarei,
minha salvação eu lhe mostrarei!
Tu que moras sob a sombra do Senhor onipotente, lhe dirás em confiança: "Meu refúgio,
meu batente, só em ti é que eu confio!" e ele vem tão fielmente te livrar do caçador e da
peste inclemente.
Vai cobrir-te com suas penas, em suas asas tu te abrigas, o seu braço é teu escudo,
armadura em que te fias; Não terás o que temer nem de noite, nem de dia, venha a flecha
e o terror, venha a peste, epidemia.
Caiam mil junto de ti e dez mil bem a teu lado, nada vai te atingir, não serás prejudicado.
Com teus olhos hás de ver qual dos maus o resultado; No Senhor tens teu refúgio,
nenhum mal terás passado!
O Senhor mandou seus anjos pra teus passos vigiarem; Eles te sustentarão pra teus pés
não tropeçarem. Os perigos mais temidos sem temor vais enfrentá-los; "Já que a mim se
confiou, cuidarei de resguardá-lo!"
404. SALMO 92(91) (1a versão Tom: EM)
Como o pau d’arco a florir vai se expandir, vai se expandir, vai se expandir, o justo
vai em ti, Senhor! (sl 92,13s)
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Como é bom agradecer e tocar em teu louvor, de manhã e pela noite proclamar o teu
amor, celebrar com violões os teus feitos, ó Senhor!
Em teus feitos eu me alegro, no labor das tuas mãos, tuas obras são demais, teus
projetos fundo vão e só mesmo um idiota nada disso entende não!
Como erva pelos campos os maus podem florescer, mas acabam destruídos, seu destino
é perecer; tu, Senhor, lá nas alturas! Malfeitores a correr!
Tu me dás vigor de um touro, óleo novo a me crismar, minha vista enxerga longe os que
estão a me espreitar, meus ouvidos longe escutam o que estão a maquinar.
Qual palmeira brota o justo, qual pau-d’arco a se expandir, bem plantado em tua casa,
mesmo idoso irá florir, proclamar que tu és justo, injustiça, não, em ti!
Glória ao Pai que nos cultiva, glória ao Filho que plantou, e ao Espírito que rega com o
orvalho do amor, glória ao Deus três vezes santo cante o justo em seu louvor!
405. SALMO 95(94) – (1ª versão)
Vinde, vinde adoremos!
Vinde, adoremos o Senhor, com alegria, ao rochedo salvador vamos louvar; Vinde
dançar em sua frente com fervor, aos toques do tambor e do ganzá!
Nosso Deus e Senhor é muito grande e neste mundo maior que Deus ninguém, em suas
mãos o alto céu, altas montanhas e a fundura deste mar ele detém.
Diante dele inclinai vossas cabeças e de joelhos adorai o Criador; Somos o povo por ele
conduzido, das ovelhas do rebanho, ele é Pastor!
Ah! Se agora escutásseis minha voz: Não fecheis os corações como em Meriba, no lugar
que vossos pais me provocaram e esqueceram minhas grandes maravilhas!...
Quarenta anos desgostou-me aquela gente e eu disse: é um povo transviado; não
gozarão, eu lhes juro para sempre, do repouso para eles preparado!
Glória a Deus que os povos ilumina, e a Jesus, o seu Filho, Salvador, e ao Espírito de
graça que anima, dos seres do universo este louvor!
Refrão 2: (novena de natal – outra melodia)
Ao rei que vai chegar, vinde adoremos, adoremos!
Refrão 3: (quaresma)
Hoje, escutai sua voz.
Refrão 4: (quaresma – outra melodia)
Não fecheis hoje o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor.
Refrão 5: (páscoa)
Viva o Ressuscitado!
Refrão 6: (páscoa)
Cristo, já venceu a morte.
406. SALMO 95(94) (Tom:C)
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Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor!
Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o Rochedo que nos salva! Ao seu
encontro caminhemos com louvores, e com cantos de alegria o celebremos!
Na verdade, o senhor é a grande Deus, o grande Rei, muito maior que os Deuses todos,
tem nas mãos as profundezas dos abismo, e as alturas das montanhas lhe pertencem,
o mar é dele, pois foi ele quem o fez, e a terra firme suas mãos a modelarem.
Vinde adoremos e prostremo-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou!
Porque ele é o nosso Deus, nosso Pastor,+ e nós somos o seu povo e seu rebanho, as
ovelhas que conduz com sua mão.
Oxalá ouvísseis hoje a sua voz:+ “Não fecheis os corações como em Meriba, como em
Massa, no deserto, aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de
terem visto as minhas obras”.
Quarenta anos desgostou-me aquela raça †e eu disse: “Eis um povo transviado, Seu
coração não conheceu os meus caminhos!”. E por isso lhes jurei na minha ira: “Não
entrarão no meu repouso prometido!”
Demos glória a Deus Pai onipotente e a seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso, † e ao
Espírito que habita em nosso peito pelos séculos dos séculos. Amém.
407. SALMO 96(95) – (2ª versão)
(a mesma melodia do salmo 103)

Os seus pés são tão lindos, tão belos, mensageiro da paz em missão! boa nova ao
povo anuncia, o recado da libertação.
Um canto novo ao Senhor, ó terras todas, cantai. Louvai seu nome bendito, diariamente
aclamai. Sua glória, seus grandes feitos, aos povos todos contai.
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.
Sai dele um grande clarão, ele anda com majestade seu trono é maravilhoso, reflexo da
divindade, pois seu poder é imenso e dura uma eternidade.
Rendei a Deus homenagem, rendei-lhe glória e poder, rendei louvor a seu nome, e vinde
ao templo trazer presentes para ofertar-lhe, sentindo a terra tremer.
Sabei que o Senhor é rei e traz justiça a esta terra. Alegrem-se o mar, os peixes e tudo
o que o mundo encerra. Os campos, plantas, montanhas e as árvores da floresta.
Ele é o Senhor do universo e faz justiça a seu povo. Aos povos há de julgar, reinando no
mundo todo. Por isso, a ele cantai ó terras, um canto novo.
Ao nosso Pai demos glória e glória ao Filho também. Louvor e glória, igualmente ao
Deus-amor que hoje vem. Que nosso louvor se estenda agora e pra sempre. Amém.
Refrão (para comemoração dos santos apóstolos, evangelistas, pastores, missionários e catequistas, com a mesma melodia:)
Refrão 2: (salmo 96,3-4)
Proclamai às nações sua glória, as façanhas de nosso Senhor! Grande é Deus, o
Senhor bem merece que se cante um vibrante louvor!
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Refrão 3: (Lc 4,18s)
Do Senhor o Espírito pousa e consagra-me à nobre missão de levar a seu povo
oprimido a mensagem da libertação!
Refrão 4: (Ez 34, 11.23-24)
Vou juntar do rebanho as ovelhas, um pastor ao rebanho darei, que o conduza aos
pastos mais verdes, e seu Deus e Senhor eu serei.
Refrão 5: (2 Cor 4,11)
Por tua causa, ó Cristo, Senhor, é que somos expostos à morte para que tua vida
igualmente nesta carne mortal desabroche.
408. SALMO 97(96) (Tom:FM)
Uma luz já se levanta para os justos e a alegria para os retos corações.
Deus é Rei! exulte a terra de alegria, e as ilhas numerosas rejubilem! Treva e nuvem o
rodeiam no seu trono, que se apóia na justiça e no direito.
Vai um fogo caminhando à sua frente e devora ao redor seus inimigos. Seus relâmpagos
clareiam toda a terra; toda a terra ao contemplá-los estremece.
As montanhas se derretem como cera ante a face do Senhor de toda a terra. E assim
proclama o céu sua justiça, todos os povos podem ver a sua glória.
"Os que adoram as estátuas se envergonham, e os que põem sua glória nos seus ídolos;
aos pés de Deus vêm se prostrar todos os deuses!" Sião escuta transbordante de alegria.
Exultam as cidades de Judá, porque são justos, ó Senhor, vossos juízos! Porque vós
sois o Altíssimo, Senhor, muito acima do universo que criastes.
De muito superais todos os deuses. O Senhor ama os que detestam a maldade. Ele
protege seus fiéis e suas vidas, e da mão dos pecadores os liberta.
Uma luz já se levanta para os justos, e a alegria, para os retos corações. – Homens
justos, alegrai-vos no Senhor, celebrai e bendizei seu santo nome!
Glória a Deus presente em toda a terra, a Jesus que o Pai nos enviou. Ao Espírito, de
Deus amor materno toda graça, toda honra e louvor.
Refrão 2: (natal e epifania)
Resplandeceu a luz sobre nós, porque nasceu Cristo, o Salvador.
Refrão 3: (tempo pascal)
O céu proclama tua justiça, ó Senhor, toda a terra, te adora, aleluia!
409. SALMO 98(97) – (1ª versão)
Entoai ao Senhor novo canto, pois prodígios foi ele quem fez. Sua mão e o seu santo
braço salvação nos trouxeram de vez.
Então, os povos viram foi Deus que nos salvou. Por isso, ó terra inteira, cantai o seu
louvor.
Salvação o Senhor manifesta, sua justiça às nações demonstrou. Recordando sua
fidelidade, pelo povo do seu grande amor.
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Celebrai ao Senhor com tambores, com violões e pandeiros cantai, com atabaques,
cornetas e flautas, ao Senhor, Deus e Rei aclamai!
Batam palmas o mar e os peixes, todo mundo e o que ele contém; Que os rios alegres
aclamem, e as montanhas bendigam também.
Ante a face de Deus alegrai-vos, ele vem para nos governar, guiará com justiça os povos,
as nações no direito e na paz.
Glória a Deus do universo presente, no louvor das três raças também, e que desça a
paz sobre a terra, desde agora e pra sempre. Amém.
410. SALMO 98(97) – (2ª versão Tom:Bbm)
O povo todo está em festa, a vitória aconteceu, a justiça que não falha vem dos
pobres, vem de Deus, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
Cantai, cantai ao Senhor, um canto novo, um louvor! Por maravilha tão grande,
um canto novo, um louvor! Por tal vitória e poder, um canto novo, um louvor! Por um
amor tão fiel, um canto novo, um louvor!
A salvação resplendeu, um canto novo, um louvor! Justiça apareceu, um canto novo, um
louvor! A terra, então, contemplou, um canto novo, um louvor! Com alegria aplaudi, um
canto novo, um louvor!
Clarins, violões, tocai um canto novo, um louvor! Ao rei Senhor aclamai, um canto novo,
um louvor!
Ao justo juiz que vem um canto novo, um louvor! Por todo sempre, amém, um canto
novo, um louvor! Glória ao Pai, por seu Filho, um canto novo, um louvor! A quem no
Espírito vem um canto novo, um louvor!
Refrão 3: (para o tempo da páscoa)
É páscoa hoje, minha gente, pois jesus ressuscitou, vida nova vem trazendo, quem
da morte triunfou! aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
411. SALMO 104(103) – (Tom; Gm)
Aleluia, aleluia, aleluia, vem, minha alma, bendizer teu Senhor, aleluia!
Aleluia, aleluia, aleluia, vem, minha alma, bendizer teu Senhor, aleluia!
Senhor meu Deus, como és tão imenso! O teu vestido, esplendor e clarão, como num
manto de luz envolvido, os céus desdobras, são teu barracão! Tua morada, em cima das
águas! Montado em nuvens, tu voas no vento; Dos ventos fazes os teus mensageiros,
como dos raios, ministros atentos!
Em suas bases a terra assentas, inabalável pra sempre a assentaste; Com o oceano,
qual manto, a cobriste, sobre as montanhas as águas pousaste! Por teus trovões
açoitadas correram, montanha acima ou vales abaixo, para o lugar que marcaste se
foram, não voltarão a inundar este barro!
Fazes brotar fontes d'água nas várzeas, por entre as serras marulham riachos e,
enquanto os bichos sua sede saciam, os passarinhos gorjeiam nos galhos! De lá do alto
tu regas os montes, com teus favores a terra se farta, para o rebanho o pasto forneces
e o ser humano co'as plantas regalas!
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E o homem tira dos campos o pão, seu coração com o vinho se alegra, e o azeite iluminalhe a face, com o alimento ele se regenera! Foi o Senhor quem plantou estas matas e
satisfeitas se enchem de ninhos; As cabras pastam nas altas montanhas e os urubus
nos rochedos vizinhos!
Fizeste a lua pros tempos marcar e o sol se põe ao cumprir sua rota; A noite desce e as
trevas ocultam da selva os bichos que rondam nas grotas! Os leõezinhos em busca da
presa rugem pra Deus suplicando o alimento; Renasce o sol, todos eles se entocam e o
homem sai a buscar seu sustento.
Quão numerosas, tuas obras, Senhor! Tudo fizeste com sabedoria! A terra, cheia de
tantas criaturas, o mar abriga incontável família! Todos esperam de ti o alimento, jogas
pra eles e logo recolhem; Abres tua mão, ficam todos contentes, por ti em tudo o que é
bom se promovem!
Tua face escondes e se apavoram; Se lhes retiras o ar, já se enterram;
O teu Espírito sopra e envias todas as coisas renovas na terra. Que do Senhor dure
sempre sua glória, com suas obras se alegre o Senhor! Ele olha a terra e tudo estremece,
toca as montanhas, sai fogo e calor!
Por toda a vida ao Senhor vou cantar, por toda a vida a meu Deus, meu louvor!
Que meu poema lhe seja agradável, minh'alegria está no Senhor! Desapareçam da terra
os malvados e gente ruim não exista jamais! Vem, ó minh'alma, bendize ao Senhor, glória
ao Deus trino e na terra haja paz!
Refrão 2: (para o tempo comum – dia do trabalhador)
Bendito seja o Senhor que nos criou / pois do povo que trabalha / o suor se faz
louvor!
Refrão 3: (tempo comum)
Como és imenso, ó, meu Deus e meu Senhor, / revestido de clarão e de glória e de
esplendor.
Refrão 4: (novena de Pentecostes)
Envia teu Espírito Senhor / e renova a face da terra!
412. Salmo 104(103) – (2a versão)
Quando tu, Senhor, teu Espírito envias, todo mundo renasce, é grande alegria!
Ó minha alma, bendize ao Senhor: “Ó Deus grande em poder e amor, o esplendor de
tua glória reluz e o céu é teu manto de luz”.
Firme e sólida a terra fundaste, com o azul do oceano a enfeitaste! E rebentam tuas
fontes nos vales, correm as águas e cantam as aves.
Lá do alto tu regas os campos, cresce a relva e os viventes se fartam de tuas obras a
terra encheste, todas belas e sábias fizeste.
Que se sumam da terra os perversos e minh’alma te entoe os seus versos!
Glória ao Pai e ao Filho, no Amor, ao Deus vivo eterno louvor!
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413. SALMO 114(113A) (Tom:Em)
Quando o povo de Deus cativo saiu das terras do Egito a mão de Deus forte e
potente fez de Israel a sua gente! Então o mar deu uma carreira e o rio subiu uma
ladeira. Os montes e as serranias saltaram de tanta alegria!
Que tens, ó mar, para correr e o rio, pra retroceder? Que deu no monte pra dançar
e como um cabritinho pular? Estremeceu a terra e o céu em face do Deus de Israel,
por ele a rocha desmanchou-se em fonte de águas tão doces.
Louvor a Deus que livra o pobre em Cristo vencedor da morte. que brilha na ressurreição
e a todos traz libertação. Do santo Espírito a ternura renove toda criatura
pois dele desce todo bem, louvado seja sempre. Amém!
414. SALMO 116(114) (Tom:G)
Ó Senhor, meu Deus, eu te louvarei, tua libertação eu proclamarei!
Amo ao Senhor, porque escuta o meu pedido, quando eu suplico ele abaixa o seu ouvido.
Caí nas malhas da mais densa escuridão, gritei: “Senhor, me traz a sua salvação”.
Justo e clemente nosso Deus é compaixão, protege os simples, deu-me a sua salvação!
Vai descansar, meu coração, mais uma vez pois o Senhor bondoso para ti se fez.
Pois enxugou-me estas lágrimas do rosto, salvou-me a vida e livrou meus pés do fosso.
Vou caminhando na presença do Senhor, por esta terra dos que vivem é que vou.
415. SALMO 122(121) – (Tom:G)
Fiquei foi contente com o que me disseram: / "A gente vai pra casa do Senhor!"
Mas eu fiquei...
Nossos passos já pisam teu chão, ó cidade bem fortificada! Para lá vai subindo a nação
as tribos do Senhor, pois já virou tradição, para celebrar, prá celebrar o nome do Senhor!
Pois é lá que estão os tribunais, tribunais da justiça do rei; venham todos e peçam a paz
para Jerusalém! Vivam tranquilos demais os que te amam; dentro de ti, segurança e todo
o bem.
Por aqueles que são meus irmãos os amigos a quem quero bem, "paz contigo!" será
meu refrão. Por causa deste templo, que do Senhor é mansão; do nosso Deus, eu te
desejo a paz e todo bem.
Refrão 2: (natal)
Fiquei foi contente com o que me disseram: "Aleluia! em Belém Jesus nasceu!"
Refrão 3 (5ª feira santa)
Fiquei foi contente com o que me disseram: "Vamos lembrar a passagem do
Senhor!"
Refrão 4: (páscoa)
Fiquei foi contente com o que me disseram: "Aleluia! O Senhor ressuscitou!"
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Refrão 5: (ascensão)
Fiquei foi contente com o que me disseram: "Aleluia! o Senhor subiu ao céu!"
Refrão 6 (pentecostes)
Fiquei foi contente com o que me disseram: "Aleluia! O Espírito desceu!"
416. SALMO 128(127) (Melodia do salmo 133:” Oi, que prazer” Tom: E)
Felizes os que respeitam a Deus em seu coração.
Por seus caminhos trilhando, felizes sempre serão!
São como vinha fecunda, felizes sempre serão!
Seus filhos, verde touceira! Felizes sempre serão!
Por Deus serão abençoados! Felizes sempre serão!
De Sião Deus os abençoe! Felizes sempre serão!
Verão o bem da cidade! Felizes sempre serão!
Verão seus filhos e netos! Felizes sempre serão!
Seu povo a viver em paz! Felizes sempre serão!
Com o Pai, o Filho e o Divino! Felizes sempre serão!
417. SALMO 130(129) – (1a versão modo de D,C e E)
Do fundo do meu penar chamo por ti, chamo por ti, chamo por ti, Senhor, escuta o
meu clamor!
Do mais fundo do abismo meu Senhor, a ti eu grito. Que se abram teus ouvidos ao clamor
dos meus pedidos.
Se os erros vais cobrar quem, Senhor, vai aguentar? Porque há em ti perdão, todos te
respeitarão.
No Senhor minha alma espera, sua palavra só deseja! O vigia espera o sol, eu espero o
meu Senhor!
Teu Senhor aguarda, ó gente, ele ama ternamente! Generoso é seu resgate, cancelou
toda maldade.
Ao bondoso Pai cantemos, a Jesus nos confiemos, no Espírito exultemos e um louvor
contrito demos.
Refrão 2 (natal)
Por entre a escuridão uma luz brilhou, uma luz brilhou, uma luz brilhou, tua graça
a nós se revelou.
418. SALMO 130(129) – (2ª versão Tom:Am)
Confia min'alma no Senhor, nele está minha esperança.
Das profundezas, Senhor clamo a ti: Escuta a minha voz! Atento se façam teus ouvidos
ao clamor da minha prece.
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Se reténs os pecados, Senhor, quem poderá subsistir? Mas em ti se encontra o perdão:
Eu temo e espero.
No Senhor ponho a minha esperança e na sua palavra espera a minh'alma o Senhor
mais que os guardas pela aurora.
No Senhor está toda a graça, copiosa redenção, ele vem resgatar Israel de toda
iniquidade.
Glória ao Deus presente em toda a terra que Jesus manifestou, ao Espírito de Deus amor
materno, toda graça e todo amor.
Refrão 2 H3, p. 395, mel 8
Em Deus se encontra o perdão, é copiosa a sua redenção.
419. SALMO 133(132) – (Tom:C)
Oi, que prazer, que alegria o nosso encontro de irmãos! (bis)
É óleo que nos consagra, que ungiu teu servo Aarão. - É como um banho perfumado,
gostosa é nosso união!
Orvalho de alta montanha que desce sobre Sião. Sereno da madrugada gostosa é nossa
união!
Senhor, tu nos abençoas, e a vida vem de porção. É vida que dura sempre, gostosa é
nossa união!
Ao Deus de todas a crenças, a glória e a louvação. No amor da Santa Trindade, gostosa
é nossa união!
420. SALMO 134(133) – (1a versão) (melodia do salmo 133: Oi, que prazer)
Quem serve a Deus cante agora: “Bendito seja o Senhor!”
Vocês que estão em sua casa de noite, a Deus o louvor!
Levantem as mãos orantes, de noite, a Deus o louvor!
A bênção do criador, de noite, a Deus o louvor!
Ao Pai, ao Filho e ao Divino de noite, a Deus o louvor!
421. SALMO 136 – (2ª versão Tom:A)
Ao Senhor dos senhores cantai ao Senhor Deus dos deuses louvai maravilhas só ele é
quem faz bom é Deus, ao Senhor, pois louvai. Com saber ele fez terra e céu sobre as
águas a terra firmou para o dia reger fez o sol e as estrelas pra noite criou.
Pois eterno é seu amor por nós eterno é seu amor.
Primogênitos todos feriu do Egito, um povo opressor e dali Israel fez sair o poder de sua
mão o salvou. No mar bravo ele fez perecer os soldados e o tal Faraó. Aliança ele fez
com Israel no deserto seu povo guiou.
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Poderosos sem dó abateu a famosos reis desbaratou. Sua terra Israel recebeu como
herança a seu povo entregou. Se lembrou de nós na humilhação ao Senhor, Salvador
proclamai dele nós recebemos o pão ao Senhor, Deus dos céus, proclamai.
(O salmo continua nos motivos que hoje temos para dar graças a Deus)

422. SALMO 136 – (3ª versão Tom:D)
Em coro a Deus louvemos, eterno é seu amor! / Pois Deus é admirável, eterno é seu
amor! / Criou o céu e a terra, eterno é seu amor! / Criou o sol e a lua, eterno é seu amor!
Por nós fez maravilhas, louvemos ao Senhor!
Fez águas, nuvens, chuvas, eterno é seu amor! / Fez pedras, terras, montes, eterno é
seu amor! / O Egito ele feriu, eterno é seu amor! / Seu povo libertou, eterno é seu amor!
A Israel guiou, eterno é seu amor! / O mar Vermelho abriu, eterno é seu amor! / Levou
pelo deserto, eterno é seu amor! / Seu povo perseguido, eterno é seu amor!
Matou os poderosos, eterno é seu amor! / Tomou as terras deles, eterno é seu amor! /
Seu povo assentou, eterno é seu amor! / Na terra da herança, eterno é seu amor!
De nós ele se lembra, eterno é seu amor! / Livrou-nos do opressor, eterno é seu amor! /
Com o povo o pão reparte, eterno é seu amor! / Nos faz agradecidos, eterno é seu amor!
A ele demos glória, eterno é seu amor! / Ao Deus Trindade Santa, eterno é seu amor!
423. SALMO 137(136) – (Tom:DM)
Lá na beira dos rios da Babilônia nos sentamos a chorar, as saudades de Sião, seu
amor a recordar!
Nos salgueiros plantados ali por perto penduramos os violões. O opressor, de tão
esperto, exigia ouvir canções: Cantem agora no desterro as cantigas de Sião!
Uma fonte d'água brotou dos olhos e não pudemos entoar, cantar cantos de alegria
quando é hora de chorar, é encobrir a injustiça e a verdade profanar!
Jerusalém, se eu de ti me esquecer, vai secar a minha mão, minha língua poderá
apodrecer, não sentirei mais da voz a pulsação, Jerusalém, Jerusalém, alegria do
coração!
A Deus vivo, nós, seu povo, glória demos, pois ouviu nosso clamor; a Jesus também
louvemos ao Espírito de amor. Hoje ainda te pedimos vem salvar-nos, ó Senhor!
424. SALMO 138 (137) - (Tom:C)
Eu te agradeço bem de coração, eu canto a ti, Senhor, perante os anjos. Eu me ajoelho
pra teu santuário, por teu amor fiel teu nome eu canto!
Além de toda imaginação, tua palavra, teu nome engrandeces, e quando eu grito, meu
Senhor respondes, me satisfazes e me fortaleces.
Todos os reis da terra te celebrem, pois já ouviram os dizeres teus façam poemas sobre
os teus caminhos, pois é tão grande tua glória, ó Deus!
Nosso Senhor é um Deus tão imenso mas é capaz de ver o pequenino, e já de longe
avista o arrogante; Em minha angústia livra o inimigo!
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Tua mão direita para mim estendes, sempre me salva teu amor fiel. / De tua mão a obra
não desprezes, glória a Deus, Mãe que une terra e céu!
425. SALMO 139(138) – (1ª versão)
Tu és a luz, Senhor, do meu andar, Senhor, do meu lutar, Senhor, força do meu
sofrer. Em tuas mãos, Senhor, quero viver.
Meu coração penetras e lês meus pensamentos; Se sento ou se levanto, tu vês meus
movimentos, de todas mi’as palavras, tu tens conhecimento.
Por trás e pela frente, me envolves, Deus e cercas pões sobre mim tua mão, me guias e
me acobertas. O teu saber me encanta, me excede e me supera.
Quisesse eu me esconder, do teu imenso olhar, subir até o céu, na terra me entranhar,
atrás do sol que nasce, lá irias me encontrar.
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.
No seio de minha mãe tu me teceste um dia. Senhor, eu te agradeço por tantas
maravilhas, meus ossos e minha alma de há muito conhecias.
Quando, então, me formavas misteriosamente, minhas ações previas, no livro de tua
mente, meus dias já contados antecipadamente.
Teus planos insondáveis, ó meu Deus infinito, somá-los eu quisera é um areal infindo, e
assim que me desperto, ainda estou contigo.
Que os maus da terra sumam, pereçam os violentos, que tramam contra ti, com
vergonhoso intento: abusam do teu nome, pra seus planos sangrentos.
Mas vê meu coração, e minha angústia sente; olha, Senhor, meus passos; se vou
erradamente, me guia no caminho, da vida para sempre!
Como é profundo, ó Pai, tua sabedoria. fizeste amanhecer, em Cristo novo dia, e por teu
Santo Espírito, qual mãe de amor nos guias.
Refrão 2: (tempo da páscoa)
Ressuscitei, Senhor, contigo estou, Senhor, teu grande amor, Senhor, de mim se
recordou, tua mão se levantou, me libertou!
Refrão 3: (festa dos santos)
Tu me formaste, ó Deus, no seio maternal, tu me amaste, ó Deus, ternura divinal,
tu me escolheste, ó Deus, és sem igual.
Refrão 4: (santos apóstolos no tempo pascal)
O bom pastor, Senhor, o seu rebanho amou, o bom pastor, Senhor, a vida entregou,
o seu rebanho amou o bom pastor.
Refrão 5: (mártires no tempo pascal)
Sua vida ofereceu, a morte enfrentou; no sangue do cordeiro a vida encontrou! E
assim se alegre o céu, aleluiá!
Refrão 6 (mártires no tempo pascal)
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Os santos campeões eu vi brilhar nos céus, neles venceu Jesus, por isso, glória a
Deus! Com alegres corações aleluiá!
Refrão 7 (mártires no tempo pascal):
Com Cristo vais morrer com ele viverás! Com Cristo vai sofrer, com ele reinarás!
Com Cristo vais vencer, aleluiá!
426. SALMO 139(138) – (2ª Versão Tom:C)
Tu me conheces quando estou sentado, tu me conheces quando estou em pé, vês
claramente quando estou andando, quando repouso, tu também me vês. Vais às raízes
do meu pensamento, tu advinhas todo o meu dizer, para ficar longe do teu Espírito, o
que farei? Aonde irei? Não sei.
Para onde irei, para onde fugirei? Se subo ao céus ou se me prostro no abismo, eu
te encontro lá. Para onde irei? Para onde fugirei? Se estás no alto da montanha
verdejante ou nos confins do mar...
Se eu disser às trevas que me escondam, e que não haja luz onde eu passar, pra ti,
Senhor, a noite é claro dia, fazes da noite, luz a irradiar. Tu me teceste no seio materno,
e me formaste com tuas próprias mãos. As tuas obras são maravilhosas, agradecido,
faço louvação.
Em teu segredo quando fui pensado e fui gerado em fecundo chão, meu ser profundo
não desconheceste, sempre me viste em toda a minha ação. A minha história em teu
livro escrita, ali teus olhos viram meu agir. Meus dias foram por ti calculados,
bem mesmo antes de eu existir.
Ó meu Senhor, olhando os teus projetos, para entendê-los, limitado sou: Incalculáveis
como grão de areia. Quando desperto inda contigo estou. Os opressores todos que me
cercam, por tua força sejam destruídos, homens injustos que a ti renegam, sempre serão,
Senhor, meus inimigos.
Olha-me, Deus, e vê meus pensamentos, vem, examina o meu coração. Meus passos
tira do caminho errado guarda minha vida em toda retidão. Glória te damos, Deus, pra
todo o sempre glória ao Filho, nosso Salvador. Glória e louvor também ao Santo Espírito,
que é fonte viva de eterno amor.
427. SALMO 141(140) (Mel do salmo 116: Oferecerei)
Senhor, te chamo, vem, socorre-me depressa, quando a ti clamo, ouve a voz que a ti se
eleva! E como incenso suba a ti minha prece em rima, minhas mãos erguidas como oferta
vespertina.
Nossas mãos, Senhor, trazem seus pedidos, o louvor da tarde chegue aos teus
ouvidos.
Põe um vigia em minha boca, por favor, um guarda à porta dos meus lábios, ó Senhor!
Não deixes ir meu coração com os malfeitores nem vou comer de seus banquetes
pecadores
Me bata o justo e me corrija o crente honesto dos maus até os seus perfumes eu detesto.
Contra a maldade dessa gente eu vou rezando seus chefes ouçam e se vão
arrebentando!
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A ti, Senhor elevo agora o meu olhar, em ti me abrigo, não me deixes expirar. Das
armadilhas dos malvados me defende, contra as ciladas dessa gente a mão estende!
Caiam os maus nos laços de suas maldades, enquanto eu vou-me escapando em
liberdade, ao Deus de amor que em Jesus se revelou de todo mundo lhe ofertamos o
louvor.
428. SALMO 144 (143) (melodia do salmo 34: Bendirei ao Senhor Tom:A)
Bendirei ao Senhor , meu rochedo, minhas mãos para a guerra prepara, para a luta
mais forte me treina, e me adestra para a dura batalha.
Aliado fiel, fortaleza, baluarte, é meu libertador, meu escudo onde eu me abrigo, quem
sujeita-me os povos, Senhor! Quem é o homem, quem é a mulher pra que deles te
ocupes. Senhor? Eles são como o vento que escapa como sombra sua vida passou!
Faz do céu uma escada e desce toca os montes e explode o vulcão, com teus raios
fulmina essa gente, tuas flechas os dispersarão. Lá do alto estende tua mão. Vem salvarme da forte enxurrada e das mãos dos estranhos, Senhor, pois suas falas e juras são
falsas!
Canto novo ao Senhor, cantarei, para ti tocarei violão, tu que dás a vitória aos reis e a
teu servo Davi, salvação. Da espada cruel me defende e das mãos dos estranhos me
livra, pois só fazem jurar e não cumprem, sua boca só fala mentira!
Nossos filhos já desde pequenos vão crescendo quais plantas viçosas, nossas filhas qual
templo ornado sejam feito colunas vistosas! Os celeiros da gente bem cheios toda
espécie de fruto a guardar nossos campos se enchem de gado, nosso gado mais gordo
a pastar!
Que teu povo conviva tranquilo, não mais ouça os gritos de horror. Parabéns à nação
que assim vive é feliz, pois, tem Deus por Senhor! Glória a Deus Criador que nos ama,
glória ao Cristo que é nosso bem, e ao Espírito força e ternura desde agora e pra sempre.
Amém!
429. SALMO 145 (144) – (melodia do salmo 146: quero cantar ao senhor: tom:f)
Grande, eu proclamo, és meu Deus, sempre irei te louvar. Teu nome eu vou
bendizer, todo dia eu vou cantar!
O Senhor é grande e louvável, sem medida é sua grandeza, gerações de uma para outra
anunciem as tuas proezas.
Tua fama é glória e esplendor maravilhas de ti vou cantar teu poder é terrível, dirão, tua
grandeza eu vou celebrar!
Vão lembrar tua imensa bondade, tua justiça irão proclamar. O Senhor, ele é só
compaixão, lento a irar-se, só sabe amar.
O Senhor, sim, é só compaixão, tem carinho por tudo o que fez, que te louvem as tuas
ações, teus fiéis te bendigam também.
Do teu reino proclamem a glória falem sempre de tuas proezas, anunciem as tuas
façanhas, do teu reino, a imensa grandeza!
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O teu reino é reino sem fim gerações sem cessar tu governas. o Senhor é que ampara
os caídos e os curvados, Senhor, endireitas.
Os olhares de todos se voltam para ti esperando alimento tua mão generosa se abre e a
seu tempo lhes dás o sustento.
Seus caminhos são todos justiça, o Senhor é fiel em suas obras. Está perto de todos que
clamam de quem sinceramente o invoca.
Dos que temem sacia os desejos e os salva ao ouvir seus clamores. O Senhor seus
amigos protege, mas destrói todos os malfeitores!
Minha boca bendiga o Senhor, quem for vivo seu nome bendiga. Glória ao Pai, pelo Filho,
no Espírito, para sempre, ao Senhor Deus da vida.
Refrão 2 (santos homens)
Cantem tuas obras, Senhor, venham teus santos louvar, cantem tua glória, Senhor,
o teu reino celebrar!
Refrão 3
Bendirei eternamente o teu nome, ó Senhor.
Refrão 4
Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos.
430. SALMO 146(145) – (Tom:F)
Quero cantar ao Senhor sempre enquanto eu viver, hei de provar seu amor, seu
valor e seu poder!
Aleluia, eu vou louvar, ó minh'alma, bendize ao Senhor, toda a vida eu vou tocar, ao meu
Deus vou cantar meu louvor!
Não confiem nos poderosos, são de barro e não podem salvar; quando expiram, voltam
ao chão, seus projetos vão logo acabar!
Feliz quem se apóia em Deus, no Senhor põe a sua esperança; Ele fez o céu e a terra,
quem fez tudo mantém sua aliança:
Faz justiça aos oprimidos, aos famintos sacia com pão, o Senhor liberta os cativos, abre
os olhos e os cegos verão!
O Senhor levanta os caídos, são os justos por ele amados; O Senhor protege os
migrantes e sustenta os abandonados!
O Senhor transtorna o caminho dos malvados, dos malfazejos; O Senhor é rei para
sempre, para sempre a reinar o teu Deus!
Aleluia, vamos cantar, glória ao Pai e ao Filho também, glória igual ao Espírito Santo.
Aleluia, pra sempre. Amém.
Refrão 2:
Felizes os pobres em espírito porque deles é o reino dos céus.
Refrão 3: (advento)
Vem, Senhor, nos salvar, vem, sem demora, nos dar a paz.
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IV - CÂNTICOS BÍBLICOS
Cânticos Antigo Testamento

431. BOCA DE POVO (Is 65,17-25)
Boca de povo - povo! Gritando o novo - novo! Senhor Deus mandou dizer:
Eu vou criar um novo céu e nova terra e o que passou, passou; As misérias suportadas
Já não mais serão lembradas, todo mundo a se alegrar com o que eu vou criar!
Eu vou tornar Jerusalém uma alegria, todo o povo a sorrir; Na cidade eu vou vibrar vendo
o povo a se alegrar, já não mais se ouvirão choros nem lamentação!
Que já não mais as criancinhas pequeninas morrerão sem se criar; Ninguém mais vai
falecer sem toda a vida viver, com cem anos um menino, morrer antes, mau destino!
Que os trabalhadores casas construindo, nelas eles vão morar; seus roçados plantarão,
dos seus frutos comerão; Ninguém mais constrói, nem planta, Pra que outro more e
coma!
Os meus eleitos Como as árvores vivendo do trabalho de suas mãos Eles vão, sim,
desfrutar e não mais em vão cansar; Por Deus raça abençoada, Eles e a filharada!
Antes que eles por mim chamem, já respondo, inda pedem e já atendi; Comerão bem
juntos todos, Boi, leão, cordeiro e lobo; Nem mal, nem destruição em meu monte mais
farão!
432. CÂNTICO DE MÍRIAM E MOISÉS

(Êxodo 15)

Miriam, Moisés, todo povo de Israel, vamos juntos celebrar o Senhor Deus do céu.
Vou cantar ao Senhor, que vitória: Cavaleiro e cavalo afogou! O Senhor é minha força,
meu canto, Salvação o Senhor se mostrou!
É meu Deus, é o Deus de meu pai, Vou cantar o mais alto louvor! É guerreiro e Senhor
é seu nome, os guerreiros do rei afogou!
Tua mão, ó Senhor, é terrível, Tua mão aniquila o inimigo, Tua ira, Senhor, os devora,
Feito fogo na palha do milho!
Quando sopras, tuas águas se ajuntam, Feito um muro as ondas se erguem,
Quando pensam co'a gente acabar, Vem o mar e nas águas se perdem!
Quem é Deus como tu, ó Senhor, Santo assim como Deus quem já viu?! Maravilhas tua
mão operou: O inimigo a terra engoliu!
Com amor conduziste o teu povo esta gente que tu libertaste, Com poder os trouxeste
contigo para a santa morada os levaste!
Quando os povos ouviram tais coisas espantados, tremendo temeram, Governantes e
nobres pasmaram, Poderosos e chefes tremeram.
Com o poder do teu braço os calaste, Ao silêncio, ó Deus, reduziste, ao passar o teu
povo, Senhor, Ao passarem os que adquiriste.
E assim tu conduzes teu povo para um dia num monte plantá-lo, em lugar onde sentas
teu trono, Santuário pra ti preparado.
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Glória ao Pai que seus filhos socorre. Glória ao Filho que nos libertou, e ao Espírito santo
igualmente, porque reina pra sempre o Senhor!
Refrão 2:
O louvor do céu, o louvor do imenso mar, O louvor de toda terra, vamos juntos
celebrar!
433. CLAMA EM ALTA VOZ

(Is 58)

Primeiro refrão: Parte (A):
Clama em alta voz, sem receio e temor, tua voz qual trombeta ressoe!
Denuncia o pecado deste povo, desta Igreja, pois parecem me buscar e seguir os meus
desejos, Sempre falam "santidade", vêm a mim pra que os veja.
Perguntais por que desprezo todas vossas penitências. É porque, quando as fazeis,
abafais a consciência, só buscai vosso interesse e usais de violência!
Penitência que me agrada serão vossas romarias, / Procissões, missas e cultos,
confissões e cantorias, se oprimis os pequeninos e espancais em pleno dia.
434. CÂNTICO DAS CRIATURAS (cf. Daniel 3) - 1ª versão
Obras do Senhor - bendizei ao Senhor, Louvai-o e exaltai-o - pelos séculos sem fim!
Anjos do Senhor - bendizei ao Senhor! Céus do Senhor, bendizei ao Senhor!
A ele glória e louvor eternamente!
Águas do alto céu, bendizei o Senhor! Potências do Senhor, bendizei o Senhor! Lua e
sol, bendizei o Senhor! Astros e estrelas, bendizei o Senhor!
Chuvas e orvalhos bendizei o Senhor! Brisas e ventos, bendizei o Senhor! Fogo e calor,
bendizei o Senhor! Frio e ardor, bendizei o Senhor!
Orvalhos e garoas, bendizei o Senhor! Geada e frio, bendizei o Senhor! Gelos e neves,
bendizei o Senhor! Noites e dias, bendizei o Senhor!
Luzes e trevas, bendizei o Senhor! Raios e nuvens, bendizei o Senhor! Ilhas e terra,
bendizei o Senhor! Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim!
Montes e colinas, bendizei o Senhor! Plantas da terra, bendizei o Senhor! Fontes e
nascentes, bendizei o Senhor! Mares e rios, bendizei o Senhor!
Baleias e peixes, bendizei o Senhor! Pássaros dos céus, bendizei o Senhor! Feras e
rebanhos, bendizei o Senhor! Filhos dos homens, bendizei o Senhor!
Filhos de Israel, bendizei o Senhor! Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim!
Sacerdotes do Senhor, bendizei o Senhor! Servos do Senhor bendizei o Senhor!
Almas dos justos, bendizei o Senhor! Santos e humildes, bendizei o Senhor!
Jovens Misael, Ananias e Azarias, louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim!
Ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo louvemos e exaltemos pelos séculos sem fim!
Bendito, sois Senhor, no firmamento dos céus! Sois digno de louvor e de glória
eternamente!
435. CÂNTICO DAS CRIATURAS (cf. Daniel 3) - 2ª versão
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De Deus criaturas e todos mortais, Dizei-lhe cantando: bendito sejais! Ó anjos celestes
que a Deus adorais, Dizei-lhe cantando: bendito sejais!
Bendito sejais, ó Pai criador, Pai Filho e Senhor, bendito sejais!
Três jovens de fé desafiaram o rei, e no fogaréu louvaram a Deus
Estrelas e lua e sol que brilhais Dizei-lhe cantando: bendito sejais! Ó noite e dias, manhãs
que raiais, Dizei-lhe cantando: bendito sejais!
Ó ventos e nuvens que a chuvas formais, Dizei-lhe cantando: bendito sejais! Montanhas
e vales que o mundo enfeitais, Dizei-lhe cantando: bendito sejais!
Florestas e campos, lavouras, quintais, Dizei-lhe cantando: bendito sejais! Ó aves e
peixes e os animais, Dizei-lhe cantando: bendito sejais!
Crianças e jovens, ó filhos e pais, Dizei-lhe cantando: bendito sejais! Profetas e justos
de Cristo sinais, Dizei-lhe cantando: bendito sejais!
CÂNTICOS DO NOVO TESTAMENTO
436. CÂNTICO DE ZACARIAS - 2ª versão
Bendito seja o Senhor Deus de Israel, bendito seja o Deus do povo eleito, bendito
seja Deus, bendito seja Deus, bendito seja Deus!
Bendito seja o Deus de Israel, Pois ele visitou seu povo e o libertou. E fez pra nós surgir
da raça de Davi um forte e poderoso e grande salvador! Conforme ele mesmo anunciou
por seus santos amigos, profetas tão antigos: Que vai nos libertar de quem nos odiar,
das mãos de todos que são nossos inimigos! Bendito seja!
Misericórdia fez a nossos pais, e teve assim lembrança da santa aliança, Aquela
promissão, jurada a Abraão, de um dia, conceder a nós esta esperança. De, enfim,
libertos de malvadas mãos, a gente, sem temor, viver no seu amor, Servindo na justiça,
toda a nossa vida, e santos na presença de nosso Senhor. Bendito seja!
E tu, menino, do alto Deus profeta, à frente dele irás, caminhos abrirás;
Do povo a salvação, das culpas o perdão, por seu imenso amor, tu anunciarás!
Nasceu pra nós o sol do nosso Deus, do céu veio um clarão pra quem, na escuridão, nas
trevas quem dormia, recebeu um guia e no caminho da paz os nossos passos vão!
Bendito seja!
437. CÂNTICO DE ZACARIAS (Lucas 1,68-79) - 1ª versão:
Bendito o Deus de Israel que seu povo visitou e deu-nos libertação enviando um
Salvador, da casa do rei Davi, seu ungido servidor.
Cumpriu a voz dos profetas desde os tempos mais antigos, quis libertar o seu povo do
poder dos inimigos, lembrando-se da aliança de Abraão e dos antigos.
Fez a seu povo a promessa de viver na liberdade, sem medos e sem pavores dos que
agem com maldade e sempre a ele servir na justiça e santidade.
Menino, serás profeta do Altíssimo Senhor pra ir à frente aplainando os caminhos do
Senhor, anunciando o perdão a um povo pecador.
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É ele o Sol Oriente que nos veio visitar. Da morte, da escuridão, vem a todos libertar. A
nós seu povo remido para a paz faz caminhar.
Ao nosso Pai demos glória e a Jesus louvor também. Louvor e glória, igualmente, ao
Espírito que vem. Que nosso louvor se estenda hoje, agora e sempre. Amém!
438. CÂNTICO DE ZACARIAS – (3ª versão)
Bendito seja o Senhor Deus, Deus de Israel: ele visita o seu povo, ele nos salva.
Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que a seu povo visitou e libertou;
E fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor,
Como falara pela boca de seus santos, os profetas desde os tempos mais antigos,
Para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam.
Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa Aliança
E o juramento a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, libertos do inimigo.
A ele nós sirvamos sem temor =em santidade e justiça diante dele, enquanto perdurarem
nossos dias.
Serás profeta do Altíssimo, ó menino, pois irás andando à frente do Senhor para aplainar
e preparar os seus caminhos,
Anunciando ao seu povo a salvação, que está na remissão de seus pecados;
Pelo amor do coração do nosso Deus, sol nascente que nos veio visitar.
Lá do alto como luz resplandecente a iluminar a quantos jazem entre as trevas.
E na sombra da morte estão sentados e no caminho da paz guiar nossos passos.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no principio agora e para sempre.
Amém.
Refrão 2: (festa do natal)
Quando um profundo silêncio envolvia e tudo aquietava no meio da noite, a nós
chegou a tua palavra, cumprindo teu plano de salvar teu povo.
439. CÂNTICO DE MARIA (Lucas 1,46-55) - 1ª versão
O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome.
A minh'alma engrandece o Senhor e exulta o meu espírito em Deus, meu Salvador.
Porque olhou para a humildade de sua serva, doravante as gerações hão de chamar-me
de bendita.
O Poderoso fez em mim maravilhas, E santo é o seu nome!
Seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem;
Manifesta o poder de seu braço, dispersa os soberbos;
Derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes;
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Sacia de bens os famintos, despede os ricos sem nada.
Acolhe Israel, seu servidor, Fiel ao seu amor.
Como havia prometido a nossos pais, / Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. / Como era no princípio, agora e sempre.
Amém!
440. CÂNTICO DE MARIA – (2ª versão)
A minh'alma engrandece o Senhor, meu coração muito se alegrou em Deus, meu
Salvador, em Deus, meu Salvador!
Minha alma exalte o Senhor e o meu coração, vibrando, se alegra em Deus que é meu
Salvador, O Deus que minha alma alegre celebra.
Ele voltou seu olhar para a pequenez de sua servidora e todas as gerações me
proclamarão feliz e ditosa!
Ele que é todo poder me fez grandes coisas, santo é seu nome! Sua bondade se estende
de pais para filhos sobre os que o temem!
Ele agiu com braço forte e os cheios de orgulho ele dispersou! Botou abaixo os potentes,
Humildes, pequenos, ele elevou!
Ele enricou os famintos e os ricos, sem nada, embora mandou! Ele a seu povo acudiu,
de sua promessa aos pais se lembrou!
Ele aliou-se a Abraão e a seus descendentes, sem fim, também! Glória ao Pai por seu
Filho, no Espírito Santo, pra sempre. Amém!
Refrão 2 (4º domingo advento):
Uma virgem irá conceber dará à luz e um Filho terá! Seu nome Emanuel, conosco
Deus do Céu!
Refrão 3:
Ó José não precisas temer, Maria vai ver um filho nascer, "Jesus" Tu o chamarás;
seu povo salvará!
Refrão 4:
"Eis-me aqui, serva sou do Senhor, cumpra-se em mim tua santa Palavra!"
És mãe do teu Salvador, és mãe do Salvador!
Refrão 5:
És feliz, santa Virgem Maria porque tu creste e se realizou. Palavra do Senhor,
Palavra do Senhor!
441. CÂNTICO DE MARIA – (Lucas 1,46-55)3ª versão mais livre)
Virá o dia em que todos ao levantar a vista veremos nesta terra Reinar a liberdade.
Minha alma engrandece ao Deus libertador, se alegra meu espírito em Deus meu
Salvador, pois ele se lembrou do seu povo oprimido, e fez da sua serva a mãe dos
esquecidos.
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Imenso é seu amor sem fim sua bondade, pra todos que na terra lhe seguem na
humildade. Bem forte é nosso Deus, levanta o seu braço, espalha os soberbos, destrói
todos os males.
Derruba os poderosos dos seus tronos erguidos, com sangue e suor do seu povo
oprimido, e farta os famintos, levanta os humilhados, arrasa os opressores, os ricos e os
malvados.
Proteje o seu povo com todo o carinho, fiel é seu amor em todo o caminho. Assim é o
Deus vivo que marcha na história, bem junto do seu povo em busca da vitória.
Louvemos nosso Pai Deus da libertação, que acaba com a injustiça miséria e opressão.
Louvemos nos irmãos, que lutam com valia, fermentando a história, Brasil o grande dia!
442. CÂNTICO DE SIMEÃO (Lucas 2,19-32)
Agora, Senhor, podes deixar partir em paz teu servidor, porque os meus olhos já
contemplam, da salvação o resplendor!
Segundo a tua palavra, vi a tua salvação; manda em paz teu servidor, no fulgor do teu
clarão!
Pra todos os povos preparaste a salvação que resplendeu, a luz que ilumina as nações
todas, a glória deste povo teu!
Glória ao Pai, glória ao Menino, Deus que veio e Deus que vem; glória seja ao Divino,
que nos guarde sempre. Amém!
443. QUEM NOS SEPARARÁ (Romanos 8,31-39)
Quem nos separará, quem vai nos separar do amor de Cristo, quem nos separará?
Se ele é por nós, quem será, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor
de Cristo, quem será?
Nem a angústia, nem a fome, nem nudez ou tribulação, perigo ou espada, toda
perseguição!
Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, dominações, presente e nem futuro, poderes e
nem pressões!
Nem as forças das alturas nem as forças das profundezas, nenhuma das criaturas, nem
toda a natureza!
444. OS DISCÍPULOS DE EMAÚS (Lucas 24,13-35) (2ª versão).
Andavam pensando, tão tristes, de Jerusalém a Emaús, os dois seguidores de Cristo,
logo após o episódio da cruz. Enquanto assim vão conversando, Jesus se achegou
devagar: "De que vocês vão palestrando?" E ao Senhor não puderam enxergar.
Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem! Fica conosco, Senhor, somos teus
seguidores também!
Não sabes então forasteiro aquilo que aconteceu? Foi preso Jesus Nazareno, redentor
que esperou Israel. Os chefes a morte tramaram do santo profeta de Deus; o justo foi
crucificado, a esperança do povo morreu.
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Três dias enfim se passaram, foi tudo uma doce ilusão; Um susto as mulheres pregaram:
não encontraram seu corpo mais não.
Disseram que ele está vivo, que disso souberam em visão. Estava o sepulcro vazio, mas
do mestre ninguém sabe não.
Jesus foi então relembrando: Pro cristo na glória entrar, profetas já tinham falado,
sofrimentos devia enfrentar. e pelo caminho afora ardia-lhes o coração: falava-lhes das
escrituras, explicando a sua missão.
Chegando, afinal, ao destino, Jesus fez que ia passar, mas eles demais insistiram: "Vem
Senhor, vem conosco ficar"! Sentado com eles à mesa, deu graças e o pão repartiu; dos
dois foi tão grande a surpresa: "Jesus Cristo o Senhor ressurgiu".
445. ORAÇÃO PELA UNIDADE (cf. João 17,1-26) - Melodia: "Prova de amor".
Ouve, ó pai santo, esta oração, glória do teu filho é a união!
Ó meu pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, / Que todos sejam um, como nós somos
unidos!
Que eu dê a vida eterna a todo aquele que me deste,
Meus amigos te conheçam como verdadeiro Deus
Meus discípulos conheçam Jesus Cristo que enviaste,
Que os guardes em teu nome, guarda aqueles que me deste,
Que eles tenham em si mesmos toda a minha alegria
Se do mundo não são eles, que os guardes do maligno
Santifica-os na verdade, pois verdade é tua palavra,
E se pela sua palavra muitos hão de crer em mim
Assim como estou em ti, que em nós estejam eles,
Que eu esteja em meus amigos, como tu estás em mim
Que perfeitos sejam eles, ó Pai justo, na unidade
Para que o mundo creia que tu mesmo me enviaste
Os amigos que me deste, onde estou estejam eles,
O amor com que me amaste, também neles permaneça
446. BENDITO SEJA DEUS (Efésios 1,3-10)
Bendito seja Deus, Pai do Senhor, Jesus Cristo, por Cristo nos brindou todas as
bênçãos do Espírito.
Pois juntamente com Cristo, antes de o mundo criar, Deus já nos tinha escolhido a fim
de nos consagrar. De amor oferta sem mancha; Para adoção destinou, seus filhos somos
por Cristo, de sua graça o louvor.
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Pois sobre nós esta graça, conforme havia traçado, Deus, nosso Pai derramou pelo seu
Filho amado, que com seu sangue consegue para nós a libertação, a remissão dos
pecados, graça sem comparação!
Sim, derramou sobre nós graça abundante e saber, nos revelando o Mistério, Plano do
seu bem-querer, de conduzir a história à plena realização: Cristo encabeça o universo
terras e céus se unirão!
447. QUEM NOS SEPARARÁ (Romanos 8,31-39)
Quem nos separará, quem vai nos separar do amor de Cristo, quem nos separará?
Se ele é por nós, Quem será, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de
Cristo, quem será?
Nem a angústia, nem a fome, nem nudez ou tribulação, perigo ou espada, toda
perseguição!
Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, dominações, presente e nem futuro, poderes e
nem pressões!
Nem as forças das alturas nem as forças das profundezas, nenhuma das criaturas, nem
toda a natureza!
448. CÂNTICO DE FILIPENSES (Filipenses 2,6-11) - 1ª versão
Jesus Cristo sendo Deus, disso não se aproveitou. Rebaixou-se a si mesmo, feito
escravo se encontrou.
Ser igual a um de nós era pouco pra Jesus; humilhou-se e obedeceu. Indo até morrer na
cruz.
Deus, por isso, o elevou, e um nome tal lhe deu; que se curvem diante dele O inferno, a
terra e o céu,
Toda língua, então, confesse, para a glória de Deus Pai, Jesus Cristo é o Senhor. Para
a glória de Deus Pai.
Ofereço este bendito ao Senhor daquela cruz; Ao seu Pai e ao Divino toda glória! Amém,
Jesus!
449. SEDUZISTE-ME (Filipenses 3,7-11)
Seduziste-me, Senhor, E eu me deixei seduzir; Numa luta desigual, dominaste-me,
Senhor, e foi tua a vitória.
Vantagens e honras são perda para mim, diante do conhecimento deste bem supremo
que é Cristo, meu Senhor.
Para conhecê-lo fui longe, me perdi. Agora que o encontrei, não quero mais deixá-lo.
Nada sou na minha justiça que é só aparência, mas tudo sou na justiça de Deus que
nasce da fé em Cristo.
Quero conhecê-lo ainda mais e a força da sua ressurreição. Sei que conhecê-lo é sofrer
com ele, Mas a vida é mais forte.
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450. 3º CÂNTICO DO APOCALIPSE (19,1-7)
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
A salvação pertence a Deus, a nosso Deus, glória e poder, Porque são justas suas
sentenças e verdadeiro o que vai dizer!
Louvai a Deus, a nosso Deus os servos seus, seus seguidores,
Louvai a Deus, louvai nosso Deus tanto os pequenos, quanto os maiores! (bis)
Nosso Senhor, que tudo pode, passa a reinar sobre a nação; muita alegria, saltemos
todos, a Deus a glória e a louvação!
Porque chegou a grande festa e o Cordeiro vai se casar; a sua esposa vestida em linho
já está pronta pra se encontrar!
Glória a Deus Pai, glória a Jesus, glória ao Espírito que é luz, cante a esposa e os
convidados, cantemos todos os libertados! (bis)
Refrão 2:
Ao Deus que é, ao Deus que era Deus que será, aleluia!
451. PALAVRA DE PAULO
Palavra de Paulo apostólo, ao povo de Corinto.

Palavra que também nos servirá. Reunido nesta mesa, conservamos o costume,
de rezar e refletir, mas a mesa não tem graça, se depois que tudo passa, não
sabemos repartir.
Em primeiro lugar ouço dizer, que quando se reúne a assembleia, há muita divisão entre
o irmãos. Deste modo a vossa refeição, é banquete, mas não é religião. Do senhor, eu
recebi, o que passo a ensinar, que na noite, em que levaram, ele repartiu o pão, e o do
vinho fez provar quem com ele quis ceiar, e falou que voltaria, nesta refeição.
Ao redor da santa mesa, conservamos o costume, de rezar e refletir, mas a mesa
não tem graça, se depois que tudo passa, não sabemos repartir.
Todo aquele que come deste pão, e vem participar do mesmo cálice, recebe o corpo e o
sangue do Senhor, quem assume, quase nada, vai levar, do senhor eu aprendi que esta
mesa é comunhão, e quem chega sem amor, será culpado deste pão, corpo e sangue
do Senhor, que se deu com tanto amor, e portanto, quem vier, que venha como irmão.
V REFRÕES ORANTES
452. DESAMARRA AS SANDÁLIAS.

(Próprio para todos os tempos) (Faixa 01 do CD 01)

Desamarra as sandálias pois o solo que tu pisas é sagrado!
453. O AUXÍLIO VIRÁ DO SENHOR.

(Próprio para todos os tempos) (Faixa 02 do CD 01)

O auxílio virá do Senhor / O Senhor, o nosso Deus / Que fez o céu e a terra / O céu e a
terra.
454. DOCE É A LUZ. (Próprio para todos os tempos) (Faixa 03 do CD 01)
Doce é a luz / Doce é a luz, / E agradável aos olhos / Ver o sol!
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455. QUEREMOS VER JESUS. (Próprio para todos os tempos) (Faixa 04 do CD 01)
Queremos ver Jesus caminho, verdade e vida / Queremos ver Jesus / Queremos ver
Jesus.
456. EIS-ME AQUI, Ó DEUS.

(Próprio para todos os tempos) (Faixa 05 do CD 01)

Eis-me aqui, ó Deus! Eis-me aqui, ó Deus! Para fazer a tua vontade, eis-me aqui, ó Deus!
457. DEUS VOS SALVE, DEUS! (Próprio para todos os tempos) (Faixa 06 do CD 01)
Deus vos salve, Deus! / Deus vos salve, Deus! Deus salve esta casa / Onde mora Deus.
Vos salve Deus!
Deus vos salve, Deus! Deus salve as pessoas / Onde mora Deus. Vos salve Deus!
Deus vos salve, Deus! Deus salve o universo / Onde mora Deus. Vos salve Deus!
458. SENHOR, CHAMASTE-ME, AQUI ESTOU! (Próprio para todos os tempos) (Faixa 07 do CD 01)
Senhor, chamaste-me, aqui estou! Chamaste-me, aqui estou! Ô, ô, ô! Ô, ô, ô! Chamasteme, aqui estou!
459. Ó LUZ DO SENHOR.

(Próprio para todos os tempos) (Faixa 08 do CD 01)

Ó luz do Senhor que vem sobre a terra, / Clareia o universo com teu esplendor!
460. MISERICORDIOSO É DEUS. (Próprio para o tempo da quaresma e o tempo comum) (Faixa 09 do CD 01)
Misericordioso é Deus, para sempre o cantarei!
461. ALEGREM-SE OS CÉUS. (Próprio para o tempo pascal) (Faixa 10 do CD 01)
Alegrem-se os céus e exulte a terra / Ressuscitou Jesus Cristo.
462. JESUS, DE TODOS SALVADOR.

(Próprio para o tempo pascal) (Faixa 11 do CD 01)

Jesus, de todos Salvador / Tua luz revela o esplendor do Pai / Nós te cantamos
bendizendo o teu amor.
463. CANTEM CÉUS E TERRA.

(Próprio para o tempo pascal) (Faixa 12 do CD 01)

Cantem céus e terra, céus e terra cantem, Cristo Jesus, o Ressuscitado.
464. CONFIEMO-NOS AO SENHOR. (Próprio para o tempo pascal e o tempo comum - Faixa 13 do CD 01)
Confiemo-nos ao Senhor, ele é justo e tão bondoso, confiemo-nos ao Senhor, aleluia!
465. VEM, Ó SANTO ESPÍRITO! (Próprio para a missa de Pentecostes e o tempo comum - Faixa 14 do CD 01)
Vem, ó Santo Espírito! Vem, ó Santo Espírito! / Vem, ó Santo Espírito! Vem, ó Santo
Espírito!
466. COMO O BARRO EM TUAS MÃOS, SENHOR.
comum - Faixa 15 do CD 01)
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(Próprio para a missa de Pentecostes e o tempo

Como o barro inerte em tuas mãos, Senhor, / Espero ser tocado pelo amor! Amor que é
vida, luz, energia, / Do Santo Espírito, o sopro criador!
467. TU ÉS FONTE DE VIDA.

(Próprio para a missa de Pentecostes - Faixa 16 do CD 01)

Tu és fonte de vida / Tu és fogo, tu és amor / Vem, Espírito Santo / Vem, Espírito Santo.
468. CONFIAR NO SENHOR. (Próprio para todos os tempos - Faixa 01 do CD 02)
Confiar no Senhor é bom confiar, bom é esperar sempre no Senhor.
469. GUARDA A PALAVRA! (Próprio para todos os tempos - Faixa 02 do CD 02 Refrões Meditativos (Palavra).
Guarda a Palavra, guarda-a no coração: que ela entre em tua alma, e penetre os
sentimentos! Busca, noite e dia, a luz, o amor de Deus: se guardares a palavra, ela te
guardará!
470. É UMA LUZ TUA PALAVRA.

(Próprio para todos os tempos - Faixa 03 do CD 02 Refrões Meditativos

(Palavra).

É uma luz tua Palavra, é uma luz pra mim, Senhor! Brilhe esta luz, tua Palavra, brilhe
esta luz em mim, Senhor!
471. AH! NÃO SEI FALAR! (Próprio para todos os tempos - Faixa 04 do CD 02Refrões Meditativos (Palavra).
Ah, não sei falar, ainda sou uma criança. Ah, não sei falar, ainda sou uma criança. A
minha Palavra colocarei em tua boca. A minha Palavra colocarei em tua boca.
472. A PALAVRA DO SENHOR. (Próprio para todos os tempos - Faixa 05 do CD 02 Refrões Meditativos
(Palavra).

A Palavra do Senhor é lâmpada para os meus passos e luz para o meu caminho.
473. SILÊNCIO. (Próprio para todos os tempos - Faixa 06 do CD 02 Refrões Meditativos (Palavra).
Silêncio, ó silêncio! Deus nos fala ao coração.
474. É COMO A CHUVA QUE LAVA. (Próprio para todos os tempos - (Faixa 07 do CD 02 Refrões Meditativos
(Palavra).

É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua Palavra é assim, não passa
por mim sem deixar um sinal.
475. DEIXA-ME FICAR EM PAZ SENHOR. (Próprio para todos os tempos).
Deixa-me ficar em paz, Senhor, para ouvir tua Palavra. No coração do meu silêncio,
deixa-me ficar em paz!
476. SENHOR QUE A TUA PALAVRA.

(Próprio para todos os tempos - Faixa 08 do CD 02 Refrões

Meditativos (Palavra).

Senhor que a tua Palavra transforme a nossa vida, queremos caminhar com retidão
na tua luz!
477. SHEMÁ, ISRAEL. (Próprio para todos os tempos - Faixa 09 do CD 02 Refrões Meditativos (Palavra).
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Shemá, Israel, Adonai Elohenu Adonai ehad! / Shemá, Israel, Adonai Elohenu Adonai
ehad! / Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus um é o Senhor! / Escuta, Israel, o Senhor
é nosso Deus um é o Senhor!
478. A PALAVRA DO PAI DO CÉU.

(Próprio para todos os tempos - Faixa 10 do CD 02 Refrões Meditativos

(Palavra).

A Palavra do Pai do céu é semente que cai no coração (bis). / Prepara bem teu terreno
cuida da tua plantação. (bis)
479. FONTE DE ÁGUA VIVA.

(Próprio para tempo da quaresma - Faixa 11 do CD 02 Refrões Meditativos

(Palavra).

“A água que eu te darei vai se tornar dentro de ti / Fonte de água viva, que jorra para a
vida eterna!”
480. BENDITO SEJA DEUS.

(Próprio para todos os tempos - Faixa 01 do CD 03 Refrões Meditativos (Pós-

Comunhão).

Bendito seja Deus / Ele escuta minha voz / O Senhor é minha força / Confia meu coração.
481. DEUS É AMOR. (Próprio para todos os tempos - Faixa 02 do CD 03 Refrões Meditativos (Pós-Comunhão).
Deus é amor / Arrisquemos viver por amor / Deus é amor, ele afasta o medo.
482. MINH’ALMA TEM SOSSEGO.

(Próprio para todos os tempos - Faixa 03 do CD 03Refrões Meditativos

(Pós-Comunhão).

Minh’alma tem sossego em Deus / Só em Deus, que é fonte de salvação / Sim, só em
Deus minh’alma tem sossego / Nele encontra a paz.
483. DA PACEM, DOMINE.

(Próprio para todos os tempos - Faixa 04 do CD 03 Refrões Meditativos (Pós-

Comunhão).

Da pacem, domine / Da pacem, domine, in diebusnostris. Dai-nos a paz, Senhor / A
vossa paz, Senhor, para os nossos dias.
484. LOUVAREI À DEUS.

(Próprio para todos os tempos - Faixa 05 do CD 03 Refrões Meditativos (Pós-

Comunhão).

Louvarei a Deus, seu nome bendizendo, louvarei a Deus, à vida nos conduz.
485. DÁ PAZ AO CORAÇÃO.

(Próprio para todos os tempos - Faixa 06 do CD 03 Refrões Meditativos (Pós-

Comunhão).

Dá paz ao coração, dá paz.
486. OLHEM PARA O SENHOR. (Próprio para todos os tempos - Faixa 07 do CD 03 Refrões Meditativos (PósComunhão).

Olhem para o Senhor, e ficarão felizes! Feliz quem prova sua bondade e seu amor, sua
bondade e seu amor!
487. Ó VINDE A MIM! (Próprio para todos os tempos - Faixa 08 do CD 03Refrões Meditativos (Pós-Comunhão).
“Ó vinde a mim os que chorais, desconsolados e afligidos pela dor! Ó vinde a mim!
Ó vinde a mim: em mim tereis consolo e compaixão!”
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488. BASTA-ME O TEU AMOR! (Próprio para todos os tempos - Faixa 09 do CD 03 Refrões Meditativos (PósComunhão).

Eu me lanço nos teus braços, ó Senhor, e coloco em tuas mãos o meu viver! Basta-me
a tua graça, basta-me o teu amor!
489. COM A FUMAÇA DO INCENSO. (Próprio para todos os tempos - Faixa 10 do CD 03Refrões Meditativos
(Pós-Comunhão).

Com a fumaça do incenso suba nossa oração; / Chegue a ti, Senhor, chegue a ti,
Senhor, esta louvação!
490. DEUS É BOM! (Próprio para todos os tempos - Faixa 11 do CD 03 Refrões Meditativos (Pós-Comunhão).
Deus é bom, Deus é Pai, Deus é Santo, Deus é amor!
491. ENTREGA TEUS CAMINHOS AO SENHOR.

(Próprio para todos os tempos - Faixa 12 do CD 03

Refrões Meditativos (Pós-Comunhão).

Entrega ao Senhor os teus caminhos, e tudo o mais ele fará... Coloca no Senhor tua
alegria, e ele dará o que pedir teu coração!
492. SEDUZISTE-Me, SENHOR! (Próprio para todos os tempos - Faixa 13 do CD 03 Refrões Meditativos (PósComunhão).

Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Foste mais forte, tiveste poder... Desfaleci
sem forças pra lutar.
493. SEDE SANTOS! (Próprio para todos os tempos - Faixa 14 do CD 03 Refrões Meditativos (Pós-Comunhão).
Como é santo aquele que chamou a vós: sede santos, sede santos...
494. ADORAÇÃO. (Próprio para todos os tempos - Faixa 15 do CD 03 Refrões Meditativos (Pós-Comunhão).
Ô... ô... ô... Nós te adoramos, Senhor! Ô... ô... ô... Nós te adoramos, Senhor!
495. ONDE REINA AMOR.

(Próprio para todos os tempos - Faixa 16 do CD 03Refrões Meditativos (Pós-

Comunhão).

Onde reina amor, fraterno amor, onde reina amor Deus aí está.
496. EIS AQUI TUA SERVA.

(Próprio para todos os tempos - Faixa 17 do CD 03 Refrões Meditativos (Pós-

Comunhão)

Eis aqui tua serva, eis aqui tua serva. Que em mim se faça, que em mim se faça a tua
Palavra...!
497. AMOU-NOS ATÉ O FIM. (Próprio para o tempo da quaresma - Faixa 18 do CD 03Refrões Meditativos (PósComunhão).

Amou-nos até o fim! Amou-nos até o fim! Amou-nos, amou-nos até o fim!
498. QUEM ANDA SEMPRE NO AMOR.

(Próprio para o tempo comum - Faixa 19 do CD 03 Refrões

Meditativos (Pós-Comunhão).

Quem anda sempre no amor / Não cansa, nem se cansa, ó!
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O amor é paciente, o amor é prestativo / Não é invejoso.
O amor não se alegra com a injustiça / Mas se alegra com a verdade.
O amor tudo desculpa, tudo crê / Tudo espera, tudo suporta.
Amo o Senhor porque ouviu / A voz da minha súplica.
O Senhor guarda os simples / Estava sem força e ele salvou-me.
Volta minh’alma ao teu repouso / Porque o Senhor foi bom contigo.
Andarei na presença do Senhor / Sobre a terra dos viventes.
499. O BOM PERFUME DE CRISTO.

(Próprio para a missa da confirmação - Faixa 20 do CD 03 Refrões

Meditativos (Pós-Comunhão).

Somos no mundo o bom perfume do Senhor, que nos ungiu com óleo santo da alegria,
e nos vestiu com as vestes do amor, e nos vestiu com as vestes do amor!
500. Ó BELEZA ETERNA! (Próprio para a missa da Santíssima Trindade - Faixa 21 do CD 03Refrões Meditativos
(Pós-Comunhão).

Ó Beleza eterna, ó Amor infinito, Deus, Trindade Santa, Só Tu, só Tu salvarás o
mundo!
Deus vos salve! Deus! Deus salve esta casa onde mora Deus! Vos salve, Deus
501. TEUS SOL NÃO SE APAGARA
Teu sol não se apagará, tua lua não terá minguante, / Porque o Senhor será tua luz, ó
povo que Deus conduz!
502. Ó LUZ DO SENHOR
O luz do Senhor que vem sobre a Terra / Inunda meu ser, permanece em nós.
503. RESSUSCITOU DE VERDADE
Ressuscitou de verdade, aleluia, aleluia. / Cristo Jesus ressuscitou, aleluia, aleluia.
504. ONDE REINA O AMOR
Onde reina amor, fraterno amor / Onde reina amor, Deus aí está
VIGÍLIA PASCAL ATÉ CORPUS CHRISTI
505. CONFIEMO-NOS AO SENHOR
Confiemo-nos ao senhor, ele é justo e tão bondoso. / Confiemo-nos ao Senhor. Aleluia!
506. Ó LUZ DO SENHOR
Ó luz do senhor, que vem sobre a terra, / inunda meu ser, permanece em nós.
507. RESSUSCITOU DE VERDADE
Ressuscitou DE VERDADE. Aleluia, aleluia! / Cristo Jesus ressuscitou. Aleluia, aleluia!
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508. CRISTO VIVE
CRISTO VIVE! Cristo reina! Cristo! Cristo impera!
ABERTURA TEMPO PASCAL
509. O RESSUSCITADO VIVE ENTRE NÓS!
O RESSUSCITADO VIVE ENTRE NÓS! A..mém! Aleluia!:/
Não temais, irmãos! Eu estive morto, mas agora vivo, vivo para sempre!
Não temais irmãos! A paz convosco esteja! Vós sereis felizes crendo sem ter visto!
510. ALEGRAI-VOS SEMPRE NO SENHOR!
Alegrai-vos sempre no Senhor! Aleluia! O Senhor ressuscitou!
Pois aquele que foi posto num madeiro, exaltado aos nossos olhos hoje está. /
Maravilhas fez o Pai no amado Filho, maravilhas do amor de nosso Deus.
Convertei-vos e vivei vosso batismo, renovai a vossa fé e o vosso amor. / Pois sois filhos
do amor do mesmo Deus, sois irmãos de Jesus Cristo, o Salvador.
Deus mostrou-nos sua face poderosa, seu povo poder reside no seu grande amor. Em
Jesus nos deu perdão, misericórdia, deu-nos nova vida,
deu-nos seu vigor.
511. ELE ESTÁ NO MEIO DE NÓS
ELE ESTÁ NO MEIO DE NÓS, SUA IGREJA, POVO DE DEUS.:/
Sempre em toda parte, conosco está o Senhor! Vida, caminho e verdade, conosco está
o Senhor!
Fala palavras de vida, conosco está o Senhor! Deixa-nos comprometidos, conosco está
o Senhor!
Passa fazendo o bem, conosco está o Senhor! Quer que façamos o mesmo, conosco
está o Senhor!
512. O SENHOR RESSURGIU!
O Senhor ressurgiu! aleluia, aleluia! É o cordeiro pascal! aleluia, aleluia! / Imolado
por nós. aleluia, aleluia! é o Cristo Senhor, ele vive e venceu! aleluia!
O Cristo, Senhor ressuscitou, a nossa esperança realizou. / Vencida a morte para
sempre, triunfa a vida eternamente!
O Cristo remiu os seus irmãos, ao Pai conduziu por sua mão. No Espírito Santo unida
esteja, a família de Deus, que é a Igreja! 3. O Cristo, nossa
Páscoa se imolou, seu sangue da morte nos livrou: incólumes o Mar atravessamos, e à
Terra Prometida caminhamos!
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513. ESTE É O DIA DO SENHOR
Este é o dia do Senhor, dia de festa e de alegria! /:Cristo Jesus ressuscitou, venceu
a morte, nos libertou!:/ /:Alelu..ia, aleluia, alelu......ia!:/
514. TODOS UNIDOS FORMAMOS UM SÓ CORPO
Todos unidos formamos um só corpo, um povo que na páscoa nasceu. Membros
de Cristo, no sangue redimidos, igreja peregrina de Deus.
Vive conosco a força do Espírito que o Pai por Jesus Cristo nos deu. / Ele nos move, nos
guia e alimenta, Igreja peregrina de Deus. / Somos sobre a terra semente de outro reino,
somos testemunhas do amor. /:Paz vencendo as guerras e luz vencendo as sombras,
Igreja peregrina de Deus.:/
515. CRISTO, NOSSA PÁSCOA
Cristo, nossa páscoa foi imolado, aleluia! / Glória a Cristo, rei, ressuscitado,
ale.lu..ia!
Páscoa sagrada! Ó festa de luz! / Precisas despertar, Cristo vai te iluminar!
Páscoa sagrada! Ó festa universal! / No mundo renovado Jesus é glorificado.
Páscoa sagrada! Vitória sem igual! / A cruz foi exaltada, foi a morte derrotada.
Páscoa sagrada! Banquete do Senhor! / Feliz a quem é dado ser às núpcias convidado!
Páscoa sagrada: cantemos ao Senhor! / Vivamos a alegria conquistada em meio à dor!
516. NOVO SOL BRILHOU!
Novo sol brilhou! A vida superou sofrimento, dor e morte, tudo, enfim. Nosso olhar
se abriu.
Deus mesmo se incumbiu de tomar-nos pela mão assim. / O Deus de amor jamais se
descuidou. Em seu vigor Jesus ressuscitou.
Estender a mão, abrir o coração, acolher, compartilhar e perdoar é fazer o céu cumprir o
seu papel: já na terra tem de vigorar.
517. Ó MORTE, ONDE ESTÁ TUA VITÓRIA?
Ó morte, onde está tua vitória? / cristo ressurgiu, honra e glória!
Não temos medo de nada. Cristo ressuscitou! / A morte foi derrotada. Cristo ressuscitou!
As trevas foram vencidas. Cristo ressuscitou! / Cadeias foram rompidas. Cristo
ressuscitou!
Surgiu a grande esperança. Cristo ressuscitou! / Razão de nossa confiança. Cristo
ressuscitou!
518. CRISTO RESSUSCITOU, ALELUIA!
Cristo ressuscitou, aleluia! Venceu a morte com o amor. / Cristo ressuscitou,
aleluia! Venceu a morte com o amor, aleluia!
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Tendo vencido a morte,o Senhor ficará para sempre entre nós, para manter viva a chama
do amor que reside em cada cristão, a caminho do Pai.
Tendo vencido a morte,o Senhor nos abriu um horizonte feliz, pois nosso peregrinar pela
face do mundo terá seu final feliz lá na casa do Pai.
519. CRISTO ESTÁ VIVO
/:Cristo está vivo, ressuscitou! / Da morte vencida, vida nova brotou!:/
A tristeza que foi companheira da gente deu lugar à alegria: / "O Senhor está vivo!" Sua
lei, sua paz, vêm nos deixar contentes.
Glória demos ao Pai, que liberta os cativos. / "Ide e anunciai!" Esta é a nossa missão:
preparar mundo novo pra que haja mais vida solidários
Alegria, aleluia! Alegria, aleluia! Alegria, aleluia! O Senhor ressurgiu! Alegria, aleluia!
Alegria, aleluia! Alegria, aleluia! O Senhor está vivo!
520. A MORTE JÁ NÃO MATA MAIS (DESAMARRA AS SANDÁLIAS). (Próprio para todos os
tempos - Faixa 01 do CD 01 Refrões Meditativos (Acolhida).
Minh’alma tem sossego.

(Próprio para todos os tempos - Faixa 03 do CD 03 Refrões Meditativos (Pós-Comunhão).

Minh’alma tem sossego em Deus / Só em Deus, que é fonte de salvação / Sim, só em
Deus minh’alma tem sossego / Nele encontra a paz.
521. DA PACEM, DOMINE. (Próprio para todos os tempos).
Faixa 04 do CD 03 Refrões Meditativos (Pós-Comunhão).

Da pacem, domine / Da pacem, domine, in diebusnostris. Dai-nos a paz, Senhor / A
vossa paz, Senhor, para os nossos dias.
522. LOUVAREI À DEUS. (Próprio para todos os tempos).
Faixa 05 do CD 03 Refrões Meditativos (Pós-Comunhão).

Louvarei a Deus, seu nome bendizendo, louvarei a Deus, à vida nos conduz.
523. DÁ PAZ AO CORAÇÃO. (Próprio para todos os tempos).
Faixa 06 do CD 03 Refrões Meditativos (Pós-Comunhão).

Dá paz ao coração, dá paz.
524. OLHEM PARA O SENHOR. (Próprio para todos os tempos).
Faixa 07 do CD 03 Refrões Meditativos (Pós-Comunhão).

Olhem para o Senhor, e ficarão felizes! Feliz quem prova sua bondade e seu amor, sua
bondade e seu amor!
525. Ó VINDE A MIM! (Próprio para todos os tempos).
Faixa 08 do CD 03 Refrões Meditativos (Pós-Comunhão).

“Ó vinde a mim os que chorais, desconsolados e afligidos pela dor! Ó vinde a mim! Ó
vinde a mim: em mim tereis consolo e compaixão!”
526. BASTA-ME O TEU AMOR! (Próprio para todos os tempos).
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Faixa 09 do CD 03 Refrões Meditativos (Pós-Comunhão).

Eu me lanço nos teus braços, ó Senhor, e coloco em tuas mãos o meu viver! Basta-me
a tua graça, basta-me o teu amor!
527. COM A FUMAÇA DO INCENSO. (Próprio para todos os tempos).
Faixa 10 do CD 03 Refrões Meditativos (Pós-Comunhão).

Com a fumaça do incenso suba nossa oração; / Chegue a ti, Senhor, chegue a ti, Senhor,
esta louvação!
528. DEUS É BOM! (Próprio para todos os tempos).
Faixa 11 do CD 03 Refrões Meditativos (Pós-Comunhão).

Deus é bom, Deus é Pai, Deus é Santo, Deus é amor!
529. ENTREGA TEUS CAMINHOS AO SENHOR. (Próprio para todos os tempos).
Faixa 12 do CD 03 Refrões Meditativos (Pós-Comunhão).

Entrega ao Senhor os teus caminhos, e tudo o mais ele fará... Coloca no Senhor tua
alegria, e Ele dará o que pedir teu coração!
530. SEDUZISTE-ME, SENHOR! (Próprio para todos os tempos).
Faixa 13 do CD 03 Refrões Meditativos (Pós-Comunhão).

Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Foste mais forte, tiveste poder... Desfaleci
sem forças pra lutar.
531. SEDE SANTOS! (Próprio para todos os tempos).
Faixa 14 do CD 03 Refrões Meditativos (Pós-Comunhão).

Como é santo aquele que chamou a vós: sede santos, sede santos...
532. ADORAÇÃO. (Próprio para todos os tempos).
Faixa 15 do CD 03 Refrões Meditativos (Pós-Comunhão).

Ô... ô... ô... Nós te adoramos, Senhor! Ô... ô... ô... Nós te adoramos, Senhor!
533. ONDE REINA AMOR. (Próprio para todos os tempos).
Faixa 16 do CD 03Refrões Meditativos (Pós-Comunhão).

Onde reina amor, fraterno amor, onde reina amor Deus aí está.
534. Eis aqui tua serva. (Próprio para todos os tempos).
Faixa 17 do CD 03 Refrões Meditativos (Pós-Comunhão).

Eis aqui tua serva, eis aqui tua serva. Que em mim se faça, que em mim se faça a tua
Palavra...!
535. AMOU-NOS ATÉ O FIM. (Próprio para o tempo da quaresma).
Faixa 18 do CD 03Refrões Meditativos (Pós-Comunhão).

Amou-nos até o fim! Amou-nos até o fim! Amou-nos, amou-nos até o fim!
536. QUEM ANDA SEMPRE NO AMOR. (Próprio para o tempo comum).
Faixa 19 do CD 03 Refrões Meditativos (Pós-Comunhão).

Quem anda sempre no amor / Não cansa, nem se cansa, ó! / O amor é paciente, o amor
é prestativo / Não é invejoso. / O amor não se alegra com a injustiça / Mas se alegra com
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a verdade. / O amor tudo desculpa, tudo crê / Tudo espera, tudo suporta. / Amo o Senhor
porque ouviu / A voz da minha súplica. / O Senhor guarda os simples / Estava sem força
e ele salvou-me. / Volta minh’alma ao teu repouso / Porque o Senhor foi bom contigo. /
Andarei na presença do Senhor / Sobre a terra dos viventes.
537. O BOM PERFUME DE CRISTO. (Próprio para a missa da confirmação).
Faixa 20 do CD 03 Refrões Meditativos (Pós-Comunhão).

Somos no mundo o bom perfume do Senhor, que nos ungiu com óleo santo da alegria,
e nos vestiu com as vestes do amor, e nos vestiu com as vestes do amor!
538. Ó BELEZA ETERNA! (Próprio para a missa da santíssima trindade).
Faixa 21 do CD 03Refrões Meditativos (Pós-Comunhão).

Ó Beleza eterna, ó Amor infinito, Deus, Trindade Santa, Só Tu, só Tu salvarás o mundo!
3ª PARTE
I - HINOS DOS PADROEIROS DE CADA DIOCESE DO CEARÁ E DO REGIONAL
NORDESTE 1 - CNBB
ARQUDIOCESE DE FORTALEZA
539. VINDE ALEGRES, CANTEMOS (Hino de São José)
Vinde, alegres cantemos, a Deus demos louvor. A um Pai exaltemos,/ sempre com mais
fervor.
São José, a vós nosso amor, Sede nosso bom protetor; aumentai o nosso fervor.
São José triunfante vai a Glória gozar. E para sempre reinante, no Senhor reportai
Vós, esposo preclaro, amantíssimo pai. Dos cristãos firme amparo, este canto aceitai.
Quis o Verbo Divino dar-nos nome de pai. Um glorioso destino para nós impetrai.

DIOCESE DE CRATO
540. HINO DE NOSSA SENHORA DA PENHA
"Salve, ó Virgem de céu pura rosa,/ Caso lírio de níveo candor; Dos mortais és a Mãe
carinhosa,/ Nosso encanto, doçura e amor!
Mãe da Penha, esses teus olhos/ a nós volve, teus devotos; somos filhos, os
nossos votos ouve,/ mãe do redentor (bis).
Com a alma confiante, Senhora/ ao calor maternal de Seu manto; Nós viemos pedir,
nesta hora,/ Teu carinho, e sentir teu encanto!
Ó Rainha, Senhora da Penha,/ Ao aflito, oh! volve um olhar; O doente o conforto aqui
tenha/ Tua bênção acompanhe-o ao lar!
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DIOCESE DE LIMOEIRO
541. HINO DE SÃO MIGUEL
O povo em festa canta o teu louvor Poderoso Arcanjo são Miguel, E suplica que sejas
seu intercessor Junto a Deus, Tu amigo seu fiel! E suplica que sejas seu intercessor
Junto a Deus, Junto a Deus, Tu amigo seu fiel!
Tu, Miguel, de Deus o nome. Que em suas asas te conduz! De mil anjos vais à frente
Indicando a direção… Vê que o povo sente fome de mais pão, justiça e luz: Vem protege
a tua gente Que deseja a libertação!
És a força do teu povo No combate ao mal e a dor: Sua espada, nossa luta Contra as
trevas e o dragão! Na balança um mundo novo, De justiça paz e amor! Vem, socorre,
quem labuta Pra servir Cristo no irmã
DIOCESE DE ITAPIPOCA
542.HINO DE NOSSA SENHORA DAS MERCÊS
Nosso amparo, nossa guia, ó Senhora das Mercês.| Sede-nos, hoje propícia, que mãe
nossa Deus vos fez! (2x)
Ó Senhora das Mercês, mãe do nosso Redentor.| Inspirai-nos, por Jesus, o mais puro e
santo amor! (2x)
Das Mercês vos fez Senhora, quem por mãe vos escolheu.| Em vós grande protetora,
nosso bom Jesus nos deu. (2x)
Vence o brilho das estrelas, vosso excelso áureo fulgor.| Bela fez-vos entre as belas,
sois a mãe do Redentor! (2x)
DIOCESE DE TIANGUÁ 543. HINO DE SANT’ANA
Senhora Sant’Ana, matrona bendita, valei a quem tanto, de vós necessita (bis).
Senhora Sant’Ana, que deste à luz, a excelsa escolhida pra mãe de Jesus. Senhora
Sant’Ana, mãe da Imaculada, única no mundo, da culpa isentada.
Senhora Sant’Ana, ao eterno Rei, vosso Deus e neto por nós recorrei.
Sant’Ana, Senhor São Joaquim, a graça alcançai-nos da glória sem fim.

Senhora

DIOCESE DE CRATEÚS
544. HINO DO SENHOR DO BONFIM
Ó Deus de bondade / De amor sem fim / Sede hoje exaltado / Senhor do Bonfim
Indignos tormentos, / Sofrestes por mim / Ó Pai amoroso / Senhor do Bonfim
Por serdes tão pio / Morrestes por mim, / Só para salvar-nos / Senhor do Bonfim
Vós o sol divino / Jesus nosso bem. / Querei-nos seguir-vos / Para sempre. Amém.
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DIOCESE DE IGUATU
HINO DE SÃO JOSÉ
1. Vinde, alegres cantemos, a Deus demos louvor.
São José exaltemos sempre com mais fervor.
São José, a vós nosso amor. Sede nosso bom protetor;
aumentai o nosso fervor.
2. Quis o Verbo Divino dar-nos nome de pai.
Um glorioso destino para nós impetrai.
3. Vós, esposo preclaro, amantíssimo pai.
Dos cristãos firme amparo, este canto aceitai.
4. São José triunfante vai a Glória gozar.
E para sempre reinante, no Senhor repousar.
545. HINO DOS PADROEIROS E LADAINHA DAS DIOCESES DO CEARÁ
Letra e música – Pe. Francisco Aureliano Alves de Sousa ( Diocese de Itapipoca)

Das caatingas, da serra e do mar / Deste solo do agreste sertão, / A igreja de Deus vem
louvar / Pela sua fiel proteção / Neste hino de fé e alegria / Com teus Santos queremos
cantar / E nas mãos de Jesus e Maria / Colocamos nosso Ceará.
São José está em Fortaleza / Ajudando seu povo a andar / E a Sagrada Família Divina
Vai guiando nosso Quixadá / Com amor maternal por seus filhos / Bem nas mãos do
Senhor nos coloca / E a Mãe das Mercês em seu brilho / Protegendo a Itapipoca.
Oh! Sobral quem te cuida e te ama / É a bendita Mãe da Conceição / Tianguá, pelo
amor de Santana, / Se edifica na sua missão. / Vai na fé, na palavra e na cruz, / Do olhar
do Senhor do Bonfim / Tens a benção de Deus, Crateús.
Tanta gente de tantas paragens, / Tantas vozes rezando com fé, / É Iguatu que vai nesta
viagem, / Sobre os ombros do pai São José, / Anunciando do reino as senhas / Lá do
Crato a Senhora da Penha / Em Limoeiro o Senhor São Miguel.

LADAINHA DOS PADROEIROS DO CEARÁ
No chão do Nordeste, da serra ao agreste, da praia ao sertão
Está tua igreja, na linda peleja da fé e da missão
Teu povo em prece, louvando agradece aos seus padroeiros
Que na longa jornada, na fiel caminhada são seus companheiros.
Roguem por nós, roguem por nós, roguem por nós que somos Igreja.
Roguem por nós, roguem por nós, roguem por nós, nossos padroeiros.
Princesa do Norte de um povo tão forte, de fé sem igual.
Neste chão tão querido, por Deus protegido, emerge SOBRAL
Pelas mãos de Maria, semear novo dia é tua vocação,
Pedimos agora, o que fé nos enseja, proteja esta igreja ó MÃE DA CONCEIÇÃO.
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Rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós somos tua Igreja,
Rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós nossa padroeira.
Nas serras tão bela, de Deus aquarela de um verde sem par
Encanto e beleza, da mãe natureza és tu TIANGUÁ
Na fé compromisso, na graça bendita que de Deus emana
É Deus teu abrigo pois anda contigo SENHORA SANTANA.
Rogai por nós, rogai por nós, rogai por somos tua Igreja
Rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós nossa padroeira.
Também vai seguindo o CRATO tão lindo, igreja em missão
De Deus mensageiro, a fé dos romeiros fecunda teu chão
O sonho do reino espera confiante até que ele venha
Nesta caminhada em teu manto guardada ó SENHORA DA PENHA.
Rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós somos tua igreja
Rogai por nos, rogai por nós, rogai por nós nossa padroeira.
Oh solo sagrado, de benção banhado, mãe do centro sul
Na luta e na gloria fazendo história está IGUATU
De Deus a serviço o teu compromisso sustenta tua fé
E neste caminho não andas em vão tens a proteção do SENHOR SÂO JOSÉ.
Rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós somos tua Igreja
Rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós nosso padroeiro.
Igreja a serviço, fé e compromisso na gloria e na cruz,
Na fé e na lida, celeiro de vida és tu CRATEÚS
Com Cristo a seguir, o Reino há de vir no teu caminhar
Seguindo assim o SENHOR DO BOMFIM, vai te abençoar
Rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós somos tua Igreja,
Rogai por nós, rogai por nós rogai por nós, nosso padroeiro.
ITAPIPOCA querida na fé e na vida faz tua missão
Santuário de amor que Deus projetou, praia, serra e sertão
Da mãe protegida, ó filha querida pra sempre vai ser
Nos trilhos da vida caminha contigo a MÃE DAS MERCÊS
Rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós, somos tua Igreja.
Rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós, nossa padroeira.
LIMOEIRO DO NORTE a fé é teu forte, da paz és herdeiro
Do mar és abrigo e o rio Jaguaribe é teu companheiro
O chão sertanejo sustenta teus passos, supera os fracassos és povo fiel
Recebendo o amor, do teu defensor SENHOR SÃO MIGUEL.
Rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós, somos tua igreja.
Rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós, nosso padroeiro.
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No sertão central, vencendo o mal, construindo o amor
Segue QUIXADÁ, igreja a louvar o Cristo Senhor
Rezando e seguindo e Deus construindo em ti maravilhas
Faz o mundo crer e vem te proteger ó SAGRADA FAMILIA.
Rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós, somos tua igreja.
Rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós nossa padroeira.
Sob a luz do farol, vive a esposa do sol mãe de rara beleza
De paz ornamentada, igreja abençoada que está em FORTALEZA
És mãe das demais, sua ação nos refaz e nos leva à fé.
De caminhar com Cristo, sob o manto bendito do pai SÃO JOSÉ.
Rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós somos tua Igreja.
Rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós nossa padroeira.

II - LADAINHAS :
546. LADAINHA DE TODOS OS SANTOS
Senhor tende piedade de nós! (bis) / Jesus Cristo tende piedade de nós! (bis) / Senhor
tende piedade de nós! (bis)
Maria Mãe de Deus, ROGAI A DEUS POR NÓS! / Ó Virgem Imaculada, ROGAI A DEUS
POR NÓS! / Senhora Aparecida, ROGAI A DEUS POR NÓS! / Das Dores, Mãe amada,
ROGAI A DEUS POR NÓS!
ROGAI POR NÓS! / ROGAI POR NÓS! (bis)
Ó Anjos do Senhor, ROGAI A DEUS POR NÓS! / Miguel e Rafael, ROGAI A DEUS POR
NÓS! / De Deus os Mensageiros, ROGAI A DEUS POR NÓS! / Arcanjo Gabriel, ROGAI
A DEUS POR NÓS!
Sant'Ana e São Joaquim, ROGAI A DEUS POR NÓS! / Isabel e Zacarias, ROGAI A
DEUS POR NÓS! / João, o Precursor, ROGAI A DEUS POR NÓS! / Esposo de Maria,
ROGAI A DEUS POR NÓS!
São Pedro e São Paulo, ROGAI A DEUS POR NÓS! / São João e São Mateus, ROGAI
A DEUS POR NÓS! / São Marcos e São Lucas, ROGAI A DEUS POR NÓS! / São Judas
Tadeu, ROGAI A DEUS POR NÓS!
Estevão e Lourenço, ROGAI A DEUS POR NÓS! / São Cosme e Damião, ROGAI A
DEUS POR NÓS! / Inácio de Antioquia, ROGAI A DEUS POR NÓS! / Mártir Sebastião,
ROGAI A DEUS POR NÓS!
Maria Madalena, ROGAI A DEUS POR NÓS! / Inês e Luzia, ROGAI A DEUS POR NÓS!
/ Santa Felicidade, ROGAI A DEUS POR NÓS! / Perpétua e Cecília, ROGAI A DEUS
POR NÓS!
Gregória e Atanásio, ROGAI A DEUS POR NÓS! / Basílio e Agostinho, ROGAI A DEUS
POR NÓS! / São Bento e Santo Amaro, ROGAI A DEUS POR NÓS! / Ambrósio e São
Martinho, ROGAI A DEUS POR NÓS!
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Francisco e Domingos, ROGAI A DEUS POR NÓS! / Antônio e Gonçalo, ROGAI A DEUS
POR NÓS! / Vianney e Benedito, ROGAI A DEUS POR NÓS! / São Raimundo Nonato,
ROGAI A DEUS POR NÓS!
Teresa e Teresinha, ROGAI A DEUS POR NÓS! / Santa Rosa de Lima, ROGAI A DEUS
POR NÓS! / Margarida Maria, ROGAI A DEUS POR NÓS! / De Sena Catarina, ROGAI
A DEUS POR NÓS!
Ó Santa Paulina, ROGAI A DEUS POR NÓS! / Santo Antônio Galvão, ROGAI A DEUS
POR NÓS! / Beato Anchieta, ROGAI A DEUS POR NÓS! / Frederico Ozanan, ROGAI A
DEUS POR NÓS!
Ó Senhor, sede nossa proteção, OUVI-NOS SENHOR! / Para que nos livreis de todo o
mal, OUVI-NOS SENHOR! / Para que nos livreis da morte eterna, OUVI-NOS SENHOR!
Vos pedimos, por vossa Encarnação, OUVI-NOS SENHOR! / Pela vossa Paixão,
Ressurreição e Ascensão, OUVI-NOS SENHOR! / Pelo envio do Espírito de Amor, OUVINOS SENHOR! / Apesar de nós sermos pecadores, OUVI-NOS SENHOR!
547. LADAINHA DE NOSSA SENHORA
Senhor, tende piedade de nós / Cristo, tende piedade de nós / Senhor, tende piedade de
nós / Cristo, ouvi-nos / Cristo, atendei-nos / Deus Pai do céu, tende piedade de nós /
Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós / Deus Espírito Santo, tende
piedade de nós / Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós.
Santa Maria, rogai por nós. / Santa Mãe de Deus, / Santa Virgem das virgens, / Mãe de
Cristo...
Mãe da Igreja / Mãe da divina graça, / Mãe puríssima, / Mãe castíssima...
Mãe sempre virgem, / Mãe imaculada, / Mãe digna de amor, / Mãe admirável...
Mãe do bom conselho, / Mãe do Criador, / Mãe do Salvador, / Virgem prudentíssima...
Virgem venerável, / Virgem louvável, / Virgem poderosa, / Virgem clemente...
Virgem fiel, / Espelho de perfeição, / Sede da Sabedoria, / Fonte de nossa alegria...
Vaso espiritual, / Tabernáculo da eterna glória, / Moradia consagrada a Deus, / Rosa
mística...
Torre de Davi, / Torre de marfim, / Casa de ouro, / Arca da aliança...
Porta do céu, / Estrela da manhã, / Saúde dos enfermos, / Refúgio dos pecadores...
Consoladora dos aflitos, / Auxílio dos cristãos, / Rainha dos Anjos, / Rainha dos
Patriarcas...
Rainha dos Profetas, / Rainha dos Apóstolos, / Rainha dos Mártires, / Rainha dos
confessores da fé...
Rainha das Virgens, / Rainha de todos os Santos, / Rainha concebida sem pecado
original, / Rainha assunta ao céu...
Rainha do santo Rosário, / Rainha da paz.
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor.
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Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor.
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós.
Rogai por nós, santa Mãe de Deus.
Para que sejamos dignos das promessas de Cristo
Oremos: Senhor Deus, nós vos suplicamos que concedais a vossos servos perpétua
saúde de corpo e alma, e que, pela gloriosa intercessão da bem-aventurada sempre
Virgem Maria, sejamos livres da tristeza presente e gozemos da eterna alegria. Por Jesus
Cristo Nosso Senhor. Amém.
548. LADAINHA DE SÃO JOSÉ
Senhor, tende piedade de nós. / Jesus Cristo, tende piedade de nós. / Senhor, tende
piedade de nós.
Jesus Cristo, ouvi-nos. / Jesus Cristo, atendei-nos. / Pai Celeste que sois Deus, tende
piedade de nós. / Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. /
Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. / Santíssima Trindade que sois um
só Deus, tende piedade de nós./ Santa Maria, rogai por nós.
São José, / Ilustre filho de David, / Luz dos Patriarcas, / Esposo da Mãe de Deus, / Casto
guarda da Virgem, / Sustentador do Filho de Deus, / Zeloso defensor de Jesus / Chefe
da Sagrada Família, / José justíssimo, / José castíssimo, / José prudentíssimo, / José
fortíssimo, / José obedientíssimo, / José fidelíssimo, / Espelho de paciência, / Amante da
pobreza, / Modelo dos trabalhadores, / Honra da vida de família, / Guarda das virgens, /
Amparo das famílias, / Consolação dos infelizes, / Esperança dos doentes, / Patrono dos
moribundos, / Terror dos demônios,
Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos Senhor.
Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos Senhor.
Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós.
V/ Ele o constituiu Senhor da sua casa.
R/ E o fez príncipe de todos os seus bens.
Oremos. Ó Deus, que por inefável Providência Vos dignastes escolher a São José por
esposo de Vossa Mãe Santíssima; concedei-nos, nós Vos pedimos, que mereçamos ter
por intercessor no céu, o que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais
por todos os séculos dos séculos. Amém.
HINOS LITURGIA DAS HORAS QUARESMA E PÁSCOA
549. VÉSPERAS - DOMINGOS
Ó Pai, nesta quaresma, ouvi nossos pedidos: na mais contrita prece nos vedes reunidos.
Sondais as nossas almas, na fé tão constantes; se para vós se voltam, mudai-as quanto
antes.
Pecamos, na verdade, tão longe da virtude: Senhor, por vosso nome, a todos da saúde.
Fazei que nosso corpo, enfim disciplinado, o dia todo fuja da culpa e do pecado.
Que o tempo da Quaresma nos leve á santidade, e assim louvar possamos a glória da
Trindade.
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550. VÉSPERAS - DIAS DA SEMANA
A abstinência quaresmal vós consagrastes, ó Jesus; pelo jejum e pela prece, nos
conduzis da treva à luz.
Ficai presente agora à Igreja, ficai presente á penitencia, pela qual vos suplicamos para
os pecados indulgência.
Por vossa graça, perdoai as nossas culpas do passado; contra as futuras protegei-nos,
manso Jesus, Pastor amado,
Para que nós, purificados por esses ritos anuais, nos preparemos, reverentes, para gozar
os dons pascais.
Todo o universo vos adore, Trindade Santa, Sumo Bem. Novos, por graça, vos cantemos
um canto novo e belo. Amém.
551. LAUDES - DOMINGOS
Humildes, ajoelhados na prece que a fé inspira ao justo juiz roquemos que abrande o
rigor da ira.
Ferimos por nossas culpas o vosso infinito amor. A vossa misericórdia do alto infundi
Senhor.
Nós somos, embora frágeis, a obra de vossa mão; a honra do vosso nome a outros não
deis, em vão.
Senhor, destruí o mal, fazei progredir o bem; possamos louvar-vos sempre, e dar-vos
prazer também.
Conceda o Deus Uno e Trino, que a terra e o céu sustém que a graça da penitência dê
frutos em nós. Amém.
552. LAUDES - DIAS DA SEMANA
Ó Cristo, sol de justiça, brilhai nas trevas da mente. Com força e luz, reparai a criação
novamente.
Dai-nos, no tempo aceitável, um coração penitente, que se converta e acolha o vosso
amor paciente.
A penitência transforme tudo o que em nós há de mal. É bem maior que o pecado o
vosso dom sem igual.
Um dia vem vosso dia, e tudo então refloresce. Nós, renascidos na graça, exultaremos
em prece.
A vós, Trindade clemente, com toda a terra adoramos, e no perdão renovados um canto
novo cantamos.
553. DOMINGO DE RAMOS - VÉSPERAS
Do Rei avança o estandarte, fulge o Mistério da Cruz, onde por nós foi suspenso o autor
da vida Jesus.
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Do lado morto de Cristo, ao golpe que lhe vibraram, para lavar meu pecado sangue e
água jorraram.
Ó arvore a mais bela, de rubra púrpura ornada, de os santos membros tocar, digna só
tu foste achada.
Ó Cruz feliz dos teus braços do mundo o preço pendeu, balança foste do corpo que ao
duro inferno venceu.
Ó Salve altar, salve vítima, eis que a vitória reluz: a vida em ti fere a morte, morte que à
vida conduz.
Ó Salve, ó Cruz esperança, concede aos réus remissão, dá-nos o fruto da graça, que
floresceu na Paixão.
Louvor a vós, ó Trindade, fonte de todo perdão, aos que na Cruz foram salvos, dai a
celeste mansão.
554. DOMINGO DE RAMOS – LAUDES
O fel lhe dão por bebida sobre o madeiro sagrado/ Espinhos, cravos e lança ferem seu
corpo e seu lado/ No sangue e água que jorram, mar, terra e céu são lavados.
Ó Cruz fiel sois a árvore mais nobre em meio às demais/ que selva alguma produz com
flor e frutos iguais/ Ó lenho e cravos tão doces, um doce peso levais.
Arvore, inclina teus ramos, abranda as fibras mais duras/ A quem te fez germinar/ minora
tantas torturas/ Leito mais brando oferece ao Santo Rei das alturas.
Só tu, ó Cruz, mereceste suster o preço do mundo e preparar para o náufrago um porto,
em mar tão profundo/ Quis o cordeiro imolado banhar-te em sangue fecundo.
Glória e poder à Trindade/ Ao Pai e ao Filho louvor. Honra ao Espírito Santo/ Eterna
gloria ao Senhor/ Que nos salvou pela graça e nos remiu pelo amor.
TEMPO PASCAL (ATÉ A ASCENSÃO DO SENHOR)
555. HINO VÉSPERAS
Às núpcias do cordeiro em brancas vestes vamos/ Transposto o mar vermelho, ao Cristo
Rei cantamos.
Por nós no altar da cruz seu corpo ofereceu/ Bebendo deste sangue nascemos para
Deus.
Seu Sangue em nossas portas afasta o anjo irado,/ Das mãos dum rei injusto seu povo
é libertado.
O Cristo, nossa páscoa, morreu como um cordeiro/ Seu corpo é nossa páscoa pão vivo
e verdadeiro.
Ó vitima verdadeira do inferno a porta abris, livrais o povo escravo dais vida ao infeliz.
Da morte o Cristo volta, a vida é seu troféu/ O inferno traz cativo e a todos abre o céu.
Jesus, Pascal Cordeiro, em vós se alegra o povo, que, livre pela graça, em vós nasceu
de novo.
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A glória seja ao Cristo da morte vencedor. Ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo o nosso
igual louvor.
NOS DIAS DE SEMANA APÓS A OITAVA DA PÁSCOA
Eterno Rei e Senhor. Filho do Pai muito amado, à vossa imagem plasmastes, Adão, do
barro formado.
Caiu o homem no mal, pelo inimigo enganado. Mas assumistes seu corpo num seio
virgem formado.
Unido a nós como homem, vós nos unistes a Deus. Pelo Batismo, nos destes herdar o
Reino dos céus.
556. LAUDES
Desdobra-se no céu a rutilante aurora/alegre, exulte o mundo; gemendo, o inferno chora.
Pois eis que o Rei, descido à região da morte, àqueles que o esperavam conduz a nova
sorte.
Por sob pedra posto/Por guarda vigiado,/sepulta a própria morte Jesus ressuscitado.
Da região da morte cesse o clamor ingente: “Ressuscitou!” exclama o anjo refulgente.
Jesus, perene Páscoa, a todos alegrai-nos. Nascidos para a vida, da morte libertai-nos.
Louvor ao que da morte ressuscitado vem, ao Pai e ao Paráclito eternamente. Amém!
557. VÉSPERAS (APÓS A OITAVA DA PÁSCOA)
A fiel Jerusalém canta o hino triunfal/Celebrando, jubilosa Jesus Cristo a luz Pascal.
A serpente é esmagada pelo Cristo, leão forte, que ressurge e chama a vida os cativos
pelo à morte.
Ele vence se refulgindo de grandeza e majestade /Ele faz de céus e terra uma pátria de
unidade.
Nosso canto suplicante pede ao rei ressuscitado que receba no seu Reino o seu povo
consagrado.
Ó Jesus, do vosso povo sede o júbilo pascal/ Dai aos novos pela graça a vitória triunfal.
Glória a vós, Jesus invicto, sobre a morte triunfante/ Com o Pai e o Santo Espírito sois
luz nova e radiante.
558. VESPERAS DOMINGO DE PENTECOSTES
Oh vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com
vossos dons celestiais.
Vós sois chamados o intercessor, do Deus excelso o dom sem para, a fonte viva, o fogo,
o amor, a unção divina e salutar.
Sois doador dos sete dons, e sois poder na mão do Pai, por ele prometido a nós, por nós
seus feitos proclamais.
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A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual
força eterna e protetor.
Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz; se pela graça nos guiais, o mal
deixamos para trás.
Ao Pai e ao Filho Salvador por vós possamos conhecer / Que procedeis do seu amor
fazei-nos sempre firmes crer.
559. COMPLETAS
Agora que o clarão da luz se apaga, avós nós imploramos, Criador: com vossa paternal
misericórdia, guardai-nos sob a luz do vosso amor.
Os nossos corações sonhem convosco; no sono possam eles vos sentir, Cantemos
novamente a vossa glória ao brilho da manhã que vai surgir.
Saúde concedei-nos nesta vida, as nossas energias renovai; da noite a pavorosa
escuridão com vossa claridade iluminai.
Ó Pai, prestai ouvido às nossas preces, ouvi-nos por Jesus, nosso Senhor, que reina
para sem
HINOS DA PRIMEIRA SEMANA DO TEMPO COMUM
560. HINO DE NOSSA SENHORA RAINHA DOS MARTIRES
L: Maria Bernadete Gonçalves de Paula; M: Maria Luiza Saraiva

És Rainha dos Mártires, ó Mãe, és bendita, ó Mãe do belo amor! Foi teu sim que nos deu
a luz do mundo, teu coração uma espada transpassou. / Contemplando Jesus nos braços
teus, tua dor não pode imaginar / Nela as dores de toda humanidade por quem velas
com teu materno olhar. / Mãe querida, estrela minha, dos Mártires Rainha / Se foi grande
a tua dor, maior foi o teu amor. (bis)
O Martírio viveste dia a dia, em Belém no Egito, em Nazaré/Em teu rosto os de todas as
Maria e o de todas e de cada uma mulher. / Eucaristia, martírio, sacerdócio em tua vida
revela o Deus-amor / Que humildes eleva e os “Sem valia” e rebaixa o orgulho e o
desamor.
Nós queremos contigo aprender, ser fieis ao carisma, à vocação/Defender as crianças
perseguidas, da violência e de toda exploração. / Mãe amada é nossa estrela Guia /
ilumina os caminhos da missão / Abençoa teus filhos sacerdotes, no serviço de Deus e
dos irmãos.
561. DOMINGO VESPERAS I (sábado)
Ó Deus, autor de tudo, que a terra e o céu guiais, de luz vestis o dia, à noite o sono dais.
O corpo, no repouso, prepara-se a lutar/ as sementes já se acalmam se faz sereno o
olhar.
Senhor, vos damos graças no ocaso deste dia/A noite vem Caindo,mas vosso amor nos
guia.
Sonora, a voz vos louve,vos cante o coração./ O amor vos renda amor, e a mente,
adoração.
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E assim, chegando à noite, com grande escuridão, a fé, em meio às trevas, espalhe o
seu clarão.
Ouvi-nos, Pai piedoso, e Filho, Sumo Bem, com vosso Santo Espírito reinando sempre.
Amém.
562. DOMINGO LAUDES
Ó Criador do universo, a sombra e a luz alternais, e dando tempos ao tempo, dos seres
todos criais.
Qual pregoeiro do dia canta nas noites o galo. Separa a noite e a noite, brilhando a luz
no intervalo.
Também por ele acordada, à estrela d’alva brilhante, expulsa o erro e a treva com sua
luz radiante.
563. DOMINGO - II VESPERAS
Criador generoso da luz, que criastes a luz para o dia, como os raios primeiros da luz,
sua origem o mundo inicia.
Vós chamastes de “dia” o decurso da manha luminosa ao poente. Eis que as trevas já
descem à terra escutai nossa prece, clemente.
Para que sob o peso dos crimes nossa mente não fique oprimida, e, esquecendo as
coisas eternas, não se exclua do premio da vida.
Sempre à porta celeste batendo, alcancemos o prêmio da vida, evitemos do mal o
contágio e curemos da culpa a ferida.
Escutai-nos, ó Pai piedoso, com o único Filho também, que reinais com o Espírito Santo
pelos séculos dos séculos. Amém!
564. SEGUNDA – FEIRA LAUDES
Clarão da glória do Pai, ó luz, que a luz origina, sois luz da luz, fonte viva, sois luz que
ao dia ilumina.
Brilhai, ó sol verdadeiro, com vosso imenso esplendor, e dentro em nós derramai do
Santo Espírito o fulgor.
Também ao Pai suplicamos, ao Pai a gloria imortal, ao Pai da graça potente, que nos
preserve do mal.
Na luta fortes nos guarde vencendo o anjo inimigo. Nas quedas, dê-nos a graça, de nós
afaste o perigo.
As nossas mentes governe num corpo casto e sadio. A nossa fé seja ardente, e não
conheça o desvio.
O nosso pão seja o Cristo, e a fé nos seja a bebida. O Santo Espírito bebamos nas
fontes puras da vida.
Alegre passe este dia, tão puro quanto arrebol. A fé, qual luz cintilante, refulja em nós
como o sol.
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A aurora em si traz o dia, Vós, como aurora, brilhai, Ó Pai, vós todo no Filho, e vós, ó
Verbo, no Pai.
565. SEGUNDA FEIRA - VÉSPERAS
Ó Deus, organizando o líquido elemento, as águas dividistes firmando o firmamento.
As nuvens fazem sombra, os rios dão frescor; assim tempera a água, dos astros o calor.
Em nós vertei a graça, a água benfazeja; do fogo das paixões, constante, nos proteja.
Que a fé encontre a luz e espalhe o seu clarão; que nada impeça a alma no impulso da
ascensão!
Ao Pai e ao Filho, glória; ao Espírito também: louvor, honra e vitória agora e sempre.
Amém.
566. TERÇA – FEIRA: LAUDES
Já vem brilhante aurora o sol anunciar./De cor reveste as coisas, faz tudo cintilar.
Ó Cristo, Sol eterno, vivente para nós, saltamos de alegria, cantando para vós.
Do Pai Ciência e Verbo, por quem se fez a luz, as mentes, para vós, levai, Senhor Jesus.
Que nós, da luz os filhos, solícitos andemos. / Do Pai eterno a graça nos atos
expressemos.
Profira a nossa boca palavras de verdade, trazendo à alma o gozo que vem da lealdade.
A vós, ó Cristo, a glória e a vós, ó Pai, também, com vosso Santo Espírito, agora e
sempre. Amém.
567. TERÇA FEIRA - VÉSPERAS
Ó grande Autor da terra, que, as águas repelindo, do mundo o solo erguestes, a terra
produzindo, de plantas revestida, ornada pelas flores, e dando muitos frutos, diversos
em sabores.
Lavai as manchas da alma na fonte, pela graça. O pranto em nossos olhos as más ações
desfaça.
Seguindo as vossas leis, lutemos contra o mal, felizes pelo dom da vida perenal.
Ouvi-nos, Pai bondoso, e vós, dileto Filho, unidos pelo Espírito
na luz de eterno brilho.
568. QUARTA-FEIRA - LAUDES
Ó noite, ó treva, ó nuvem não mais fiqueis aqui! Já surge a doce aurora o Cristo vem
parti!
Rompeu-se o véu da terra, cortado por um raio; as coisas tomam cores já voltam do
desmaio.
Assim também se apague a noite do pecado, e o Cristo em nossas almas comece o seu
reinado.
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Humildes, vos pedimos em nosso canto ou choro; ouvi, ó Cristo, a prece, que sobe a
vós, em coro.
Os fogos da vaidade a vossa luz desfaz estrela da manhã, quão doce é vossa paz.
Louvor ao Pai, ó Cristo, louvor a vós também; Reinais, no mesmo Espírito, agora e
sempre. Amém!
569. QUARTA FEIRA - VESPERAS
Santíssimo Deus do céu, que o céu encheis de cor e dais à luz beleza de ígneo
resplendor; / criais no quarto dia a rota chamejante do sol e das estrelas, da lua
fulgurante.
Assim, à luz e às trevas limites vós fixais. Dos meses o começo marcastes com sinais.
Fazei a luz brilhar em nosso coração. Tirai da mente as trevas, da culpa a servidão.
Ouvi-nos, Pai bondoso, e vós, único Filho, reinando com o Espírito na luz de eterno brilho.
570. QUINTA-FEIRA - LAUDES
Já surge a luz dourada, a treva dissipando, que as almas do abismo aos poucos vai
levando.
Dissipa-se a cegueira que a todos envolvia; alegres caminhemos na luz de um novo dia.
Que a luz nos traga paz, pureza ao coração: longe a palavra falsa, o pensamento vão.
Decorra calmo o dia: a mão, a língua, o olhar. Não deixe nosso corpo na culpa se
manchar.
Do alto, nossos atos Deus vê, constantemente; solícito nos segue da aurora ao sol
poente.
A glória seja ao Pai, ao Filho seu também; ao Espírito igualmente, agora e sempre.
Amém.
571. QUINTA FEIRA - VÉSPERAS
Deus de supremo poder, da água os seres gerastes. Com uns enchestes os mares, de
outros o ar povoastes.
Uns mergulhastes nas águas, outros soltastes no ar, com o impulso que os leva a toda
a terra ocupar.
Daí graça a todos os servos, no vosso sangue lavado, para vencermos o tédio, a morte
e todo o pecado.
Não nos deprimam as culpas, nem nos inflame a vaidade; Não caia a mente abatida,
nem a mente elevada.
Ouvi-nos, Pai piedoso, e vós, Imagem do Pai, que com o Espírito Santo eternamente
reinais.
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572. SEXTA-FEIRA- LAUDES
Sois do céu a glória eterna, esperança dos mortais, sois da casta a virgem prole,
Unigênito do Pai.
Dai àqueles que despertam seja a mente vigilante. Em louvor e ação de graças, nossa
voz seja vibrante.
Nasce o astro luminoso, nova luz ele anuncia. Foge a noite, foi a treva, vossa luz nos
alumia.
Nossa mente torne clara, faça a noite cintilar, purifique nosso intimo até a vida terminar.
Cresça a nossa fé primeira dentro em nosso interior; a esperança acompanhe, e maior
seja o amor.
A vós, Cristo, Rei piedoso, e a vós, Pai, glória também com o Espírito Paráclito pelos
séculos. Amém.
573. SEXTA-FEIRA - VESPERAS
Deus, escultor do homem, que a tudo, só, criastes, e que do pó da terra os animais
formastes.
Sob o comando do homem a todos colocastes, para que a vós servissem servindo a
quem criastes.
Afastai, pois, os homens, de uma fatal cilada; que o Criador não perca a criatura amada.
Dai-nos no céu o prêmio, dando na terra a graça, e assim chegar possamos à paz que
nunca passa.
A vós, Deus uno e trino, em nosso amor cantamos, nas criaturas todas somente a vós
buscamos.
574. SABADO - LAUDES
No céu refulge a aurora e nasce um novo dia / As trevas se dissipem: a luz nos alumia.
Bem longe os fantasmas, os sonhos e ilusões! Do mal que vem das trevas quebremos
os grilhões.
Na aurora derradeira possamos, preparados, cantar de Deus a glória, na sua luz
banhados.
Louvor e glória ao Pai, ao Filho seu também, e ao Divino Espírito agora e sempre. Amém
sempre em vossa glória, convosco e o Espírito de Amor.
576. HINO OFICIAL DO ANO DA MISERICÓRDIA FONTE: Radio Vaticano
Misericordes sicut Pater (Misericordiosos como o Pai) (4x)
Damos graças ao Pai, porque é bom – in aeternum misericordia eius (eterna é a Sua
misericórdia) / Criou o mundo com sabedoria – in aeternum misericordia eius / Conduz
seu povo na história – in aeternum misericordia eius / Perdoa e acolhe os seus filhos –
in aeternum misericordia eius.
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Damos graças ao Filho, Luz das gentes – in aeternum misericordia eius / Amou-nos com
um coração de carne – in aeternum misericordia eius / Dele recebemos, a Ele nos
doamos – in aeternum misericordia eius / O coração se abra a quem tem fome e sede –
in aeternum misericordia eius
Peçamos ao Espírito os sete santos dons – in aeternum misericordia eius / Fonte de todo
bem, dulcíssimo alívio – in aeternum misericordia eius / Por Ele confortados, oferecamos
conforto – in aeternum misericordia eius / O amor espera e tudo suporta – in aeternum
misericordia eius.
Peçamos a paz ao Deus de toda paz – in aeternum misericordia eius / A terra espera o
Evangelho do Reino – in aeternum misericordia eius / Graça e alegria a quem ama e
perdoa – in aeternum misericordia eius / Serão novos os céus e a terra – in aeternum
misericordia eius.
Misericordes, Misericordes, Misericordes sicut Pater / Misericordes, Misericordes,
Misericordes, Misericordes sicut Pater / ,Misericordes, Misericordes sicut Pater.
577. HINO DO ANO JUBILAR DA ARQUIDIOCESE DE FORTALEZA
Letra e Música: Pe. Francisco Ivan de Souza

Venham, vamos celebrar, / É Júbilo, é festa, é gratidão. / Povo de Deus em
Fortaleza: / Somos Igreja, vida em Missão.
Vimos louvar nosso Deus, / Jesus Cristo, o Deus Salvador, / Neste chão bendito e
sagrado, / Porque eterno é Seu amor!
Celebrando nosso Centenário, / Iluminados pelo Deus Amor. / Na caridade de Cristo
levados, / Bendigamos e louvemos o Senhor!
Boa Nova em Novos Tempos: / Carismas em missão com novo ardor, / Seja a Igreja
expressão da Caridade. / Povo de Deus, louvemos o Senhor!
Louvemos o Senhor, pois ele é bom, / Jesus Cristo, Deus nosso irmão. / Com Fé,
Esperança e Caridade, / Abençoa, São José, nossa Missão!
578. HINO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2015
Em meio às angústias, vitórias e lidas, / No palco do mundo, onde a história se faz
2), / Sonhei uma igreja a serviço da vida / Eu fiz do meu povo os atores da paz!

(cf. Gs

Quero uma igreja solidária, / Servidora e missionária, / Que anuncia e saiba ouvir.
A lutar por dignidade, / Por justiça e igualdade, / Pois "eu vim para servir" (Mc 10,45).
Os grandes oprimem, exploram o povo, / Mas entre vocês bem diverso há de ser. / Quem
quer ser o grande se faça de servo: / Deus ama o pequeno e despreza o poder. (cf. Mc
10,42-45)

Preciso de gente que cure feridas, / Que saiba escutar, acolher, visitar. / Eu quero uma
igreja em constante saída (eg, 20), / De portas abertas, sem medo de amar!
O meu mandamento é antigo e tão novo: / Amar e servir como faço a vocês. / Sou mestre
que escuta e cuida seu povo, / Um Deus que se inclina e que lava seus pés (cf. Jo 13)
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As chagas do ódio e da intolerância / Se curam com o óleo do amor-compaixão (cf. Lc
10,29ss). / Na luz do evangelho, acende a esperança. / Vem! Calça as sandálias, assume
a missão!
579. HINO DA COMPANHA DA FRATERNIDADE ECUMÊNICA - 2016
Letra – José Antonio de Oliveira; Música -Adenor Leonardo Terra

Eis, ó meu povo o tempo favorável / Da conversão que te faz mais feliz; / Da construção
de um mundo sustentável, / “Casa Comum” é teu Senhor quem diz:
Quero ver, como fonte o direito a brotar, / A gestar tempo novo: e a justiça, / Qual
rio em seu leito, dar mais vida / pra vida do povo.
Eu te carrego sobre as minhas asas / Te fiz a terra com mãos de ternura; / Vem, povo
meu, cuidar da nossa casa! / Eu sonho verde, o ar, a água pura.
Te dei um mundo de beleza e cores, / Tu me devolves esgoto e fumaça. / Criei sementes
de remédio e flores; / Semeias lixo pelas tuas praças.
Justiça e paz, saúde e amor têm pressa; / Mas, não te esqueças, há uma condição: / O
saneamento de um lugar começa / Por sanear o próprio coração.
Eu sonho ver o pobre, o excluído / Sentar-se à mesa da fraternidade; / Governo e povo
trabalhando unidos / Na construção da nova sociedade.
580. OFÍCIO DE VIGÍLIA DO DOMINGO (Sábado à noite – Tempo Comum)
Silêncio - Oração Pessoal
Abertura – De pé fazendo o sinal da cruz no primeiro verso:
+ Venham, ó nações, ao Senhor cantar! / Ao Deus do universo venham festejar! / Seu
amor por nós, firme para sempre, (bis) / sua fidelidade dura eternamente. (bis)
(acendem-se velas)

Para ti, Senhor, toda noite é dia, (bis) / a escuridão mais densa logo se alumia. (bis)
(oferta-se incenso ou ervas cheirosas)

Suba nosso incenso a ti, ó Senhor! (bis) / Este louvor pascal, oferta de amor. (bis)
(terminando a oferta)

Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis) / Glória à Trindade Santa, glória ao
Deus bendito. (bis) / Aleluia irmãs, Aleluia irmãos! (bis) / Povo de sacerdotes, a Deus
louvação. (bis)
Recordação da vida
Hino
Luz radiante, luz de alegria, / luz da glória, Cristo Jesus! (bis)
És do Pai imortal e feliz / o clarão que em tudo reluz!
Quando o Sol vai chegando ao ocaso /avistamos da noite a luz!
Nós cantamos o Pai e o filho /e o Divino que nos conduz!
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Tu mereces o canto mais puro, /ó Senhor, da vida és a luz!
Tua glória, ó Filho de Deus./O universo todo seduz!
Cante o céu, cante a terra e os mares, /a vitória, a glória da cruz!
SALMO 30(29)
"O Deus de toda graça, depois de sofrerem um pouco, ele os restabelecerá e os
confirmará com força e salvação" (1Pd 5,10). / Deus não deixou seu Filho Jesus entregue ao
poder da morte. Agradeçamos a ele por nos libertar após cada situação difícil. Ele cuida
da vida dos seus filhos. / Cai a tarde, vem a noite, /a tristeza, o pranto, a dor; / de
manhã renasce o sol, /novo dia, alegria!
Senhor, grandes coisas direi eu de ti, / porque me livraste e não permitiste /
maus rissem, fazendo pouco de mim!

que os

Senhor, eu por ti clamei e me curaste; / minha vida, do lugar onde os mortos residem, /
só tu me tiraste e me libertaste!
Cantai, santos todos, dai glória ao Senhor! / Sua raiva é um momento e logo acabou; /
bondade, toda a vida perdura o amor!
Seguro, eu dizia: jamais tremerei! / Favor, me cobriste de honra e poder. /
escondeste e eu me apavorei...

Teu rosto

Piedade a meu Deus eu estou a implorar... / Vantagem, por acaso, na morte haverá?... /
O pó dos meus ossos irá te louvar?!...
Senhor, piedade, vem me socorrer! / Minha dor e meu pranto mudaste em prazer; / teu
nome para sempre eu irei bendizer!
(Outros salmos à escolha: Sl 116, ó Senhor meu Deus; Sl 136, Ao Senhor dos
senhores.)
Leitura bíblica: O Evangelho do domingo precedido da aclamação ou Colossenses
3,1-4:
Leitura da Carta aos Colossenses.
Irmãos, se vocês foram ressuscitados com Cristo, procurem as coisas do alto, onde
Cristo está sentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto, e não nas coisas da
terra. Vocês estão mortos, e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus.
Quando Cristo se manifestar, ele que é a nossa vida, então vocês também se
manifestarão com ele na glória.
Responso - meditação
Jesus, meu tesouro, mais rico que o ouro. / Jesus, alegria, que vem todo o dia. R: Jesus
meu tesouro / Minha garantia no último dia. R: Jesus, meu tesouro.
Cântico Evangélico
Cântico de Maria, n. 2 ou 3 ou Cântico de Simeão com a antífona ‘sentinela’, n. 4.
Preces
Irmãos, nesta noite santa em que recordamos a ressurreição de Jesus, façamos nossas
preces, ao Cristo Jesus, vencedor da morte: Vem, vem com tua luz, ó Senhor Jesus!
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Ó Estrela da Manhã, esplendor da luz eterna e Sol da justiça, vem iluminar a escuridão
do mundo, e fazer que a humanidade encontre o caminho da concórdia e da paz, nós te
pedimos.
Ó Cristo, pela tua ressurreição, fizeste nascer a luz da vida nova para o teu povo. Renova
as comunidades cristãs na unidade, nós te pedimos.
Jesus Cristo, amigo dos pobres, reúne os que estão dispersos e sustenta todos os que
sofrem, nós te pedimos.
Preces espontâneas...Pai nosso
Oração
Ó Deus, fonte de luz e de vida! Pela ressurreição de Jesus tu nos conduzes das trevas
à claridade da tua luz, da morte para a vida, da escravidão para a liberdade. Santificanos pelo teu Espírito para que possamos dedicar toda a nossa vida a ti, como fez Jesus
Cristo teu Filho, nosso Senhor. Amém!
Bênção
O Deus, fonte de luz, afaste de nós toda escuridão e fique conosco, agora e para sempre.
T: Amém!
+ Abençoe-nos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.
- Bendigamos ao Senhor. T: Graças a Deus.
- O auxilio divino esteja sempre conosco.
T: E com nossos irmãos e irmãs ausentes.
581. OFÍCIO DA MANHÃ – DOMINGO TEMPO COMUM
Silêncio...
Abertura: De pé, fazendo o sinal da cruz nos lábios, durante o primeiro verso:
+ Estes lábios meus vem abrir, Senhor, (bis)
Cante este minha boca sempre o teu louvor! (bis)
- Venham, adoremos, Cristo ressurgiu, (bis)
A criação inteira o Senhor remiu! (bis)
- Céus e terra dancem de tanta alegria, (bis)
Deus com sua ternura nos governa e guia! (bis)
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, (bis)
Glória à Trindade santa, glória ao Deus bendito! (bis)
- Aleluia irmãs, aleluia irmãos. (bis)
Povo de sacerdotes a Deus louvação. (bis)
Recordação da vida.
Hino
Irmão sol, com irmã luz, /trazendo o dia pela mão.
Irmão céu de intenso azul /a invadir o coração, aleluia.
Irmãos, minhas irmãs /vamos cantar nesta manhã,
pois renasceu mais uma vez /a criação das mãos de Deus.
Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar, /aleluia, aleluia, aleluia.
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Minha irmã terra que ao pé / dá segurança de chegar.
Minha irmã planta que está / suavemente a respirar, aleluia!
Irmã flor, que mal se abriu / fala do amor que não tem fim.
Água, irmã, que nos refaz / e sai do chão cantando assim: Aleluia
Passarinhos, meus irmãos, /com mil canções a ir e vir.
Homens todos, meus irmãos, / que nossa voz se faça ouvir: Aleluia!
Salmo (62)
"Pai, aqueles que tu me deste, eu quero que eles estejam comigo onde eu estiver, para
que eles contemplem a minha glória que tu me deste" (Jo 17,24).
No meio das dificuldades da vida pedimos proteção e que cresça em nós o desejo de
viver na intimidade com o Senhor Deus.
Meu Senhor, eu te procuro, / desde a escura madrugada.
A minh'alma está com sede, de seu Deus tão apartada.
O meu corpo está sedento / como a terra esturricada. (bis)
Em tua casa eu te contemplo, / tua glória e teu poder.
Teu amor é minha vida: / vou louvar e agradecer.
Para o céu elevo as mãos, / desejando só te ver. (bis)
A minh'alma fica farta / como em grande refeição.
A alegria, nos meus lábios, / vai cantando uma canção.
Pela noite eu penso em ti: / perco o sono em oração. (bis)
Para mim foste um socorro, / nos momentos de aflição.
Me agasalho em tuas asas, / procurando proteção.
A minh'alma em ti se agarra. / me sustentas com tua mão.
Glória ao Pai que nos acolhe / e a seu Filho Salvador.
Igualmente demos glória / ao Espírito de amor.
Hoje e sempre, eternamente, / cantaremos seu louvor. (bis)
Meditar no coração as palavras do salmo, repetir ....
Outros salmos à escolha: Sl 118, rendei graças.
Leitura bíblica Uma das leituras do dia ou 1Pedro 2,4-5.9-10:
Leitura da primeira carta de Pedro.
Irmãos e irmãs, aproximem-se do Senhor, a pedra viva rejeitada pelos homens, mas
escolhida e preciosa aos olhos de Deus. Do mesmo modo, vocês também, como pedras
vivas, vão entrando na construção do templo espiritual, e formando um sacerdócio santo,
destinado a oferecer sacrifícios espirituais que Deus aceita por meio de Jesus Cristo.
Vocês, porém, são raça eleita, sacerdócio régio, nação santa, povo adquirido por Deus,
para proclamar as obras maravilhosas daquele que chamou vocês das trevas para a sua
luz maravilhosa. T: Graças a Deus.
Responso - meditação
Este é o dia que o Senhor fez!
Seja para nós um dia de alegria, aleluia.
Seja de festa este dia!
Seja para nós um dia de alegria, aleluia.
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Hoje o Cristo ressuscitou!
Seja para nós um dia de alegria, aleluia.
Cântico de Zacarias - n. 1
Preces
Neste domingo, recordando a criação do mundo e nossa ressurreição em Cristo,
bendigamos o Senhor, dizendo:
Bendito seja o Senhor, nosso Deus!
Bendito sejas, Senhor, pela luz deste novo dia e pela claridade de Jesus que brilha em
nós, afastando toda escuridão.
Bendito sejas, Senhor, pelos rios e pelas matas, pelos pássaros e pelos peixes, pela
terra que produz os alimentos e pela alegria de viver.
Bendito sejas pelo teu Espírito que renova todas as coisas, dá-nos perseverança na fé e
coloca em nossos corações o desejo do teu Reino.
Preces espontâneas... Pai nosso...
Ó Deus, defensor da vida, o teu Filho Jesus venceu a morte pela sua ressurreição.
Unidos a ele, possamos vencer toda injustiça e todo mal. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém.
Bênção
O Senhor nos abençoe e nos guarde.
T: Amém.
Faça brilhar sobre nós a sua face e nos seja favorável.
T: Amém.
Que ele dirija para nós o seu rosto e nos dê a paz.
T: Amém.
+ Abençoe-nos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.
- Bendigamos ao Senhor.
T: Graças a Deus.
- O auxilio divino esteja sempre conosco.
T: E com nossos irmãos e irmãs ausentes.
582. OFÍCIO DA TARDE - DOMINGO TEMPO COMUM
Silêncio, oração pessoal...
Abertura: De pé, fazendo o sinal da cruz durante o primeiro verso:
+ -Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar!
Vem, não demores, mais, vem nos libertar!
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito,
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito!
- Ao partir o pão, ele apareceu,
Fica, Senhor, conosco, já entardeceu!
Revisão do dia
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-

Hino
Fica entre nós, Senhor Jesus, / pois já se foi do dia a luz...
Oh! Vem, Senhor, nos conduzir, / és o Caminho a seguir.
Do dia cessa a agitação, / vem trazer paz ao coração...
Os olhos faze-nos abrir, / os teus sinais a discernir.
Da noite fria a escuridão / vai nos deixar na solidão...
As Escrituras vem lembrar / e os corações iluminar.
Quando entre irmãos se parte o pão, /vem desvendar-nos a visão...
Vamos a ti reconhecer /e no amor permanecer.
Mas é preciso anunciar, /tua vitória celebrar...
Que nos encontre o amanhecer / cantando a paz que vai nascer.
Salmo 110(109)
"Este Jesus que vocês crucificaram, Deus o tornou Senhor e Messias" (At 2,36).
Proclamando Cristo, o Rei Senhor, acima de todos os reinos e governos deste mundo,
esperamos que venha logo o seu reino de justiça, graça, e amor para os pobres.
Disse o Senhor a meu Senhor: / "À mi'a direita vem te sentar
e como apoio para teus pés, / teus inimigos vou colocar".
Deus vai te dar todo poder: / "Desde pequeno tu serás rei.
Dominarás teus inimigos. / antes do sol eu te gerei".
Deus prometeu, não volta atrás: / "És sacerdote eternamente,
igual ao rei Melquisedeque. / Contra o inimigo serás valente".
Quando julgar, vai pedir contas, / muitas cabeças esmagará.
Bebe da fonte pelo caminho / e a fronte erguida sempre terá.
Glória a Deus Pai, Senhor eterno. / Glória a seu Filho Libertador
que veio à terra ser nosso irmão. / Glória igualmente ao Deus Amor.
Meditar no coração as palavras do salmo, repetir em voz alta se desejar...
Outros à escolha: Sl 114, Quando o povo; Sl 112, Quem busca a Deus; Sl 113, Louvai,
ó servos; Sl 136, Ao Senhor dos senhores
Leitura bíblica: O evangelho do dia precedido de aclamação ou Apocalipse 21,4-5a:
Leitura do livro do Apocalipse.
Esta é a tenda de Deus com os homens. Ele vai morar com eles. Eles serão o seu povo
e ele, o Deus-com-eles, será o seu Deus. Ele vai enxugar toda lágrima dos olhos deles,
pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor. Sim! As coisas antigas
desapareceram! Aquele que está sentado no trono declarou: “Eis que faço novas todas
as coisas”. E me disse ainda: “Elas se realizaram. Eu sou o Alfa e Ômega, o princípio e
o fim. Para quem tiver sede eu darei de graça da fonte de água viva. O vencedor receberá
esta herança: eu serei o Deus dele e ele será meu filho”. Palavra do Senhor. T: Graças
a Deus.
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Refrão meditativo
Cristo ontem, Cristo hoje, Cristo para sempre. Amém!
Cântico de Maria - n. 2 ou 3
8. Preces
Neste fim de tarde, na hora de o sol se por e a noite chegar, invoquemos o Senhor, luz
da luz, dizendo com confiança:
Caminha conosco, Senhor!
Guarda a tua Igreja, presente no mundo inteiro. Guarda com carinho as nossas
comunidades, para que sejam perseverantes na fé e no testemunho.
Fica conosco, Senhor, quando a escuridão da mentira e da injustiça, do medo e da
solidão invadirem a nossa vida. Manifesta teu amor como luz e sol que jamais se põe.
Olha com amor de mãe a cada um de nós, nossas famílias e amigos. Reúne na unidade
todas as comunidades cristãs.
Coloca em nosso íntimo a tua compaixão, para que vivamos na generosidade do perdão.
Preces espontâneas... Pai nosso
Nós te damos graças, ó Pai, pela ressurreição de Jesus e pela esperança que fizeste
nascer em nossos corações. Dá-nos a força renovadora do teu Espírito que nos conduza
em teus caminhos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
Bênção
O Senhor nos abençoe e nos guarde.
T: Amém.
Faça brilhar sobre nós a sua face e nos seja favorável.
T: Amém. Que ele dirija para nós o seu rosto e nos dê a paz.
T: Amém.
+ Abençoe-nos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.
- Bendigamos ao Senhor.
T: Graças a Deus.
- O auxilio divino esteja sempre conosco.
T: E com nossos irmãos e irmãs ausentes.
583. OFÍCIO DA MANHÃ
Dias da semana - Tempo Comum
Silêncio...
Abertura De pé, fazendo o sinal da cruz nos lábios, durante o primeiro verso:
+ Estes lábios meus vem abrir, Senhor,
cante esta minha boca sempre o teu louvor!
- Venham, adoremos a nosso Senhor,
Ele é o Deus da vida nosso criador!
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito,
Glória à Trindade santa, glória ao Deus bendito!
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- Aleluia, irmãos, aleluia, irmãs. (bis)
Com toda humanidade, a Deus o louvor. (bis)
Recordação da vida.
Hino
Ó Cristo luz que vem do alto, / clareia as trevas da gente,
liberta a terra prisioneira / Recrie o mundo novamente.
Ó Tu que és nosso Pastor, / à comunhão do Pai nos guie
conduz os passos do teu povo / nas lutas deste novo dia.
Por Ti da morte renascemos / e vida nova tu nos dás.
Por Ti o Pai nós bendizemos, / com o Espírito que nele está.
Outro hino: a ti ò Deus, n. 28
Salmo 146(145)
Os cegos vêm, os paralíticos andam, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos
pobres é anunciada a boa notícia (Mt 11,5).
Cantemos ao Senhor pela sua misericórdia com os pequenos e necessitados.
Quero cantar ao Senhor / sempre enquanto eu viver,
hei de provar seu amor, / seu valor e seu poder!
Aleluia, eu vou louvar, / ó minh'alma, bendize ao Senhor,
toda a vida eu vou tocar, / ao meu Deus vou cantar meu louvor!
Não confiem nos poderosos, / são de barro e não podem salvar;
quando expiram, voltam ao chão, / seus projetos vão logo acabar!
Feliz quem se apoia em Deus, / no Senhor põe a sua esperança;
Ele fez o céu e a terra, / quem fez tudo mantém sua aliança:
Faz justiça aos oprimidos, / aos famintos sacia com pão,
o Senhor liberta os cativos, / abre os olhos e os cegos verão!
O Senhor levanta os caídos, são os justos por ele amados;
O Senhor protege os migrantes / e sustenta os abandonados!
O Senhor transtorna o caminho / dos malvados, dos malfazejos;
O Senhor é rei para sempre, / para sempre a reinar o teu Deus!
Aleluia, vamos cantar, / glória ao Pai e ao Filho também,
glória igual ao Espírito Santo. / Aleluia, pra sempre. Amém.
Medite no coração, repita em voz alta se desejar.
Outros salmos à escolha: Sl 8, teu nome; Sl 42, a minh’alma; Sl 67, tua bênção; Sl 90,
Senhor tens sido; Salmo 147, louvai a Deus ; Sexta-feira: Sl 51, Senhor Deus,
misericórdia.
Leitura bíblica: uma das leituras do dia ou Filipenses 2,2b-5:
Leitura da carta aos Filipenses.
Irmãos e irmãs, tenham uma só aspiração, um só amor, uma só alma e um só
pensamento. Não façam nada por competição e por desejo de receber elogios, mas por
humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Que cada um
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procure, não o próprio interesse, mas o interesse dos outros. Tenham em vocês os
mesmos sentimentos que havia em Jesus Cristo. Palavra do Senhor. T: Graças a Deus.
Responso
Quero cantar tua força, Senhor.
Aclamar pela manhã o teu amor.
Sim, nosso Deus é rochedo fiel.
T: Aclamar pela manhã ...
Como são grandes tuas obras, Senhor.
T: Aclamar pela manhã
Todos os povos te adoram, ó Deus.
T: Aclamar pela manhã ...
Quero cantar tua força Senhor.
T: Aclamar pela manhã ...
Cântico de Zacarias, n. 1
Preces
Irmãos e irmãs, Jesus intercede agora por todo o seu povo, junto do Pai. Vamos nos unir
à prece dele, dizendo:
Ouve-nos, Senhor!
- Ouve, Senhor, o clamor de milhões de filhas e filhos teus que sofrem debaixo da
opressão e da miséria.
- Abranda o coração dos poderosos, aumenta a força dos pobres, para que venha o teu
Reino.
- Firma no teu amor todos os que sofrem perseguição por causa do teu reino.
- Abençoa neste dia os doentes e todas as pessoas que passam por qualquer sofrimento.
- Ensina-nos a assumir nossas provações e a viver hoje em profunda comunhão contigo
e entre nós.
Preces espontâneas... Pai nosso
Ó Deus do universo, adorado por todos os povos, tu nos dás este novo dia como sinal
de que renovas o universo com o teu amor. Vem fazer que sejamos testemunhas do teu
reino no mundo. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Bênção Traçando o sinal da cruz:
O Deus que fez o céu e a terra nos abençoe, ele que é (+) Pai e Filho e Espírito Santo.
Amém.
- Bendigamos ao Senhor.
T: Graças a Deus.
- O auxilio divino esteja sempre conosco.
T: E com nossos irmãos e irmãs ausentes.
584. OFÍCIO DA TARDE
Dias da semana - Tempo comum
Silêncio, oração pessoal...
Abertura De pé, fazendo o sinal da cruz durante o primeiro verso:
+ Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar!
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Vem, não demores mais, vem nos libertar!
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito,
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito!
- Aleluia, irmãos, aleluia, irmãs. (bis)
Do povo que caminha, a Deus louvação. (bis)
Revisão do dia.
Hino
Cai a tarde, o sol se esconde / suba, ó Deus nosso louvor,
Pelo dia que termina / dom do teu imenso amor.
Bendizemos o teu nome / pelos bens da criação,
Pelo Espírito que habita / dentro em nosso coração.
Toda luta deste dia / te entregamos, ó Senhor,
Tudo seja em tuas mãos, / oferenda de louvor.
Como incenso perfumado / suba a ti nossa oração
Ó Deus trino, hoje e sempre, / seja a nossa louvação!
Outros hinos: Ao cair a tarde, n. 29; Lenta e calma, n. 30
Salmo 116 Melodia “oferecerei o meu sacrifício...”
Deus vai enxugar toda lágrima de seus olhos. As coisas antigas desapareceram. (Ap
21,4)
Cantemos louvores ao Pai que nos salva da morte e dá paz e salvação a todos os que
enfrentam o perigo e as ameaças do mundo.
Ó Senhor, meu Deus, eu te louvarei, / tua libertação eu proclamarei!
Amo ao Senhor, porque escuta o meu pedido, / quando eu suplico ele abaixa o seu
ouvido.
Caí nas malhas da mais densa escuridão, / gritei: “Senhor, me traz a sua salvação”.
Justo e clemente nosso Deus é compaixão, / protege os simples, deu-me a sua salvação!
Vai descansar, meu coração, mais uma vez / pois o Senhor bondoso para ti se fez.
Pois enxugou-me estas lágrimas do rosto, / salvou-me a vida e livrou meus pés do fosso.
Vou caminhando na presença do Senhor, / por esta terra dos que vivem é que vou.
Outros salmos: Sl 4, ó Deus ao ouvir; Sl 23, O Senhor é meu Pastor; Sl 116 B, Ó Senhor,
meu Deus; 138, Eu agradeço; Sl 121 sou romeiro; Sl 124, Se o Senhor não estivesse.
Leitura bíblica: proclamar o evangelho do dia, precedido da aclamação, ou Colossenses
3,12-17:
Leitura da Carta aos Colossenses.
Irmãos e irmãs, vocês são escolhidos de Deus, santos e amados. Vistam-se, então, de
sentimentos de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Suportem-se uns
aos outros e se perdoem mutuamente, sempre que tiverem queixa contra alguém. Cada
um perdoe o outro, do mesmo modo que o Senhor perdoou vocês. E acima de tudo,
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vistam-se com o amor, que é o laço da perfeição. Que a paz de Cristo reine no coração
de vocês. Palavra do Senhor. T: Graças a Deus.
Refrão meditativo
Onde reina o amor, fraterno amor, / onde reina o amor, Deus aí está.
Cântico de Maria, n. 2
Preces
Irmãos e irmãs, no final deste dia coloquemos diante do Senhor nossas vidas e a vida
de todo o universo:
Nós te entregamos, Senhor.
Em tuas mãos, Senhor, entregamos o peso do dia, nossas atividades e nossas alegrias.
Fortalece os grupos e comunidades que se reúnem hoje e se alimentam da tua Palavra.
Que sejam sinal da tua salvação.
Recebe, Senhor, o sofrimento daqueles que trabalham e não recebem o suficiente para
comer e viver dignamente.
Recebe, Senhor, o que de ti mesmo recebemos: a capacidade de criar um mundo novo
que o nosso trabalho de cada dia prepara e apressa.
Sustenta, ó Pai, os sofredores da rua que, e todos os que não têm onde descansar e
reclinar a cabeça.
Preces espontâneas...Pai nosso...
Fica conosco ó Deus, nosso Pastor. A nós que experimentamos o peso das atividades
do dia e das tensões do mundo, dá o repouso e a força renovadora do teu amor. Por
Cristo, nosso Senhor. Amém.
Bênção Traçando o sinal da cruz:
O Deus que nos chamou à comunhão com Jesus Cristo, nos fortaleça em nossas
provações e nos abençoe-nos, ele que é (+)Pai e Filho e Espírito Santo. Amém
- Bendigamos ao Senhor.
T: Graças a Deus.
- O auxilio divino esteja sempre conosco.
T: E com nossos irmãos e irmãs ausentes.
585. OFÍCIO DA NOITE
Completas
ABERTURA
Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar! (bis)
Vem, não demores mais, vem nos libertar! (bis)
Glória ao Pai e ao filho e ao Santo Espírito. (bis)
Glória à Trindade santa glória ao deus bendito. (bis)
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REVISÃO DO DIA
Entreguemos ao Senhor o dia que chega ao fim, entreguemos nossas vitórias e nossos
fracassos, e recebamos dele o perdão e misericórdia.
Silêncio...
C: Converte-nos, ó Deus, nosso Salvador!
T: Mostra-nos o teu perdão e o teu amor.
C: Deus de ternura e bondade, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e
nos conduza a vida eterna.
T: Amém.
HINO
Pela noite misteriosa,/ o silêncio é tua voz, / já podemos descansar, / ficarás perto de
nós.
Este dia que termina / nós viemos agradecer, / tua mão que nos guiou, / nós queremos
bendizer.
Nós te damos nossa vida, / nós queremos te servir, / quando a noite se acabar / novo dia
há de surgir.
SALMO 16(15)
Conforme a promessa deste salmo "o Messias não foi abandonado no túmulo, e seu
corpo não chegou à corrupção" (At 2,31).
Hoje, retomando este salmo, peçamos ao Senhor que ele seja nossa única riqueza e
segurança na vida. Coloquemos nele a nossa confiança.
Protege-me, ó Deus, tu és meu abrigo. / "Só tu és meu bem", eu digo ao Senhor.
Rejeito esses deuses que o mundo promove; / aos grandes não sirvo, nem presto favor.
Aqui, nesta terra, és, Deus, minha herança, / em ti meu destino, porção garantida:
tiraram a sorte pra ver minha parte, / tu és a mais bela herança da vida.
Bendito o Senhor que é meu conselheiro, / à noite me alerta o meu coração.
Pra sempre o Senhor perante os meus olhos, / com ele meus passos não vacilarão.
O meu coração se alegra contente, / até minha carne repousa segura.
No mundo dos mortos tu não me abandonas, / nem deixas teu servo preso à sepultura.
Tu me ensinarás da vida o caminho, / em tua presença há muita alegria.
O Deus do universo, qual Mãe se mostrou, / cantemos louvores de noite e de dia.
Silêncio, repetição...
Outro Salmo: Sl 91, quando invocar.
LEITURA – Efésios 4,22-24.26:
Despojai-vos da conduta passada, da velha humanidade que se corrompe com desejos
enganosos; renovai-vos em espírito e mentalidade; revesti-vos da nova humanidade,
criada à imagem de Deus, com justiça e santidade autêntica. Se vos irritais, não pequeis,
não se ponha o sol sobre a vossa ira.
VERSOS DE RESPOSTA
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S: Senhor em vossas mãos eu entrego o meu espírito.
T: Senhor em vossas mãos eu entrego o meu espírito.
S: Vós sois o Deus fiel que salvastes vosso povo
T: eu entrego o meu espírito
S: Salvai-nos neste dia e guardai-nos nesta noite
T: eu entrego o meu espírito.
S: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
T: Senhor em vossas mãos eu entrego o meu espírito.
Cântico de Simeão p.
Senhor Jesus, manso e humilde de coração, tu que tornas leve o fardo e suave o jugo
dos que te seguem, acolhe os propósitos e trabalhos deste dia e concede-nos um
repouso tranqüilo, para amanhã te servirmos com maior generosidade. Tu que vives e
reinais para sempre. Amém
Saudação à Maria.
Tempo Comum:
Ave Rainha dos céus / Ave dos anjos 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!
Tempo pascal
Alegra-te Maria, / Aleluia, aleluia!
Maria da alegria, / Aleluia, aleluia!
Dentro de ti carregaste Jesus / Aleluia, aleluia!
Intercede por nós junto de Deus. / Aleluia, aleluia!
586. OFÍCIO DO ADVENTO até dia 14
Silêncio, oração pessoal...
Abertura: De pé.
Se for de manhã (fazendo o sinal da cruz nos lábios, durante o primeiro verso):
+ Estes lábios meus vem abrir, Senhor, (bis)
cante este minha boca sempre o teu louvor! (bis)
- Venham, adoremos, a nosso Senhor, (bis)
vem vindo em sua glória, nosso Salvador! (bis)
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, (bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito! (bis)
- Em pé, vigilantes, juntos na oração, (bis)
vamos ao seu encontro, lâmpadas nas mãos. (bis)
Se for de tarde - fazendo o sinal da cruz durante o primeiro verso:
+ Vem, ó Deus da Vida, vem nos ajudar! (bis)
Vem, não demores mais, vem nos libertar! (bis)
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- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, (bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito! (bis)
- Em pé, vigilantes, juntos na oração, (bis)
vamos ao seu encontro, lâmpadas nas mãos. (bis)
Recordação da vida.
Hino
O Senhor virá libertar o seu povo / E do mundo velho nascerá o novo.
Se, quem tem sede, procura a fonte, / nós procuramos te escutar.
Vem, ó Deus vivo, salvar teu povo, / vem, sem demora nos libertar!
Teu povo, outrora, sofreu no Egito / todas as dores da servidão.
Teu novo povo, também, sofrido, / de ti espera libertação.
Marchaste, outrora, com teus amigos / e os conduziste com segurança.
Vem, novamente, marchar conosco, / Senhor da história, nossa esperança.
Vem, sem demora, guiar teu povo, / pelos caminhos de cada dia.
Se estás conosco, a noite é clara / e até do pranto nasce a alegria.
Outros hinos à escolha: Ouve-se na terra, n.32 ; Oh! Vem, Senhor, não tardes mais, n.
33
Salmo 80(79)
"Eu sou a videira, meu Pai é o agricultor, e vocês são os ramos. Sem mim vocês não
podem fazer nada" (Jo 15,1.5)
Peçamos ao Senhor que venha em socorro dos pobres atingidos por tantas provações.
Que ele renove em nós a confiança e a bondade.
Eis que de longe vem o Senhor, / para as nações do mundo julgar
e os corações alegres ´starão / como nu´a noite em festa a cantar.
Senhor Deus, ouve, escuta: / do teu povo és o Pastor;
de tua tenda de bondade / faz-nos ver o esplendor,
teu poder desperta e vem, / vem salvar-nos, ó Senhor!
Até quando estarás / indignado contra a gente?...
Até quando o pão da dor / comerá amargamente
este povo que tornaste / dos vizinhos o joguete?...
Do Egito uma videira / arrancaste com amor,
com cuidado a replantaste, / suas raízes afundou,
e por sobre a terra toda / sua sombra se espalhou...
Mas, Senhor, o que fizeste? / Por que teu amor se agasta?
Derrubaste as suas cercas, / todo mundo agora passa,
cada um invade e rouba, / quebra os ramos e devasta!
E a vinha que plantaste / já não vens mais visitar?...
O cuidado de tuas mãos / já nem queres mais olhar?...
Desgalhada, murcha e seca, / desse jeito vais deixar?...
Sobre o povo que escolheste / tua forte mão estende,
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tua face sobre nós, / resplender faze clemente,
restaurar-nos vem, Senhor, / vem salvar a tua gente!
Outro salmo: Sl 85, Das alturas.
Leitura bíblica: Seguir uma das leituras do dia (se for evangelho seja precedido da
aclamação), ou Filipenses 4,4-7:
Leitura da carta aos Filipenses.
Fiquem sempre alegres no Senhor! Repito: fiquem alegres! Que a bondade de vocês
seja notada por todos. O Senhor está próximo. Não se inquietem com nada. Apresentem
a Deus todas as necessidades de vocês através da oração e da súplica, em ação de
graças. Então a paz de Deus, que ultrapassa toda compreensão, guardará em Jesus
Cristo os corações e pensamentos de vocês. Palavra do Senhor. T: Graças a Deus.
Responso - meditação
Vem, vem Senhor Jesus, vem, / Vem, vem amado Senhor! (bis)
Vem nos libertar, vem nos salvar, / a injustiça é grande, o inimigo é forte,
vem, vencedor da morte!
Corre, bem depressa, vem nos ajudar. / O dia passou, a noite escurece,
fica sempre com a gente.
Outros à escolha: nn. 62 a 64
Cântico evangélico
Manhã: Cântico de Zacarias, n. 1
Tarde: Cântico de Maria, n. 2 ou 3.
Preces
Aguardando com alegria o Senhor Jesus, invoquemos seu santo nome, cantando:
Maranatha! Vem, Senhor Jesus!
Jesus, Filho do Altíssimo, anunciado pelo anjo Gabriel a Maria! Que o anúncio da vinda
do teu reino, ressoe hoje no campo e na cidade, em nossa comunidade e no mundo
inteiro...
Jesus, Salvador, quando João Batista percebeu a tua chegada, pulou de alegria no
ventre de Isabel. Assim, nós aqui reunidos, possamos nos alegrar, percebendo os sinais
de tua vinda no meio de nós...
Jesus, Verbo encarnado, vem fortalecer as mãos cansadas e os pés vacilantes; enche
de tua esperança os corações abatidos...
Jesus, Sol da justiça; vem consolar e animar todas as pessoas que estão vivendo
momentos de sofrimento e escuridão.
Preces espontâneas...Pai nosso...
Ó Deus, desejo de amor de todas as criaturas, tu és a nossa esperança. Faze-nos viver
neste mundo com sabedoria, aguardando a manifestação da vinda de Jesus Cristo. Que
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ele venha completar a obra que em nós começou, Ele a quem reconhecemos como
salvador. T: Amém!
Bênção
A paz de Deus que ultrapassa toda a compreensão, guarde nossos corações e nossos
pensamentos. Amém.
+ Abençoe-nos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.
- Bendigamos ao Senhor.
T: Graças a Deus.
- O auxilio divino esteja sempre conosco.
T: E com nossos irmãos e irmãs ausentes.
587. OFÍCIO DO ADVENTO – NOVENA DO NATAL a partir do dia 15
1. Silêncio, oração pessoal
2. Acendimento da vela do advento
No primeiro dia acende-se uma vela, no segundo duas, etc...
Alguém acende a vela e reza:
Bendito sejas, Deus das promessas,
porque iluminas as nossas vidas
com a luz de Jesus Cristo,
a quem esperamos com toda a ternura do coração. Amém.
3. Abertura Fazendo o sinal da cruz ao cântaro primeiro verso
+ Vem, ó Deus da Vida, vem nos ajudar! (bis)
Vem, não demores mais, vem nos libertar! (bis)
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito! (bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito! (bis)
- De pé vigilantes, lâmpadas nas mãos! (bis)
Ele já está bem perto, nossa Salvação! (bis)
4. Recordação da vida
Neste 1º dia da novena do Natal, invocamos o Cristo como Mistério (no 2º Libertação;
3º Sabedoria; 4º Adonai; 5º Raiz de Jessé; 6º Chave de Davi; 7º Rei das nações; 8º Sol
do oriente; 9º Emanuel).
Trazemos nossas preocupações, dificuldades, angústias, mas também nossas
realizações e esperanças...
As pessoas podem lembrar acontecimentos, pessoas, situações com quem deseja estar
unidas nesta espera do novo natal do Senhor.
5. Hino
Ó vem, ó vem, Emanuel! / és esperança de Israel!
Promessa de libertação, / vem nos trazer a salvação!
Dai glória a Deus, louvai, povo fiel, / virá em breve, o Emanuel.
Ó Vem aqui nos animar / as nossas vidas despertar,
dispersas as sombras do temor / vem pra teu povo, ó Salvador!
Ó vem Rebento de Jessé, / e aos filhos teus renova a fé,
que possam o mal dominar / e sobre a morte triunfar!
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Vem, esperança das nações / habita em nossos corações
toda Discórdia se desfaz / tu és Senhor o rei da paz!
6. Salmo (84)
"A lei foi dada por Moisés, o amor e a fidelidade vieram por meio de Jesus Cristo" (Jo 1,17).
Voltando do cativeiro para a terra prometida, o povo agradece ao Senhor e implora que
Ele complete a salvação.
Das alturas orvalhem os céus, / e as nuvens, que chovam justiça,
que a terra se abra ao amor / e germine o Deus Salvador.
Foste amigo, antigamente, / desta terra que amaste,
deste povo que escolheste; / sua sorte melhoraste,
perdoaste seus pecados, /tua raiva acalmaste.
Vem, de novo, restaurar-nos! / Sempre irado estarás,
indignado contra nós? / E a vida não darás?
Salvação e alegria, / outra vez, não nos trarás?
Escutemos suas palavras, / é de paz que vai falar;
paz ao povo, a seus fiéis, / a quem dele se achegar.
Está perto a salvação / e a glória vai voltar.
Eis: Amor, Fidelidade / vão unidos se encontrar,
bem assim, Justiça e Paz / vão beijar-se e se abraçar.
Vai brotar Fidelidade / e Justiça se mostrar.
E virão os benefícios / do Senhor a abençoar;
e os frutos do amor / desta terra vão brotar,
a Justiça diante dele / e a Paz o seguirá.
Glória ao Deus do universo / ao que vem, glória e amor.
Ao Espírito cantemos; /sua ternura se mostrou,
ao Deus vivo celebremos /a alegria do louvor.
Medite no coração o que o tocou mais, diga em voz alta se desejar... A pessoa que
coordena conclui com a seguinte oração:
Deus, amigo do teu povo que em Jesus mostraste a salvação bem perto de nós.
Cuida de todos os que se achegam a ti e manifesta ao universo a tua justiça e paz.
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
Outros salmos à escolha: Sl 147 B, Jerusalém.
7. Leitura bíblica
As leituras indicadas a seguir, forma escolhidas em razão do título dado ao Cristo a cada
dia, sugerido pela antífona do Ó:
1ª dia: Efésios 1,9-10
2º dia: Gálatas 4,4-7
3º dia: 1Coríntios 1,27.30:
4º dia: Filipenses Fl 2,6.9-11
5º dia: Romanos 15,12-13.
6o dia: Apocalipse Ap 3,7-8
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7º dia: 1Tessalonicenses 1Ts 5,5-6.8
8o dia: Apocalipse Ap 11,15
9º dia: Apocalipse Ap 21,3-4
Outra alternativa é seguir o evangelho do dia, precedido pela aclamação, como na missa.
8. Responso
Como o sol nasce da aurora, de Maria nascerá
aquele que a terra seca em jardim converterá.
Ó Belém, abre teus braços ao pastor que a ti virá.
Emanuel, Deus-conosco, vem ao nosso mundo, vem!
Ouve, ó pastor do teu povo, / vem do alto céu onde estás! Emanuel...
Vem teu rebanho salvar, / mostra o amor que lhe tens! Emanuel...
Salva e protege esta vinha, / foi tua mão que a plantou! Emanuel...
Salva e confirma este eleito, / ele, que é nosso pastor! Emanuel...
Como o sol nasce da aurora...
9. Cântico de Maria
Com Maria e os excluídos de todos os tempos e lugares, cantemos a esperança que não
engana. Celebremos a alegre expectativa d’aquele que vem vindo para saciar nossa
fome e sede de justiça, Jesus Cristo, nosso Salvador!
A antífona que segue refere-se ao primeiro dia da novena – para os dias seguintes veja
no final deste roteiro, p. :
Ó... Ó mistério:
Escondido há séculos nos céus, aos fiéis foste um dia revelado,
e dos cegos os olhos recobrados, já se firmam do coxo os passos seus,
faz o pobre escutar a voz de Deus, vem, levanta do chão os humilhados, ó, ó.
Vem, ó Filho de Maria, o amanhã já se anuncia
quanta sede, quanta espera, quando chega, quando chega aquele dia?...
A minha'alma engrandece o Senhor
e exulta o meu espírito em Deus, meu Salvador;
Porque olhou para a humildade de sua serva,
doravante as gerações hão de chamar-me de bendita.
O poderoso fez em mim maravilhas,
e santo é seu nome!
Seu amor para sempre se estende
sobre aqueles que o temem;
Manifesta o poder de seu braço,
dispersa os soberbos;
Derruba os poderosos de seus tronos
e eleva os humildes;
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Sacia de bens os famintos,
despede os ricos sem nada.
Acolhe Israel, seu servidor,
fiel ao seu amor,
Como havia prometido a nossos pais,
em favor de Abraão e de seus filhos para sempre.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
Como era no princípio, agora e sempre. Amém!
10. Preces
Irmãos e irmãs, com Maria, aguardemos vigilantes a manifestação do Filho de Deus que
a todos quer salvar:
Maranatha, vem, Senhor Jesus!
- Ó Cristo, faze de nosso coração e de todo o nosso ser a tua morada e vem nos salvar!
- Ó Cristo, assumiste nossa fraqueza e nossa pobreza, faze-nos fortes e ricos em teu
amor!
- Ó Cristo, guia em teu caminho todos nós que te esperamos nas estradas deste
mundo...
Preces espontâneas...
Já está bem perto a nossa salvação! Em comunhão com a criação inteira, que geme e
sofre em dores de parto, digamos a oração que o Senhor nos ensinou: Pai nosso...
A pessoa que coordena conclui com a seguinte oração:
Ó Deus de bondade, olha o teu povo reunido nesta novena de Natal. Dá-nos a graça de
acolher com muita alegria nosso Senhor Jesus Cristo que vem e anunciar com nossa
vida o mistério de sua encarnação em nossa humanidade.
Por Cristo, nosso Senhor. Amém!
11. Bênção
O Deus da esperança, da alegria e da paz, permaneça com todos nós, agora e para
sempre. T: Amém!
+ Abençoe-nos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.
- Bendigamos ao Senhor. T: Graças a Deus.
O auxílio divino permaneça sempre conosco!
T: E com nossos irmãos e irmãs ausentes!
Se a novena for feita nas famílias pode terminar com a bênção da casa: Diante de um
copo de água e um raminho verde, quem coordena reza:
588. BÊNÇÃO DA CASA
Senhor Jesus, a tua amizade é a nossa alegria.
Aceita a hospitalidade do nosso coração, e vem fazer morada nesta casa.
Junto com esta água bendita, que nos dás como sinal da tua bênção, manda Senhor o
teu Espírito.
Dá a esta família a tua paz, cresça na fé e viva sempre bem unida.
Que seja generosa e acolhedora com todos que aqui chegarem.
Caminha conosco, até o dia em que os conduzirás à casa do Pai.
Vem, Senhor, não tarde mais e fica conosco agora e sempre.
Amém.
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A(o) dona(o) da casa passa em cada cômodo aspergindo com água, enquanto se canta:
Tua bênção Senhor, nos ilumine / Tua face, Senhor, sobre nós brilhe.
Teu poder encerra paz e retidão / Bênção e frutos por todos este chão.
Saudação a Maria: canto ‘Salve, Maria’, n.43.
Antífonas do Ó
2º dia:
Ó... Libertação:
Pelo Espírito Santo consagrado boa nova trouxeste aos oprimidos,
confortaste os corações sofridos, os cativos por ti serão livrados,
vem, liberta este povo acorrentado e o tempo da dor seja esquecido, ó,ó.
Vem, ó Filho de Maria, vem do céu Sabedoria,
quanta sede, quanta espera, quando chega, quando chega aquele dia?
Cântico de Maria, n.2
3º dia:
Ó sabedoria:
Tu saíste da boca do mais alto, os confins do universo atingiste,
tu com força e ternura dirigiste este mundo por ti todo ordenado,
vem mostrar o caminho consagrado da prudência, que ao justo um dia abriste, ó, ó.
Vem, ó Filho de Maria, vem do céu Sabedoria,
quanta sede, quanta espera, quando chega, quando chega aquele dia?...
Cântico de Maria, n.2
4º dia:
Ó Senhor, ó Adonai:
De Israel, do teu povo és o guia, nu'a fogueira a Moisés te revelaste,
no Sinai a teus servos entregaste uma Lei cheia de sabedoria,
vem trazer a teu povo alforria, libertar com teu braço os que amaste, ó, ó.
Vem, ó Filho de Maria, do teu povo és o guia,
quanta sede, quanta espera, quando chega,
quando chega aquele dia?...
Cântico de Maria, n.2
5º dia:
Ó... Ó Raiz de Jessé
Estandarte bem alto levantado, um sinal para todas as nações,
frente a ti ficam mudos os barões, clama o povo e só quer ser escutado,
vem, Senhor, libertar o escravizado, não demores, escuta as orações, ó, ó.
Vem, ó Filho de Maria, vem dos tristes alegria,
quanta sede, quanta espera, quando chega,
quando chega aquele dia?...
Cântico de Maria, n.2
6º dia
Ó... Ó Chave de Davi:
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És o cetro da casa de Israel, tu, que abres, e ninguém pode fechar,
tu que fechas e abrir quem poderá? Vem depressa esta raça acudir,
algemado quem vai poder sair, se na sombra da morte é seu lugar? ó, ó.
Vem, ó Filho de Maria, vem, ó Cristo, Rei-Messias,
quanta sede, quanta espera, quando chega,
quando chega aquele dia?...
Cântico de Maria, n. 2
7º dia
Ó Sol do Oriente:
És o Sol da Justiça que desponta, resplendor de uma luz que não se apaga,
quem habita nas trevas te aguarda, quem do cego pecado está na sombra,
quem da morte adormece, leva em conta, vem, Senhor, essa escuridão faz clara, ó, ó.
Vem, ó Filho de Maria, vem raiar sol da justiça,
quanta sede, quanta espera, quando chega, quando chega aquele dia?...
Cântico de Maria, p.
8º dia
Ó... Ó Rei das nações:
Desejado dos povos, Rei das gentes, tudo ajuntas em ti, Pedra Angular,
inimigos tu vens apaziguar, vem salvar este povo tão dormente,
pois do barro formaste o nosso ente, vem, Senhor, e não tardes, vem salvar, ó
Vem, ó Filho de Maria, Deus da nossa alegria,
quanta sede, quanta espera, quando chega, quando chega aquele dia?...
Cântico de Maria, p.
9º dia
Ó... Ó Emanuel:
Deus-conosco, ó Rei legislador, esperança de todas as nações,
desejado de todos corações, és dos pobres maior libertador,
finalmente salvar-nos vem, Senhor, ó Deus nosso, ouve as nossas rogações, ó, ó.
Vem, ó Filho de Maria, / vem depressa, ó luz da vida,
quanta sede, quanta espera, quando chega, quando chega aquele dia?...
Cântico de Maria, p.
589. OFÍCIO DO NATAL
1. Silêncio...
2. Abertura: De pé.
Manhã: Fazendo o sinal da cruz nos lábios, durante o primeiro verso:
+ Estes lábios meus vem abrir, Senhor, (bis)
cante este minha boca sempre o teu louvor! (bis)
- Para nós nasceu Cristo Salvador, (bis)
alegres o adoremos, por seu grande amor! (bis)
- Glória ao Pai e ao Filho e ao santo Espírito, (bis)
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glória à Trindade santa, glória ao Deus bendito! (bis)
- Aleluia, irmãos, o Senhor chegou! (bis)
Saudemos com alegria nosso Salvador! (bis)
Epifania:
- Aleluia, irmãs, aleluia irmãos! (bis)
Humildes adoremos nossa Salvação. (bis)
Batismo do Senhor:
- Venham adoremos, Cristo, Salvador, (bis)
nas águas do Jordão, se manifestou. (bis)
Tarde: : Fazendo o sinal durante o primeiro verso:
+ - Vem, ó Deus da Vida, vem nos ajudar! (bis)
Vem, não demores mais, vem nos libertar! (bis)
- Glória ao Pai e ao Filho e ao santo Espírito, (bis)
Glória à Trindade santa, glória ao Deus bendito! (bis)
- Fez-se carne o Verbo, até nós desceu, (bis)
Vimos a sua glória que seu Pai lhe deu! (bis)
Epifania:
- Aleluia, irmãs, aleluia irmãos! (bis)
Humildes adoremos nossa Salvação. (bis)
Batismo do Senhor:
- Venham adoremos, Cristo, Salvador, (bis)
Nas águas do Jordão, se manifestou. (bis)
3. Recordação da vida.
4.Hino
É natal de Jesus festa de alegria / de esperança e luz.
Toda a terra canta um hino / bendizendo o Salvador,
que em Belém se fez menino / dando exemplo de amor
Foi por Gabriel predito / e João testemunhou
céus e terra reconhecem / em Jesus o Salvador.
Nasceu fora da cidade / aos pequenos se mostrou
pobrezinho entre os pobres / Ele se manifestou.
Outros hinos á escolha: Nas terras do Oriente, n.34. Epifania: vimos sua estrela, n.35
5. Salmo 98(97)
Nasceu-nos hoje um menino, e um Filho nos foi dado,
grande é este pequenino, rei da paz será chamado.
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
Cantai, cantai ao Senhor / um canto novo, um louvor!
Por maravilha tão grande, / um canto novo, um louvor!
Por tal vitória e poder, / um canto novo, um louvor!
Por um amor tão fiel, / um canto novo, um louvor!
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A salvação resplendeu , / um canto novo, um louvor!
Justiça apareceu, / um canto novo, um louvor!
A terra, então, contemplou, / um canto novo, um louvor!
Com alegria aplaudi, / um canto novo, um louvor!
Clarins, violas, tocai / um canto novo, um louvor!
Ao rei Senhor aclamai, / um canto novo, um louvor!
O mar e todo o universo / um canto novo, um louvor!
Perante nosso Senhor, / um canto novo, um louvor!
Ao justo juiz que vem / um canto novo, um louvor!
Por todo sempre, amém, / um canto novo, um louvor!
Glória ao Pai, por seu Filho, / um canto novo, um louvor!
A quem no Espírito vem / um canto novo, um louvor!
Medite no coração o que o tocou mais, diga em voz alta se desejar...
Outros salmos à escolha: Sl 97, resplandeceu a luz; Sl 147, o verbo se fez carne.
6. Leitura bíblica: Seguir as leituras do dia (se for evangelho, seja precedido da
aclamação). Ou : Natal: 1João 1,1-3 :
Leitura da primeira carta de João.
Aquilo que existia desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o
que contemplamos e o que nossas mãos apalparam: - falamos da Palavra, que é a Vida.
Porque a Vida se manifestou, nós a vimos, dela damos testemunho, e lhes anunciamos
a Vida Eterna. Ela estava voltada para o Pai e se manifestou a nós. Isso que vimos e
ouvimos, nós agora o anunciamos a vocês, para que vocês estejam em comunhão
conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Palavra do
Senhor.
T: Graças a Deus.
Sagrada Família: Hebreus 1,1-2
Leitura da carta aos hebreus.
Muitas vezes e de muitos modos falou Deus outrora aos nossos pais, pelos profetas;
nestes dias que são os últimos, ele nos falou por meio do Filho, a quem ele constituiu
herdeiro de todas as coisas e pelo qual também ele criou o universo. Palavra do Senhor.
T: Graças a Deus.
Mãe de Deus: Gálatas 4,4-5
Leitura da carta aos Gálatas.
Quando chegou a plenitudo do tempo, Deus enviou o seu Filho. Ele nasceu de uma
mulher, submetido à Lei para resgatar aqueles que estavam submetidos à Lei, a fim de
que fôssemos adotados como filhos.
T: Graças a Deus.
Epifania: Tito 3, 4-5:
Leitura da carta a Tito.
A bondade e o amor de Deus, nosso Salvador, se manifestaram. Ele nos salvou, não por
causa dos atos justos que tivéssemos praticado, mas porque fomos lavados por sua
misericórdia através do poder regenerador e renovador do Espírito Santo. Deus
derramou abundantemente o Espírito sobre nós, por meio de Jesus Cristo nosso
Salvador. Palavra do Senhor.
T: Graças a Deus.
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Batismo do Senhor : Atos 10,37-38:
Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galiléia, depois do
Batismo pregado por João. Eu me refiro a Jesus de Nazaré: Deus o ungiu com o Espírito
Santo e com poder. E Jesus andou por toda a parte, fazendo o bem e curando todos os
que estavam dominados pelo diabo. Porque Deus estava com Jesus. Palavra do Senhor.
T: Graças a Deus.
7. Responso
Natal e Batismo do Senhor:
O Senhor me disse: /Tu és meu Filho / hoje te gerei.
O decreto do Senhor promulgarei
foi assim que me falou o Senhor Deus:
Tu és meu Filho, eu hoje te gerei".
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo,
ao Deus que é, que era e que vem,
pelos séculos dos séculos. Amém.
Mãe de Deus:
Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção.
Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção
e sua face resplandeça sobre nós!
Que na terra se conheça o seu caminho,
e a sua salvação por entre os povos.
Epifania:
Vimos a sua estrela no Oriente,
E viemos com presentes adorar o Senhor.
Por que os povos agitados se revoltam;
por que tramam as nações projetos vãos?
Ri-se deles o que mora lá nos céus;
zomba deles o Senhor onipotente.
Com temor servi a deus, rendei-lhe glória.
e prestai-lhe homenagem com respeito!
8. Cântico Evangélico
Manhã : cântico de Zacarias, n. 1
Tarde Cântico de Maria, n. 2 ou 3.
9. Preces
Irmãos e irmãs, alegres com a vinda e a manifestação do Senhor Jesus, cantemos nesta
manhã os seus louvores:
Glória a Deus no mais alto dos céus!
- Jesus, pelo teu natal abriste para nós os caminhos do Reino; abre nosso coração para
acolher-te hoje e sempre.
- Jesus, filho de Maria, foram pastores humildes que te encontraram em Belém; faze que
descubramos a tua presença escondida em nós.
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. Com os magos do oriente que seguiram a estrela nós te adoramos e te pedimos: ilumina
os que te procuram
- Ó Cristo, nossa paz! Ajuda-nos a ser pessoas de unidade e fortalece os esforços de
todos os que trabalham pela paz.
Preces espontâneas... Pai nosso
Festas de Natal:
Ó Deus, com amor de mãe criaste o homem e a mulher de maneira maravilhosa. Mais
maravilhosamente ainda os renovaste pela vinda de Jesus. Olha para nós que
celebramos o natal do teu Filho. E faze-nos participar do seu reino, assim como ele veio
participar conosco da nossa vida humana. Por nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho, na
unidade do Espírito Santo. Amém!
Epifania:
Ó Deus, nos santos reis, chamaste toda a humanidade para seguir a estrela e vencer
todo tipo de escuridão e de mentira. Acolhe o louvor de todos os povos e de todas as
culturas da terra. Aceita o gesto da nossa humilde adoração, hoje e sempre. Amém.
Na festa do Batismo:
Ó Deus, este é o dia em que teu Filho foi batizado no rio Jordão. Fomos mergulhados
junto com Ele nas águas da nova aliança. Reaviva em nós, pelo teu Espírito, a alegria e
o vigor do nosso batismo e o nosso desejo de seguir os passos de Jesus Cristo, nosso
Senhor. Amém.
10. Bênção
O Deus da paz ilumine o seu povo com a luz de Jesus Cristo e nos alegre agora e no
grande dia da sua manifestação. Amém.
+ Abençoe-nos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.
- Bendigamos ao Senhor. T: Graças a Deus.
O auxílio divino permaneça sempre conosco!
T: E com nossos irmãos e irmãs ausentes!
590. OFÍCIO DA QUARESMA
1. Silêncio, oração pessoal...
2. Abertura: De pé.
Manhã Fazendo o sinal da cruz nos lábios, durante o primeiro verso:
+ Estes lábios meus, vem abrir, Senhor, (bis)
cante esta minha boca hoje o teu louvor! (bis)
- Venham adoremos a nosso Senhor. (bis)
É tempo de quaresma que ele consagrou. (bis)
- Não fechemos hoje nosso coração, (bis)
sua voz escutemos com toda a atenção! (bis)
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis)
glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito. (bis)
- Venham com fervor para a oração,
já se aproxima a Páscoa da Ressurreição!
Tarde: Fazendo o sinal da cruz durante o primeiro verso:
+ Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar! (bis)
Vem, não demores mais, vem nos libertar! (bis)
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- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito. (bis)
- Ao Senhor voltemos, bem de coração, (bis)
que ele nos converta pelo seu perdão! (bis)
3. Recordação da vida.
4. Hino
Tomaste nos ombros a cruz / seguindo o caminho da dor.
Tomamos também nossa cruz / e vamos contigo Senhor.
No dia supremo da dor / na hora em que ao Pai te entregaste,
as culpas de todos os tempos / nos braços da cruz expiastes.
Senhor, tua santa paixão / as portas do céu veio abrir.
Queremos contigo na cruz / morrer e depois ressurgir.
É duro seguir-te, Senhor, / porque teu caminho é a cruz.
Pedimos que tu nos conserves / na estrada que ao céu nos conduz.
Outro hinos à escolha: Nossa glória é a cruz, n. 36.
5. Salmo (30)
"Pai, tudo está consumado. Em tuas mãos entrego o meu espírito" (Lc 23,46).
Com Jesus na cruz, entreguemos nas mãos do Pai o grito de todos os condenados à
morte. Que o Senhor responda ao clamor dos sofredores.
Eu me entrego, Senhor, em tuas mãos e espero pela tua salvação!
Junto de ti, ó Senhor, eu me abrigo, / não tenha eu de que me envergonhar;
por tua justiça me salva e teu ouvido / ouça meu grito: "Vem logo libertar!"
Sê para mim um rochedo firme e forte, / uma muralha que sempre me proteja;
por tua honra, Senhor, vem conduzir-me, / vem desatar-me, és minha fortaleza!
Em tuas mãos eu entrego o meu espírito, / ó Senhor Deus, és tu quem me vai salvar;
tu não suportas quem serve a falsos deuses, / somente em ti, ó Senhor, vou confiar!
Por teu amor vou dançar de alegria, / pois bem que olhaste pra minha opressão;
não me entregaste nas mãos do inimigo, / meus pés firmaste em boa posição.
De minha parte, Senhor, em ti confio, / tu és meu Deus, meu destino, em tuas mãos!
Vem libertar-me de quantos me perseguem, / por teu amor, faz brilhar tua salvação!
Não me envergonho, Senhor, de te implorar, / envergonhados eu veja os malfazejos,
emudecidos na região dos mortos, / quem contra o justo só fala com desprezo!
Oh! Como é grande, Senhor, tua bondade! / Publicamente abençoas quem te busca;
tu os escondes em tua própria tenda, / e das más línguas e intrigas os ocultas.
Bendito seja o Senhor que tanto fez, / em meu favor maravilhas operou!
Em minha angústia dizia: "Excluiu-me!" / Mas tu ouviste meu grito e meu clamor.
Amai a Deus! O Senhor guarda os fiéis! / Vão pagar caro os soberbos, seus rivais!...
De coração sede firmes, corajosos, / vós todos que no Senhor sempre esperais!
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Glória a Deus Pai porque tanto nos amou, / glória a Jesus que se deu por nosso bem,
glória ao Divino, que é fonte deste amor, / nós damos glória agora e sempre. Amém!
Outros salmos: Sl 51, Senhor Deus; Sl 86, Senhor me escuta e responde.
6. Leitura bíblica: Seguir as leituras do dia (se for evangelho seja precedido da
aclamação) ou 2Cor 6,1-2:
Leitura da segunda carta aos Coríntios.
Irmãos e irmãs, visto que somos colaboradores de Deus, nós exortamos vocês para que
não recebam a graça de Deus em vão. Pois Deus diz na Escritura: "Eu escutei você no
tempo favorável, e no dia da salvação vim em seu auxílio." É agora o momento favorável.
É agora o dia da salvação. Palavra do Senhor. T: Graças a Deus.
7. Responso – meditação (taizé n. 42)
Adoramos-te, ó Cristo, bendizemos teu nome,
porque por tua cruz redimiste o mundo (bis)
8. Cântico Evangélico
Manha: cântico de Zacarias, n. 1
Tarde: Cântico de Maria, n. 2 ou 3.
8. Preces
Neste tempo favorável, neste dia da salvação, peçamos ao Senhor a graça da
conversão, a renovação da nossa vida batismal, por meio de Jesus, o escolhido de Deus.
Cantemos:
Cristo, Filho do Deus vivo, tem piedade de nós!
- Dá-nos um coração atento à tua Palavra, para que sejamos curados de toda cegueira,
entreguemos a ti todas as nossas fragilidades e possamos compreender o que Deus
quer de nós em cada momento de nossa vida.
- Dá ao povo a ti consagrado, humilde arrependimento do coração, no jejum, na oração
e no amor fraterno.
- Dá aos catecúmenos, desejo da água viva que jorra para a vida eterna e sejam
verdadeiros adoradores do Pai.
- Dá aos que sofrem em razão das adversidades e da dureza da vida, humilde confiança
no teu amor e a graça de descobrir luz no meio da escuridão
Preces espontâneas... Pai nosso
Ó Deus, em tua misericórdia, tu nos dás este tempo como sinal sacramental da nossa
conversão. Dá-nos a graça de um novo começo, no seguimento de Jesus crucificado e
ressuscitado. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
9. Bênção
Que o Deus da paz nos faça capazes de cumprir sua vontade, fazendo tudo o que é
bom, agora e sempre. Amém.
+ Abençoe-nos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.
- Bendigamos ao Senhor. T: Graças a Deus.
O auxílio divino permaneça sempre conosco!
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- E com nossos irmãos e irmãs ausentes!
À tarde nos dias de semana:
Que todos os irmãos que adormeceram no Senhor descansem em paz. Amém.
591. OFÍCIO DO TEMPO PASCAL
1. Silêncio..
2. Abertura: De pé.
Manhã :Fazendo o sinal da cruz, durante o primeiro verso:
+ - Verdadeiramente ressurgiu Jesus! , (bis)
Cantemos aleluia! Resplandece a luz! , (bis)
- Toda a terra aclame, cante ao Senhor, , (bis)
Sirva com alegria, venha com fervor. , (bis)
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. , (bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito. , (bis)
- Aleluia, irmãs, aleluia, irmãos! , (bis)
Cristo é nossa Páscoa, a Deus louvação! , (bis)
À tarde acrescenta:
- Ao cair a tarde, ele apareceu, (bis)
A paz e alegria trouxe para os seus! (bis)
3. Recordação da vida.
4. Hino
Cristo venceu, aleluia! /Ressuscitou, aleluia!
O Pai lhe deu glória e poder, / eis nosso canto, aleluia!
Este é o dia em que o amor venceu,
brilhante luz iluminou as trevas,
nós fomos salvos para sempre.
Suave aurora veio anunciando
que nova era foi inaugurada,
nós fomos salvos para sempre!
No coração de todo homem nasce
a esperança de um novo tempo,
nós fomos salvos para sempre!
Outros hinos à escolha: Senhor, venceste, n.37; Cristo ressuscitou, n. 38.
5. Salmo 118 (117)
"O Cristo é a pedra rejeitada, e que se tornou a pedra angular"
Como na antiga festa das tendas, relembrando um cântico de procissão ao templo,
demos graças ao Senhor pelas vitórias que ele dá ao seu povo, e pela esperança
renovada de nossa libertação total e definitiva.
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
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Rendei graças ao Senhor, /que seu amor é sem fim!
Diga o povo de Israel: / que seu amor é sem fim!
Digam já seus sacerdotes: / que seu amor é sem fim!
Digam todos que o temem: / que seu amor é sem fim!
Invoquei-o na aflição: / eis que o Senhor me ouviu!
O Senhor está comigo: / eis que o Senhor me ouviu!
Vencerei meus inimigos, / eis que o Senhor me ouviu!
É melhor confiar nele, / eis que o Senhor me ouviu!
As nações me rodearam, / mas no Senhor eu venci!
Todos já me encurralaram, / mas no Senhor eu venci!
Como abelhas me atacaram, / mas no Senhor eu venci!
Como fogo no espinheiro, / mas no Senhor eu venci!
Empurraram, não caí, / pois o Senhor me salvou!
Nele está a minha força, / pois o Senhor me salvou!
Alegraram-se os justos, / pois o Senhor me salvou!
Sua mão fez grandes coisas, / pois o Senhor me salvou!
Viverei, não morrerei, / pra seu amor proclamar!
Castigou-me, mas livrou-me, / pra seu amor proclamar!
Do triunfo abri-me as portas, / pra seu amor proclamar!
E entrarão os vencedores, / pra seu amor proclamar!
Fui ouvido e agradeço, / pois o Senhor me escolheu!
Vede só que maravilha, / pois o Senhor me escolheu!
De uma pedra rejeitada, / pois o Senhor me escolheu!
Fez a pedra angular, / pois o Senhor me escolheu!
Eis o dia do Senhor, / alegres nele exultemos!
Eis o dia em que ele agiu, / alegres nele exultemos!
Eis o dia que ele fez, / alegres nele exultemos!
Vem salvar-nos, ó Senhor, / alegres nele exultemos!
Sim, bendito o que vem, / nós todos vos bendizemos!
Vem em nome do Senhor, / nós todos vos bendizemos!
O Senhor, sim, que é Deus, / nós todos vos bendizemos!
O Senhor nos ilumina, / nós todos vos bendizemos!
Caminhai em procissão, / agradecei ao Senhor!
Agitando vossos ramos, / agradecei ao Senhor!
Ide até junto do altar, / agradecei ao Senhor!
És meu Deus, eu te agradeço, / agradecei ao Senhor!
Rendei graças ao Senhor, / pois seu amor é sem fim!
Deus é bom, rendei-lhe graças, /pois seu amor é sem fim!
Medite no coração o que o tocou mais, diga em voz alta se desejar...
Outro salmo: Sl 136, ao Senhor dos senhores.
5. Leitura bíblica: Seguir as leituras do dia ou Atos 10,40-43:
Leitura dos Atos dos Apóstolos.
Deus ressuscitou Jesus no terceiro dia e lhe concedeu manifestar a sua presença, não
a todo o povo, mas para as testemunhas que Deus já havia escolhido: para nós que
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comemos e bebemos com Jesus, depois que ele ressuscitou dos mortos. E Jesus nos
mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu Juiz dos vivos e dos mortos.
Sobre ele todos os profetas dão o seguinte testemunho: todo aquele que acredita em
Jesus, recebe em seu nome, o perdão dos pecados. Palavra do Senhor. T: Graças a
Deus.
6. Responso - meditação
Este é o dia que o Senhor fez! / Seja para nós um dia de alegria, aleluia.
Seja de festa este dia! Seja para nós .... /Hoje Cristo ressuscitou! Seja para nós ...
Ressuscitou e nos libertou. Seja para nós ... /Este é o dia que o Senhor fez! Seja para
nós ...
7. Cântico Evangélico
Manhã: Cântico de Zacarias, n. 1
Tarde: Cântico de Maria, n. 2 ou 3.
8. Preces
Neste santo tempo da páscoa, rezemos ao Deus da vida que ressuscitou Jesus Cristo,
dizendo (ou cantando):
Cristo nossa páscoa, nós te louvamos.
- Fizeste de nós um povo consagrado ao Senhor nosso Deus. Faze que dediquemos
com alegria, toda a nossa vida, ao louvor do seu nome e ao anúncio do seu Reino.
- Ó Cristo, na tua páscoa, cantamos a vitória de toda a humanidade; por isso te
entregamos toda luta por uma terra nova, pela preservação das águas, do ar e de todo
o universo..
- Guarda-nos na comunhão dos santos, com os mártires do reino e com todos os nossos
irmãos e irmãs falecidos.
Preces espontâneas...

Pai nosso....

Oração:
Ó Deus defensor da vida, em tuas mãos entregamos este tempo de páscoa, festa de
todas as Igrejas, na alegria da Ressurreição de Jesus. Recebe a vida nova dos que foram
batizados. Dá-nos a graça de caminharmos na força do Espírito Santo, e de vivermos
como teus filhos e filhas. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
9. Bênção
O Deus da vida, que pelo Espírito ressuscitou Jesus dos mortos, nos ressuscite desde
já para uma vida nova. Amém.
+ Abençoe-nos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.
- Bendigamos ao Senhor. T: Graças a Deus.
O auxílio divino permaneça sempre conosco!
- E com nossos irmãos e irmãs ausentes!
592. OFÍCIOS DE MARIA MÃE DE DEUS
1. Silêncio...
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2. Abertura: De pé.
Manhã: Fazendo o sinal da cruz nos lábios, durante o primeiro verso:
+ Estes lábios meus, vem abrir, Senhor, (bis)
cante esta minha boca sempre o teu louvor! (bis)
- Vão lembrar teu nome, gerações inteiras, (bis)
vão te louvar os povos, de toda maneira. (bis)
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis)
glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito. (bis)
Tarde: Fazendo o sinal da cruz, durante o primeiro verso:
+ Vem, ó Deus da vida vem nos ajudar. (bis)
Vem não demores mais , vem nos libertar. (bis)
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito. (bis)
- Todas essas coisas em seu coração (bis)
Maria meditava, ó recordação!... (bis)
3. Recordação da vida.
4. Hino
Ela era pobre, silenciosa e até sofrida;
Olhava com ternura a rosa e amava a vida.
Ao receber o mensageiro inesperado,
Ficou surpresa, o dia inteiro, com seu recado.
Ofereceu-se, então, sozinha, ao bom mistério,
Sabendo que era Deus quem vinha a seu critério.
Disse que ele os prepotentes esvaziaria,
E que aos mais pobres e carentes elevaria.
Sentiu que nessa tão secreta maternidade,
Nascia a compreensão completa da liberdade.
Cantemos hoje, com Maria, a esperança,
Louvando a Deus com alegria, que foi criança.
Outros: Maria cheia de graça, n. 41; Viva Mãe (Aparecida), n.42; Salve Maria, n. 42
5. Salmo 87(86):
Ó Jerusalém, / cidade das gentes, / ó Mãe de Jesus, / de todo vivente.
Fundada por sobre / montanha sagrada, / querida de Deus, / mais que outras moradas.
Cidade de Deus, / diz ele tuas glórias, / em ti se concentra / dos povos a história!
Inscreve o Senhor / os povos num livro: / "Ali este homem / nasceu, é seu filho".
Cantando e dançando / os povos contentes / em ti estão todas / as minhas nascentes
Da terra ou estranhos, / são todos u'a raça, / os povos encontram / em ti sua casa!
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A ti seja a glória, / ó Deus de Sião / Reúne os povos / em paz e união.
Medite no coração o que o tocou mais, diga em voz alta se desejar...
5. Leitura bíblica: Seguir as leituras indicadas para a festa ou Gálatas 4,4-7:
Leitura da carta aos Gálatas.
Irmãos e irmãs, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Ele
nasceu de uma mulher, submetido à Lei para resgatar aqueles que estavam submetidos
à Lei, a fim de que fôssemos adotados como filhos. A prova de que vocês são filhos é o
fato de que Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama: Abba,
Pai! Portanto, você já não é escravo, mas filho; e se é filho, é também herdeiro por
vontade de Deus. Palavra do Senhor.
T: Graças a Deus.
6. Responso:
Firme de pé, junto da cruz, estava Maria, mãe de Jesus (bis).
7. Cântico Evangélico
Manhã: cântico de Zacarias, n. 1;
Tarde: Cântico de Maria, n. 2 ou 3.
8. Preces.
Com Maria, agradeçamos ao Senhor e apresentemos ao Senhor a nossa intercessão.
Escuta-nos, Senhor.
Senhor, tua mãe grávida, foi pelos morros da Judéia, para se encontrar com Isabel; que
as mulheres, se encontrando, possam perceber a tua presença escondida.
Durante três dias tua mãe te procurou aflita, entre os romeiros que voltavam de
Jerusalém; guia todas as pessoas que procuram aflitas algum parente.
Com a tua mãe e os discípulos estavas presente no casamento de Caná; que também
nós nos alegremos com a tua presença em todos os momentos de nossa vida.
Teu Filho proclamou bem-aventurada toda pessoa que ouve a tua Palavra; Dá-nos
perseverança e um coração atento à tua palavra.
Preces espontâneas... Pai nosso
Ó Deus, que escolheste Maria para ser a Mãe de Jesus teu Filho, faze que pela força de
sua oração junto a ti, nossas comunidades sejam sinais da tua presença no mundo. Por
Cristo nosso Senhor. amém.
Assunção:
Ó Deus, que te dignaste alegrar o mundo com a Ressurreição do teu Filho, Jesus Cristo,
concede-nos a graça de gozar um dia das alegrias eternas, com sua Mãe, a Virgem
Maria. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor.Amém!
Mãe das Dores:
Ó Deus, quando o teu Filho foi crucificado, quiseste que sua mãe estivesse em pé, junto
à cruz sofrendo com ele. Dá à tua Igreja, unida a Maria na paixão de Cristo, a graça de
participar da Ressurreição do Senhor. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém!
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N. Sra. Aparecida:
Ó Deus, quiseste que a mãe do teu Filho fosse amada e querida por todo o povo
brasileiro, como mãe negra, Aparecida. Celebrando hoje a sua festa, derrama sobre nós
a alegria do teu amor, e reforce todas as lutas pela defesa de nossas culturas e por um
país realmente livre. Isso te pedimos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém.
N. Sra. de Guadalupe:
Ó Deus da aliança, tu te revelaste ao índio e pobre Juan Diego na colina de Tepeyac,
por meio do canto dos pássaros, das flores e do rosto formoso da Virgem de Guadalupe.
Celebrando hoje a festa dessa nossa mãe morena, padroeira da América Latina, nós te
pedimos: congrega todos as tribos indígenas, reúne todas as comunidades negras,
convoca todos os povos da nossa pátria grande na ciranda do teu Reino, para continuar
buscando a liberdade e a paz. Te pedimos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém.
9. BÊNÇÃO
O Deus de Maria, que cumpre suas promessas em favor do seu povo, nos abençoe, (+)
ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Bendigamos ao Senhor. T: Graças a Deus.
O auxílio divino permaneça sempre conosco!
- E com nossos irmãos e irmãs ausentes!
593. OFÍCIO DOS SANTOS E SANTAS
1. Silêncio...
2. Abertura De pé.
Manhã: Fazendo o sinal da cruz nos lábios durante o primeiro verso:
+ Estes lábios meus, vem abrir, Senhor, (bis)
cante esta minha boca sempre o teu louvor! (bis)
- A luz se levanta, santos, a cantar! (bis)
Em Deus, nossa alegria, vamos celebrar! (bis)
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito. (bis)
- Meus irmãos e irmãs, cantem ao Senhor, (bis)
na comunhão dos santos, a Deus o louvor! (bis)
Tarde: Fazendo o sinal da cruz no primeiro verso.
+ Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar. (bis)
Vem, não demores mais, vem nos libertar. (bis)
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito. (bis)
- Meus irmãos e irmãs, cantem ao Senhor, (bis)
na comunhão dos santos, a Deus o louvor! (bis)
3. Recordação da vida.
Lembrar a vida do santo ou santa que está sendo celebrada.
4. Hino - De acordo com o santo ou santa (cf. nn.44, 45, 46).
5. Salmo 34(33)
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Com os santos e santas, bendigamos ao Senhor que escuta a oração dos pobres e
humildes.
Não foram vocês os que me escolheram. / Fui eu, ao contrário, que os escolhi!
Pra que vocês vão e dêem bom fruto, / um fruto que vingue, os constituí!
Vamos juntos dar glória ao Senhor / e ao seu nome fazer louvação.
Procurei o Senhor, me atendeu, / me livrou de uma grande aflição.
Olhem todos pra ele e se alegrem, / todo o tempo sua boca sorria.
Este pobre gritou e ele ouviu, / fiquei livre da minha agonia.
Acampou na batalha seu anjo, / defendendo seu povo e o livrando,
provem todos, pra ver como é bom, / o Senhor que nos vai abrigando.
Povo santo, adore o Senhor, / aos que o temem nenhum mal assalta.
Quem é rico empobrece e tem fome, / mas a quem busca a Deus, nada falta.
Ó meus filhos, escutem o que eu digo / pra aprender o temor do Senhor.
Quem de nós que não ama sua vida, / e a seus dias não quer dar valor?
Tua língua preserva do mal / e não deixes tua boca mentir.
Ama o bem e detesta a maldade, / vem a paz procurar e seguir.
Sobre o justo o Senhor olha sempre, / seu ouvido se põe a escutar;
que teus olhos se afastem dos maus, / pois ninguém deles vai se lembrar.
Deus ouviu quando os justos chamaram / e livrou-os de sua aflição.
Está perto de quem se arrepende, / ao pequeno ele dá salvação.
Para o justo há momentos amargos, / mas vem Deus pra lhe dar proteção.
Ele guarda com amor os seus ossos; / nenhum deles terá perdição.
A malícia do ímpio o liquida, / quem persegue o inocente é arrasado.
O Senhor a seus servos liberta, / quem se abriga em Deus é poupado.
Glória a Deus criador que nos ama, / glória a Cristo que é nosso bem,
e ao Espírito, amor e ternura, / desde agora e pra sempre. Amém!
Medite no coração o que o tocou mais, diga em voz alta se desejar...
5. Leitura bíblica: Seguir a leitura indicada para a ou Efésios 2,19-22 :
Leitura da carta aos Efésios.
Irmãos e irmãs, vocês já não são estrangeiros nem hóspedes, mas concidadãos do povo
de Deus e membros da família de Deus. Vocês pertencem ao edifício que tem como
alicerce os apóstolos e profetas; e o próprio Jesus Cristo é a pedra principal dessa
construção. Em Cristo, toda construção se ergue, bem ajustada, para formar um templo
santo no Senhor. Em Cristo, vocês também são integrados nessa construção, para se
tornarem morada de Deus, por meio do Espírito. Palavra do Sennhor.
T: Graças a Deus.
6. Refrão meditativo
Louvemos todos juntos, louvemos ao Senhor! Louvemos todos juntos, louvemos ao
Senhor!
7. Cântico evangélico
Manhã: Cântico de Zacarias,n. 1 Tarde: Cântico de Maria, n. 2 08 3.
8. Preces
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Unidos a todos os santos e santas, louvemos ao Senhor:
Glória a ti, Senhor!
- Pelas todas as santas testemunhas que entregaram suas vidas pelo evangelho, dá à
Igreja ousadia em sua missão.
- Pelos santos, teus amigos, que vencendo todas as dificuldades foram fiéis até o fim,
ajuda-nos a seguir os teus caminhos.
- Pelas santas mulheres, testemunhas no amor e no serviço, dá-nos a graça pautar nossa
vida no ideal do amor concreto a cada dia.
Preces espontâneas... Pai nosso
9. Bênção (traçando o sinal da cruz)
O Deus de todas as testemunhas, nos abençoe, (+) ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém.
- Bendigamos ao Senhor. T: Graças a Deus.
O auxílio divino permaneça sempre conosco!
- E com nossos irmãos e irmãs ausentes!
594. OFÍCIO DOS DEFUNTOS (velório)
1. Silêncio, oração pessoal
2. Abertura
- Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar!
Vem, não demores mais, vem nos libertar!
- A ti, ó meu Deus, o teu povo canta, (bis)
Ouves as suas preces na cidade santa. (bis)
- O descanso eterno dá-lhes, ó Senhor! (bis)
Gozem eternamente do teu esplendor. (bis)
3. Recordação da vida
Lembrar como esta pessoa foi testemunha de Jesus e como cumpriu sua missão.
4. Hino
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.
No céu não haverá tristeza, / doença, nem sombra de dor.
E o prêmio da fé é a certeza / de viver feliz com o Senhor.
O Cristo será, neste dia, / a luz que há de em todos brilhar.
A ele imortal melodia / os eleitos hão de entoar.
5. Salmo 30(129)
Confia min'alma no Senhor, / nele está minha esperança.
Das profundezas, Senhor clamo a ti: / escuta a minha voz!
Atento se façam teus ouvidos / ao clamor da minha prece.

228

Se reténs os pecados, Senhor, / quem poderá subsistir?
Mas em ti se encontra o perdão: / Eu temo e espero.
No Senhor ponho a minha esperança / e na sua palavra
espera a minh'alma o Senhor / mais que os guardas pela aurora.
No Senhor está toda a graça, / copiosa redenção,
ele vem resgatar Israel / de toda iniqüidade.
Glória ao Deus presente em toda a terra / que Jesus manifestou,
ao Espírito de Deus amor materno, / toda graça e todo amor.
Medite no coração o que o tocou mais, diga em voz alta se desejar...
6. Leitura bíblica - Sabedoria 3,1-6.9
Leitura do Livro da Sabedoria
A vida dos justos está nas mãos de Deus, e nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos
insensatos parecem ter morrido; sua saída do mundo foi considerada uma desgraça, e
sua partida do meio de nós, uma destruição; mas eles estão em paz.
Aos olhos dos homens parecem ter sido castigados, mas sua esperança é cheia de
imortalidade; tendo sofrido leves correções, serão cumulados de grandes bens, porque
Deus os pôs à prova e os achou dignos de si. Provou-os como se prova o ouro no fogo
e aceitou-os como ofertas de holocausto. Os que nele confiam compreenderão a
verdade, os que perseveram no amor ficarão junto dele, porque a graça e a misericórdia
são para seus eleitos. Palavra do Senhor. T: Graças a Deus.
7. Responso
Todo aquele que crê em mim, / um dia ressurgirá.
E comigo então se assentará, / na mesa do banquete de meu Pai.
8. Preces
Irmãos, confiantes na promessa da ressurreição, brilhe mais forte a luz de nossa fé que
vigia e suplica:
Descanso eterno, dá-lhes, Senhor, da luz perpétua, o resplendor.
- Tu venceste a morte, na madrugada da ressurreição, nós te entregamos a vida deste
nosso/a irmão/a, esperando com confiança um novo amanhecer...
- Como na semente jogada na terra, crêmos que o corpo deste nosso irmão será
transformado em corpo glorioso.
- Senhor Jesus, no Horto e no Calvário, sentiste o medo da morte; aumenta em nós a
confiança no Pai e ajuda-nos a acolher a morte quando chegar a nossa hora.
- Senhor Jesus, sofreste uma morte injusta e violenta; tem piedade de todas as pessoas
que foram vítimas da violência e do descaso dos dirigentes da sociedade...
- Senhor Jesus, ressuscitando, venceste as forças da morte; faze-nos passar da morte
à vida pelo amor aos irmãos e pelo compromisso com a causa da vida.
Preces espontâneas... Pai nosso
Senhor, Jesus Cristo, tu és vida e Ressurreição! Afirmaste que na casa do Pai há muitas
moradas. Confiando nesta tua palavra, te pedimos: acolhe (N) e todas as pessoas que
morreram em tua amizade. Conduze-as para a luz santa prometida aos nossos pais e
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mães e faze-nos passar a todos da morte para a vida . Tu que vives e reinas pelos
séculos dos séculos. Amém!
9. BÊNÇÃO
O Deus dos vivos e dos mortos dê a vida aos nossos corpos mortais, agora e para
sempre. Amém!
+ Abençoe-nos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.
Bendigamos ao Senhor.
- Graças a Deus.
Que as nossas irmãs e irmãos falecidos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz.
Amém.
SALMOS
595. SALMO Mim
"Não tenha medo, pequeno rebanho, porque o Pai de vocês tem prazer em dar-lhes o
reino" (Lc 12,32).
Nesta oração da noite, expressemos a confiança no Senhor que nos acompanha sempre,
nos defende das ilusões do mundo e nos dá a sua paz.
Ó Deus, ao ouvir meu clamor, / responde, ó meu defensor!
Tu abrandas meu grande penar, / piedade, quando eu te chamar!
Vocês andarão me insultando, / tentando iludir-se, até quando?...
Por mim o Senhor faz prodígios, / e saibam que me ouve os pedidos.
Temendo, não pequem, vigiem, / na calma da noite meditem...
Ofertem os dons da justiça, / confiem a Deus sua vida!
São muitos aí a dizer: / "Felizes, quem vai nos fazer?"
A luz de tua face, qual sol, / levanta, Senhor, sobre nós!
Maior alegria me deste / que a deles em dia de festa...
Em paz eu me deito e durmo, / me deixas, Senhor, tão seguro!
Ao Pai demos glória e a Jesus, / seu Filho, que é nossa luz!
Ao Espírito, amor e ternura, / louvores de toda criatura.
596. SALMO 8
"Eu digo a vocês: Se eles se calarem, as pedras gritarão" (Lc 19,40).
Cantemos a grandeza de Deus e a dignidade imensa que ele deu à pessoa humana.
Adoremos o Cristo ressuscitado, imagem da nova humanidade, senhor do universo.
Teu nome é, Senhor, maravilhoso, / por todo o universo conhecido;
O céu manifesta a tua glória / com teu resplendor, é revestido.
Até por crianças pequeninas / perfeito louvor te é cantado;
é força que barra o inimigo, / reduz ao silêncio o adversário.
Olhando este céu que modelaste, / a lua e as estrelas a conter;
que é, ó Senhor, o ser humano / pra tanto cuidado merecer?
A um Deus semelhante o fizeste, / coroado de glória e de valor;
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de ti recebeu poder e força / de tudo vencer e ser senhor.
Dos bois, das ovelhas nos currais, / das feras que vivem pelas matas;
dos peixes do mar, dos passarinhos, / de tudo o que corta o ar e as águas.
Teu nome é, Senhor, maravilhoso, / por todo o universo conhecido;
O céu manifesta a tua glória / com teu resplendor, é revestido.
A ti seja dada toda a glória, / Deus, fonte de vida e verdade,
amor maternal que rege a história, / vem, fica pra sempre ao nosso lado.
597. SALMO 23(22)
"Eu sou o bom pastor: conheço minhas ovelhas e elas me conhecem" (Jo 10,14).
Como os antigos romeiros do povo de Deus, cantemos nossa confiança no Senhor,
pastor que nos conduz e nos acolhe como hóspedes queridos.
O Senhor é meu Pastor, / nada me pode faltar.
Onde houver muita fartura, / Onde houver muita fartura, / ele aí vai me levar!
Para as fontes de água fria / ele vai me conduzir;
eu repouso e ganho força, / eu repouso e ganho força, / e vontade de sorrir.
Por caminhos bem traçados, / ele me faz caminhar;
nas passagens perigosas, / nas passagens perigosas, / ele vem me acompanhar.
Me prepara mesa farta, / do inimigo invejar.
Vem, me abraça e põe perfume, / vem, me abraça e põe perfume, / faz minha taça
transbordar!
Me acompanha noite e dia / tua força e teu amor;
vou morar na tua casa, / vou morar na tua casa, / toda a vida, meu Senhor!
Glória ao Pai, glória a seu Filho, / glória ao Espírito Divino.
Ao Pastor de nossas vidas, / ao Pastor de nossas vidas, / ofertamos este hino.
598. SALMO 42(41)
Quem tiver sede venha a mim, e beba aquele que crê em mim (Jo 7,37).
Façamos nossa a súplica do exilado e do migrante saudoso da sua terra e da sua
comunidade. Que cada dia se reavive em nós a caminhada para as fontes do batismo e
o desejo da intimidade com o Senhor.
A minh'alma tem sede de Deus, / pelo Deus vivo anseia com ardor:
quando irei ao encontro de Deus / e verei tua face, Senhor?...
A ovelha sedenta procura o riacho,
a minh'alma suspira por Deus, meu amparo!
Dor e lágrimas são noite e dia meu pão,
"Onde está o teu Deus?", ouço só gozação.
As saudades que sinto me fazem chorar,
quanta coisa se foi, não é bom nem lembrar...
Quando a gente andava pra casa de Deus,
era festa, alegria, louvores, um céu!
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Por que estás abatida e confusa, ó minh'alma?...
Canta esta esperança: "Meu Deus, tu me salvas!"
Se a tua esperança é o Deus que te salva,
por que estás abatida e confusa, ó minh'alma?...
A minh'alma se curva por dentro de mim,
qual montanha me faz só lembrar-me de ti...
Entre fontes e montes, saudades de ti,
pequenina montanha, mais nunca te vi!...
São cascatas que estrondam e abismos que ecoam,
sobre mim tuas vagas, tuas ondas reboam.
Pelo dia o Senhor vai mandar seu amor,
pela noite a meu Deus vou fazer meu clamor.
Digo a Deus: "Meu rochedo, por que me esquece?
O inimigo me oprime e minh'alma esmorece"...
Minha vida esmagam os meus opressores,
"Onde está o teu Deus?", ouço sempre agressores.
Por que estás abatida e confusa, ó minh'alma?
Canta esta esperança: "Meu Deus, tu me salvas!"
Glória ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo,
Mãe que escuta o lamento e me enxuga este pranto.
599. SALMO 51(50)
Renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade(Ef 4, 23)
Senhor Deus, misericórdia!
Misericórdia de mim, Deus de bondade, / misericórdia por tua compaixão!
Vem me lavar das sujeiras do pecado, / vem me livrar de tamanha perdição!
Reconheço toda a minha maldade, / diante de mim a vastidão de minha ofensa...
Foi contra ti, meu Senhor, o meu pecado, / e pratiquei o que é mal em tua presença!
Bem sei da retidão dos teus mandados / e da verdade que teu falar propõe,
mas te lembras: eu nasci já na maldade / e no pecado concebeu-me minha mãe!
Que tu amas a verdade sei e sinto / e me ensinas o saber do coração;
vem me banhar com tua graça e serei limpo, / mais puro que um capucho de algodão!
Faz-me escutar uma palavra de alegria / e assim contentes vão dançar os ossos meus;
A minha culpa apagarás em pleno dia / e os meus pecados faz sumir dos olhos teus!
Cria em mim um coração imaculado, / não desprezes a poeira que criaste,
não me ponhas para fora do teu lado / e teu Espírito não se afaste deste traste!
Que teu perdão me inunde de alegria / e um espírito generoso me sustente;
ensinarei aos maus as tuas vias, / será imensa a procissão dos penitentes!
Vem me livrar de toda morte violenta / e tua justiça, ó meu Senhor, irei gritando;
abre meus lábios e esta boca bem atenta, / o teu louvor alegremente irá cantando!
Pois tu não queres sacrifício nem oferta, / meu sacrifício é meu espírito contrito.
Um coração que esmagado se converta. / Tu não desprezas, nem te vai despercebido!
Derrama, enfim, tuas graças em Sião, / vem, reconstrói as ruínas do teu povo;
aceitarás as oferendas e oblações, / Receberás em teu altar um culto novo!
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Louvor a ti, o universo todo adora, / tu és a paz, a vida plena e o perdão.
Do mundo inteiro vem a prece que te implora, / ó vem depressa e dá-nos tua salvação.
Medite no coração o que o tocou mais, diga em voz alta se desejar...
Refrão 2: Pequei, Senhor, misericórdia!
600. SALMO 67(66) - Rem

HL p. 35

"A luz verdadeira veio para iluminar todo homem que vem a este mundo" (Jo 1,9).
Pelos frutos da terra e pelas vitórias que o povo de Deus já conquistou em sua
caminhada, agradeçamos ao Senhor.
Tua bênção, Senhor, nos ilumine, / tua face, Senhor, sobre nós brilhe.
Teu poder encerra paz e retidão, / bênçãos e frutos por todo este chão.
Deus se compadece e de nós se compraz, / em nós resplandece seu rosto de paz.
Pra que o povo encontre, Senhor, teu caminho / e os povos descubram teu terno carinho.
Que todos os povos te louvem, Senhor, / que todos os povos te cantem louvor!
Por tua justiça se alegram as nações, / com ela governas da praia aos sertões.
Que todos os povos te louvem, Senhor, / que todos os povos te cantem louvor!
O chão se abre em frutos, é Deus que abençoa! / e brotem dos cantos do mundo esta
loa!
Ao Pai demos glória e ao Filho também / louvor ao Espírito Santo. Amém
Refrão 2 (para a 5ª feira santa):
Ninguém pode se orgulhar a não ser nisto, / nos orgulhamos na cruz de Jesus
Cristo, / nele está a vida e a ressurreição, / nele, a esperança de libertação.
601. SALMO 68(67),1-24 - parte A Rem

H2, p. 36

Se Deus é por nós, quem será contra nós? (Rm 8,31)
Celebrando a manifestação do Senhor nas lutas das antigas tribos de Israel e nas
procissões do templo, adoremos a ele presente e atuante na caminhada do nosso povo.
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
Levanta-se Deus, cadê os inimigos?... / Na sua presença perecem os iníquos!
São como fumaça que desaparece, / são cera no fogo, que logo derrete!
Os justos se alegram diante de Deus, / cantai ao Senhor, vibrai, filhos seus!
Abri o caminho ao grão-cavaleiro, / dançai diante dele, Senhor justiceiro.
Dos órfãos é Pai, das viúvas juiz, / em sua morada só ele é quem diz:
quem ‘stava sozinho, família encontrou, / quem ‘stava oprimido, sua mão libertou!
À frente do povo saíste, ó Deus, / os céus gotejaram, a terra tremeu;
na sua presença se abala o Sinai, / é Deus que avança, que avança e vai!
U'a chuva abundante do céu derramaste / e a tua herança exausta saciaste;
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fizeste em tua paz viver teu rebanho / e os necessitados tiveram seu ganho.
Falou sua Palavra, saem os portadores, / debandam os reis e fartam-se os pobres!
Imenso é o poder de nosso Senhor, / subindo às alturas, cativos levou.
Bendito sejais, Senhor, todo dia, / tu és quem nos salva, quem nos alivia;
és tu nosso Deus, o libertador! / Quem livra da morte, só mesmo o Senhor!
Refrão -festa de Pentecostes:
O Espírito do Senhor / o universo todo encheu,
tudo abarca em seu saber, /tudo enlaça em seu amor!
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
602. SALMO 86(85) - 1ª versão - Re
"Cristo, durante sua vida terrena, fez orações e súplicas a Deus, em voz alta e com
lágrimas, ao Deus que o podia salvar da morte" (Hb 5,7).
Em comunhão com todos os que estão dominados pelas injustiças, ou passando por
qualquer sofrimento, peçamos ao Senhor vida e salvação.
Senhor, me escuta e responde, / sou fraco e necessitado,
me salva, sou teu amigo, / teu servo em ti confiado.
Tu és meu Deus, tem piedade, / o dia todo te invoco,
alegra meu coração, / pra ti, Senhor, eu me volto.
Tu és perdão e bondade, / acolhes aos que te imploram,
atende agora esta prece, / no meu sofrer me consola.
Na angústia chamo por ti, / pois tu respondes, Senhor.
Que deus faria o que fazes? / Ninguém te iguala em amor.
Os povos todos virão / louvar a tua majestade;
tu fazes grandes prodígios, / só tu és Deus de verdade.
Me ensina o caminho certo, / pra andar em tua verdade,
reúne meu coração, / que siga tua vontade.
De coração agradeço / tão grande amor tens por mim,
tiraste-me do abismo, / assim te louvo, sem fim.
Furiosos se levantaram, / querendo me derrubar;
contigo não se incomodam, / altivos querem matar.
Mas tu, Senhor de ternura, / paciente, cheio de amor,
de mim tem pena, ó Deus, / atento a teu servidor.
Me dá tua força, Senhor, / teu servo vem libertar,
e aqueles que me odeiam / calados hão de ficar.
Ao Pai do céu demos glória, / a Jesus Cristo também,
A quem dos dois é o Amor / Se louve pra sempre. Amém!
603. SALMO 90(89) - Do
"Vocês estão mortos e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus" (Cl 3,3).
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Rezamos este salmo para que a ação do Senhor se revele nos trabalhos das nossas
comunidades. "Que ele confirme a obra de nossas mãos".
Senhor, tens sido sempre o nosso abrigo! / Bem antes que as montanhas se elevassem
bem antes que este mundo fosse erguido.
És Deus de geração em geração! / Disseste ao ser humano que criaste:
voltai ao pó, voltai, filhos de Adão.
Pra ti mil anos logo vão embora / igual ao dia de ontem que passou
ou como a noite curta, não demora
Tu os levas, feito o sono da manhã / que passa igual à erva que floresce
e à tarde, já fenece, seca e vã.
Tua ira nos deixou apavorados, / diante de tua face, nossas culpas
segredos à tua luz são revelados.
Como um suspiro passam nossos dias, / setenta anos, dura nossa vida,
oitenta pra quem tem muita energia.
Correndo os anos passam, com aflições. / Ensina a bem contar os nossos dias
tornando sábios nossos corações.
Aos que te servem, volta, ó meu Senhor, / e alegres, toda a vida cantaremos
desde a manhã nos mostra o teu amor.
O que sofremos muda em alegria, / revela a nós, teus servos, o que fazes
aos nossos filhos tuas maravilhas.
Que venha sobre nós tua doçura, / das nossas mãos confirma o trabalho,
vem dar tua bênção, dando-nos fartura.
Louvor a ti, ó Pai, Deus de bondade, / em Cristo resplandece a tua face,
no Espírito teu dom, tua claridade.
604. SALMO 91(90)
"Eu deixo para vocês a paz e lhes dou a minha paz. Não fiquem perturbados, e nem
tenham medo" (Jo 14,27).
No Antigo Testamento, um perseguido que se refugiou no templo escutou dos sacerdotes
e profetas uma palavra de Deus que o encorajou e o animou. O povo interpretou este
salmo como profecia sobre o Cristo, assistido pelo Pai em suas provações. Vamos cantálo na alegria de contarmos com essa proteção do Senhor.
Quando invocar, eu atenderei, / na aflição com ele estarei;
libertarei, glorificarei, / minha salvação eu lhe mostrarei!
Tu que moras sob a sombra / do Senhor onipotente,
lhe dirás em confiança: / "Meu refúgio, meu batente,
Só em ti é que eu confio!" / e ele vem tão fielmente
te livrar do caçador / e da peste inclemente.
Vai cobrir-te com suas penas, / em suas asas tu te abrigas,
o seu braço é teu escudo, / armadura em que te fias;
Não terás o que temer / nem de noite, nem de dia,
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venha a flecha e o terror, / venha a peste, epidemia...
Caiam mil junto de ti / e dez mil bem a teu lado,
nada vai te atingir, / não serás prejudicado...
Com teus olhos hás de ver / qual dos maus o resultado;
No Senhor tens teu refúgio, / nenhum mal terás passado!
O Senhor mandou seus anjos / pra teus passos vigiarem;
Eles te sustentarão / pra teus pés não tropeçarem...
Os perigos mais temidos / sem temor vais enfrentá-los;
"Já que a mim se confiou, / cuidarei de resguardá-lo!"
Ele vai chamar por mim, / logo eu lhe responderei;
Junto dele em sua angústia, / sou eu quem o livrarei.
E assim vou glorificá-lo / longos dias lhe darei
E a minha salvação / eu lhe manifestarei!
Glória a Deus que nos atende / que é do mundo o criador
e ao seu Filho, Jesus Cristo, / dos sem vez libertador,
e ao Espírito Divino, / de Deus maternal amor.
Ao Deus vivo, uno e trino, / dos remidos o louvor!
605. SALMO 97(96)
"O Senhor tomou posse do seu reino. Contentes vibremos de alegria" (Ap 19,6).
Como se revelou no Sinai ao povo de Israel e, na pessoa de Jesus a toda a humanidade,
o Senhor se revela como luz na vida dos justos e como força dos que lutam pelo seu
reino. Vamos louvá-lo pela manifestação dele em nossas vidas.
Uma luz já se levanta para os justos / e a alegria para os retos corações.
Deus é Rei! exulte a terra de alegria, / e as ilhas numerosas rejubilem!
Treva e nuvem o rodeiam no seu trono, / que se apóia na justiça e no direito.
Vai um fogo caminhando à sua frente / e devora ao redor seus inimigos.
Seus relâmpagos clareiam toda a terra; / toda a terra ao contemplá-los estremece.
As montanhas se derretem como cera / ante a face do Senhor de toda a terra.
E assim proclama o céu sua justiça, / todos os povos podem ver a sua glória.
"Os que adoram as estátuas se envergonham, / e os que põem sua glória nos seus
ídolos; / Aos pés de Deus vêm se prostrar todos os deuses!" / Sião escuta transbordante
de alegria.
Exultam as cidades de Judá, / porque são justos, ó Senhor, vossos juízos!
Porque vós sois o Altíssimo, Senhor, / muito acima do universo que criastes.
De muito superais todos os deuses. / O Senhor ama os que detestam a maldade.
Ele protege seus fiéis e suas vidas, / e da mão dos pecadores os liberta.
Uma luz já se levanta para os justos, / e a alegria, para os retos corações.
Homens justos, alegrai-vos no Senhor, / celebrai e bendizei seu santo nome!
Glória a Deus presente em toda a terra, / a Jesus que o Pai nos enviou.
Ao Espírito, de Deus amor materno / toda graça, toda honra e louvor.
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Refrão natal e epifania:
Resplandeceu a luz sobre nós, / porque nasceu Cristo, o Salvador.
606. SALMO 112(111)
Outrora vocês eram trevas, agora são luz no Senhor. Por isso, comportem-se como
filhos da luz. (Ef 5,8).
Cantemos o elogio das pessoas crentes e amigas de Deus.
Quem busca a Deus aleluia, / exulte de alegria, aleluia!
Feliz quem respeita o Senhor / e ama com carinho a sua lei!
Sua descendência será forte na terra, / abençoada a geração de quem é reto.
Haverá glória e riqueza em sua casa, / e permanece para sempre o bem que fez.
É correto, generoso e compassivo, / como luz brilha nas trevas para os justos.
Feliz quem é caridoso e prestativo / que resolve seus negócios com justiça.
Porque jamais vacilará quem é justo, / sua lembrança permanece eternamente.
Ele não teme receber notícias más: / Em Deus, seu coração está seguro.
Seu coração está tranqüilo e nada teme, / e confusos há de ver seus inimigos.
Reparte com os pobres os seus bens, / permanece para sempre o bem que fez,
e crescerão a sua glória e seu poder. / Bendito seja Deus agora e sempre.
607. SALMO 113(112)
O Senhor derruba os poderosos do trono e eleva os pequenos (Lc 1,52).
Com os pobres e oprimidos do mundo inteiro e com Maria, humilde serva do Senhor,
louvemos ao Senhor poderoso que se compromete com a vida dos pequenos.
Louvai, ó servos do Senhor, louvai, / ao nome santo do Senhor, cantai.
Agora e para sempre é celebrado, / desde o nascer ao pôr do sol louvado.
Sobre as nações domina o nosso Deus, / e sua glória vai além dos céus;
Ninguém igual a Deus que das alturas, / se inclina para olhar as criaturas.
Do chão levanta o fraco e humilhado / E da miséria tira o rejeitado.
Com a nobreza iguala os excluídos, / torna a estéril mãe de muitos filhos.
Louvado seja Deus, o criador, / louvado seja o Libertador!
Louvado o Espírito que é só ternura / e de amor preenche as criaturas.
608. SALMO 114(113A)
Vocês, que antes não eram povo, agora são povo de Deus (1Pd 2,10).
Reunindo a admiração do universo, cantemos as maravilhas de Deus presente na
caminhada de libertação do nosso povo.
Quando o povo de Deus cativo / saiu das terras do Egito
a mão de Deus forte e potente / fez de Israel a sua gente!
Então o mar deu uma carreira /e o rio subiu uma ladeira.
Os montes e as serranias / saltaram de tanta alegria!
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Que tens, ó mar, para correr / e o rio, pra retroceder?...
Que deu no monte pra dançar / e como um cabritinh'pular?...
Estremeceu a terra e o céu / em face do Deus de Israel,
por ele a rocha desmanchou-se / em fonte de águas tão doces.
Louvor a Deus que livra o pobre/ em Cristo vencedor da morte.
que brilha na ressurreição / e a todos traz libertação.
Do santo Espírito a ternura / renove toda criatura
pois dele desce todo bem, /louvado seja sempre. Amém!
609. SALMO 116(115) – parte B
“O cálice da bênção que nós abençoamos, não é comunhão com o sangue de Cristo?”
(1Cor 10,16).
Demos graças ao Senhor por ter atendido os nossos pedidos e realizado nossos desejos
de salvação.
Ó Senhor, meu Deus, eu te louvarei, / tua libertação eu proclamarei!
Mantive a fé mesmo ao dizer: “Estou perdido!”
Em minha angústia eu disse: “Todos são fingidos!”
Como é que vou retribuir ao meu Senhor
tudo de bom que ele por mim realizou?...
Vou levantar a taça da libertação,
invocarei seu santo nome em oração!
Eu vou cumprir minhas promessas ao Senhor,
e na presença do seu povo, meu louvor!
Irreparável é a morte dos seus santos.
É uma perda: a seus olhos valem tanto!
De tua serva filho sou, teu servidor,
tu me quebraste as algemas, ó Senhor!
Eu te ofereço um sacrifício de louvor,
ao invocar teu nome santo, ó Senhor!
Eu vou cumprir minhas promessas ao Senhor,
e na presença do seu povo, meu louvor!
Maravilhado nesta casa do Senhor,
dentro de ti, Jerusalém, o meu louvor!
Ao Pai a glória e ao seu Filho, Jesus Cristo,
glória também a quem dos dois é o Espírito!
610. SALMO 121(120)
Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo! (Lc 12,7).
Como os antigos peregrinos em suas romarias a Jerusalém, peçamos ao Senhor que no
caminho nos guarde e nos acompanhe.
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Sou romeiro que caminha, / sou devoto do Senhor,
caminhamos pra terra santa, / para o encontro de nosso Senhor. (bis)
Eu levanto meus olhos pros montes: / onde está quem me ajuda, adonde?...
Meu socorro está no Senhor, / que os céus e a terra formou!
Tu não vais tropeçar nas estradas, / acordado está quem te guarda!
Um cochilo tirar pode não / o vigia da santa nação!
O Senhor fica sempre a teu lado, / te guardando com todo cuidado!
Que o fogo do sol não te açoite, / nem a lua te ofenda de noite!
Ele vai te livrar dos desastres, / ele sempre te afasta dos males:
Te protege no ir, no voltar, / toda hora sem nunca faltar!
A Deus Pai seja todo louvor, / e a seu Filho, Jesus, Salvador,
e ao Espírito Santo também, / na seqüência dos tempos. Amém!
611. SALMO 124(123)
"Se Deus está conosco, quem estará contra nós? Quem nos separará do amor de Cristo?
(Romanos 8,32.35).
O Senhor está com a gente. Se deixarmos sua força atuar através de nós, veremos
coisas novas acontecerem.
Se o Senhor não ‘stivesse conosco / Israel que o diga agora
invasores nos destruiriam / como fogo que tudo devora.
Se o Senhor não estivesse conosco / nos teria afogado este mar,
chegou água até o pescoço, / foi difícil da onda escapar.
O Senhor seja sempre bendito, / pois da garra da fera arrancou,
fomos salvos dos dentes ferinos, / pois de lá o Senhor nos tirou.
Na armadilha qual pássaros presos, / escapamos do vil caçador
a arapuca foi escancarada / nos livrou da prisão o Senhor.
Nosso auxílio está no Senhor, / que os céus e a terra criou.
glória ao Pai e ao seu Filho Jesus. / Ao Espírito fonte de Amor!
612. SALMO 136 (135)
Ao Senhor dos senhores cantai / ao Senhor Deus dos deuses louvai
maravilhas só ele é quem faz / bom é Deus, ao Senhor pois louvai.
Com saber ele fez terra e céu / sobre as águas a terra firmou
para o dia reger fez o sol / e as estrelas pra noite criou.
Pois eterno é seu amor por nós / eterno é seu amor (bis).
Primogênitos todos feriu / do Egito, um povo opressor
e dali Israel fez sair / o poder de sua mão o salvou.
No mar bravo ele fez perecer / os soldados e o tal Faraó.
Aliança ele fez com Israel / no deserto seu povo guiou.
Poderosos sem dó abateu / a famosos reis desbaratou.
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Sua terra Israel recebeu / como herança a seu povo entregou.
Se lembrou de nós na humilhação / ao Senhor, Salvador proclamai
dele nós recebemos o pão / ao Senhor, Deus dos céus, proclamai.
613. SALMO 138 (137) - (melodia do salmo 113: Louvai...)
"Ele olhou para a humildade de sua serva" (Lc 1,48).
Diante de todas as criaturas do céu e da terra, cantamos ao Senhor que dirige seu olhar
amoroso para os pobres e pequenos.
Eu te agradeço bem de coração, / eu canto a ti, Senhor, perante os anjos.
Eu me ajoelho pra teu santuário, / por teu amor fiel teu nome eu canto!
Além de toda imaginação, / tua palavra, teu nome engrandeces,
e quando eu grito, meu Senhor respondes, / me satisfazes e me fortaleces.
Todos os reis da terra te celebrem, / pois já ouviram os dizeres teus
façam poemas sobre os teus caminhos, / pois é tão grande tua glória, ó Deus!
Nosso Senhor é um Deus tão imenso / mas é capaz de ver o pequenino,
e já de longe avista o arrogante; / Em minha angústia livra o inimigo!
Tua mão direita para mim estendes, / sempre me salva teu amor fiel.
De tua mão a obra não desprezes, / glória a Deus, Mãe que une terra e céu!
614. SALMO 147(146),1-11: parte A
Louvai a Deus aleluia, / pois grande é seu nome, aleluia!
= Louvai o Senhor Deus porque ele é bom, + / ele é digno de louvor, ele o merece!
- O Senhor reconstruiu Jerusalém, / E os dispersos de Israel juntou de novo;
- ele conforta os corações despedaçados, / ele enfaixa suas feridas e as cura;
- Fixa o número de todas as estrelas / e chama a cada uma por seu nome.
- É grande e onipotente o nosso Deus, / seu saber não tem medida nem limites.
- O Senhor Deus é o amparo dos humildes, / mas dobra até o chão os que são ímpios.
- Entoai, cantai a Deus ação de graças, / tocai para o Senhor em vossas harpas!
- Ele reveste todo o céu com densas nuvens, / e a chuva para a terra ele prepara;
- Faz crescer a verde relva sobre os montes / e as plantas que são úteis para o homem;
- Ele dá aos animais seu alimento / e ao corvo e a seus filhos que o invocam.
- Não é a força do cavalo que lhe agrada, / nem se deleita com os músculos do homem;
- mas agradam ao Senhor os que o respeitam, / os que confiam esperando em seu amor!
- Glória a Deus presente em nossa história / e a Jesus que o Pai nos enviou,
- ao Espírito de Deus amor materno / toda graça, toda honra e louvor.
615. SALMO 147(147),12-20 parte B
Vem, vou te mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro (Ap 21,9)
Cantando este hino pela restauração da cidade santa, Jerusalém, agradeçamos ao
Senhor que se aproxima de nós, e manifesta sua força em nossa fraqueza.
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Jerusalém, Povo de Deus, Igreja santa,
levanta e vai, sobe as montanhas, ergue o olhar:
lá no oriente desponta o sol da alegria,
que vem de Deus aos filhos teus: eis o teu dia!
Louva, Jerusalém, / louva o Senhor teu Deus:
Tuas portas reforçou, / e os teus abençoou;
Te cumulou de paz, / e o trigo em flor te traz!
Sua Palavra envia / corre veloz sua voz.
Da névoa desce o véu, / unindo a terra e o céu;
As nuvens se desmancham, / o vento sopra e avança.
Ao Povo revelou / palavras de amor.
A sua Lei nos deu / e o Mandamento seu;
Com ninguém fez assim, / amou até o fim.
Ao Deus do céu louvemos / e ao que vem, cantemos;
E ao Divino, então, / a nossa louvação!
Os Três, que são um Deus, / exalte o Povo seu!
Refrão natal:
O verbo se fez carne e habitou entre nós.
CÂNTICOS EVANGÉLICOS
616. CÂNTICO DE ZACARIAS (Lucas 1,68-79)
O Evangelho põe na boca de Zacarias este hino, para festejar o nascimento de João
Batista. Com todo o povo de Deus agradeçamos ao Senhor a realização de suas
promessas para nós e a vinda do Cristo como luz de nossas vidas.
Bendito o Deus de Israel / que seu povo visitou
E deu-nos libertação / enviando um Salvador,
Da casa do rei Davi, / seu ungido servidor.
Cumpriu a voz dos profetas / sesde os tempos mais antigos,
Quis libertar o seu povo / do poder dos inimigos,
Lembrando-se da aliança / de Abraão e dos antigos.
Fez a seu povo a promessa / de viver na liberdade,
Sem medos e sem pavores / dos que agem com maldade
E sempre a ele servir / na justiça e santidade.
Menino, serás profeta / do Altíssimo Senhor
Pra ir à frente aplainando / os caminhos do Senhor,
Anunciando o perdão
/ a um povo pecador.
É ele o Sol Oriente / que nos veio visitar.
Da morte, da escuridão, / vem a todos libertar.
A nós seu povo remido / para a paz faz caminhar.
Ao nosso Pai demos glória / e a Jesus louvor também.
Louvor e glória, igualmente, / ao Espírito que vem.
Que nosso louvor se estenda / hoje, agora e sempre. Amém!
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Refrão da páscoa
Mal começava o domingo, a semana, / lá vêm as mulheres com flores e aromas,
de passo em passo, de rua em rua, / o sol já havia surgido, aleluia!
617. CÂNTICO DE MARIA (Lucas 1,46-55) - 1ª versão
Com Maria, serva do Senhor e figura da Igreja, cantemos as mravilhas que o Senhor fez
por nós através de Jesus Cristo, e façamos nosso o projeto de Deus.
O Senhor fez em mim maravilhas, / Santo é seu nome.
A minh'alma engrandece o Senhor / E exulta o meu espírito em Deus, meu Salvador;
Porque olhou para a humildade de sua serva, / Doravante as gerações hão de chamarme de bendita.
O Poderoso fez em mim maravilhas, / E santo é o seu nome!
Seu amor para sempre se estende / Sobre aqueles que o temem;
Manifesta o poder de seu braço, / Dispersa os soberbos;
Derruba os poderosos de seus tronos / E eleva os humildes;
Sacia de bens os famintos, / Despede os ricos sem nada.
Acolhe Israel, seu servidor, / Fiel ao seu amor.
Como havia prometido a nossos pais, / Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. / Como era no princípio, agora e sempre.
Amém!
Refãos advento
Abre as portas, deixa entrar o Rei da glória. / É o tempo ele vem orientar a nossa
história! / Maravilhas fez conosco o Senhor, / Exultemos de alegria.
Refrão da quaresma:
Eu te exalto Senhor, porque me libertaste.
Refrão páscoa:
Cantai, ao Senhor um canto novo, aleluia. / Pois ele fez maravilhas, aleluia.
618. CÂNTICO DE MARIA - 2ª versão
A minh'alma engrandece o Senhor, / meu coração muito se alegrou
em Deus, meu Salvador, / em Deus, meu Salvador!
Minh'alma exalte o Senhor / e o meu coração, vibrando, se alegra
em Deus que é meu Salvador, / o Deus que minh'alma alegre celebra.
Ele voltou seu olhar / para a pequenez de sua servidora
e todas as gerações / me proclamarão feliz e ditosa!
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Ele que é todo poder / me fez grandes coisas, santo é seu nome!
Sua bondade se estende / de pais para filhos sobre os que o temem!
Ele agiu com braço forte / e os cheios de orgulho ele dispersou!
Botou abaixo os potentes, / humildes, pequenos, ele elevou!
Ele enricou os famintos / e os ricos, sem nada, embora mandou!
Ele a seu povo acudiu, / de sua promessa aos pais se lembrou!
Ele aliou-se a Abraão / e a seus descendentes, sem fim, também!
Glória ao Pai por seu Filho, / no Espírito Santo, pra sempre. Amém!
619. CÂNTICO DE SIMEÃO (Lucas 2,19-32)
Como o velho Simeão, figura de todos os que esperam a realização das promessas de
Deus, cantemos nossa certeza de recebermos d'Ele, cada dia, sua paz e salvação.
Salvai-nos Senhor quando velamos / Guardai-nos, também quando dormimos.
Nossa mente vigie com o Cristo, / Nosso corpo repouse em sua paz.
Agora, Senhor, podes deixar / partir em paz teu servidor,
porque os meus olhos já contemplam, / da salvação o resplendor!
Segundo a tua palavra, / vi a tua salvação;
manda em paz teu servidor, / no fulgor do teu clarão!
Pra todos os povos preparaste / a salvação que resplendeu,
a luz que ilumina as nações todas, / a glória deste povo teu!
Glória ao Pai, glória ao Menino, / Deus que veio e Deus que vem;
glória seja ao Divino, / que nos guarde sempre. Amém!
Refrão para a vigília do sábado
Sentinela, em que ponto está a noite? / Sentinela, em que ponto está a noite?
A luz brilhará nas trevas e esta noite / resplandecerá como dia!
REFRÃOS MEDITATIVOS PARA INICIAR O OFÍCIO
620. TC OFÍCIO DA MANHÃ
O Sol nasceu; é novo dia! / Bendito seja Deus! Quanto alegria!
Deus é amor, arrisquemos viver por amor. / Deus é amor, ele afasta o medo.
Desde a manhã preparo uma oferenda / e fico, Senhor a espera do teu sinal.
Ó, ó, ó! / Nós te adoramos, ó Cristo!
621. TC OFÍCIO DA TARDE
Senhor Jesus, tem piedade de nós (bis)
O nosso olhar se dirige a Jesus, / o nosso olhar se mantém no Senhor!
Confiemo-nos ao Senhor, / ele é justo e tão bondoso, / Confiemo-nos ao Senhor, aleluia!
Onde reina o amor, fraterno amor, / onde reino o amor, Deus aí está.
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622. NOITE (completas)
Quando a noite chegar, vem Jesus me guardar!
Vem protege meu sono com teu santo olhar! (bis)
623. TC OFÍCIO DE VIGÍLIA
Mesmo as trevas, não são trevas para ti / a noite é luminosa como dia.
Indo e vindo, trevas e luz: / tudo é graça , Deus nos conduz.
Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra: / Inunda meu ser, permanece em mim.
624. OFÍCIOS DO ADVENTO
No Senhor sempre darei graças, no Senhor me alegrarei.
Venham todos não tenham medo, / uita alegria, o Senhor já vem,
muita alegria o Senhor já vem.
625. OFÍCIO DO NATAL
Após espera tão longa irrompe a noite que é dia,
Até os palácios se apagam diante da estrebaria.
626. OFÍCIOS DA QUARESMA
Misericordioso é Deus, sempre, sempre o cantarei.
Vigiai, unidos a mim, comigo orando, sempre orando.
627. TEMPO PASCAL
Alegrem-se os céus, exulte a terra: ressuscitou Jesus Cristo!
Alegrem-se os céus, exulte a terra: ressuscitou Jesus Cristo!
Ressuscitou de verdade, aleluia, aleluia!
Cristo Jesus ressuscitou, aleluia, aleluia!
Cantem céus e terras, céus e terras cantem,
Jesus Cristo, já ressuscitou.
628. PENTECOSTES
Ó Divino, vem te apossar da nação
Que deseja teu ensino, que te entrega o coração.
Ó Divino, na dor consolação.
629. FALECIDOS
Vem a noite de mansinho estender o véu.
Durma em paz, não tenha medo, Deus está no céu. (bis)
630. HINOS
Vós sois o caminho, a verdade e a Vida / O pão da alegria descido do céu!
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Nós somos caminheiros que marcham para os céus, / Jesus é o caminho que nos conduz
a Deus.
Da noite da mentira, das trevas para a luz, / Busquemos a verdade, verdade é só Jesus.
Pecar é não ter vida, pecar é não ter luz, / Tem vida só quem segue os passos de Jesus.
Jesus Verdade e Vida, Caminho que conduz, / O povo peregrino que marcha para a luz.

Clarão da glória do Pai / resplende, ó sol verdadeiro,
A criação, hoje exulte / como no dia primeiro.
Rebrilha, ó sol da justiça, / com teu imenso esplendor,
Da treva arranca teu povo / derrama em nós teu amor.
O nosso pão seja Cristo / e a fé nos seja bebida
O Santo Espírito bebamos / nas fontes puras da vida.
Louvor ao Ressuscitado / que a própria morte venceu,
A Ele, ao Pai e ao Espírito / louvor eterno no céu.

A ti, ó Deus teu povo cante o louvor
Ao teu amor responda com mais amor.
Senhor, tua Igreja somos nós / numa só voz,
é teu tudo o que somos e o que temos
e aqui vimos para adorar.
Senhor, a graça imensa de viver / sem merecer,
a graça de ser filho e de te amar, / vamos louvar e agradecer.
Senhor, no sofrimento e na alegria / de cada dia,
ajuda-nos a amar o que é melhor, / e o teu amor aumente em nós.

Ao cair da tarde, vendo o pôr-do-sol, / Nós te agradecemos este dia a mais,
Dia de trabalho, luta e provações: / Mas com teu auxilio, terminado em paz.
Ao cair da tarde, quando as sombras vêm, / Eis, humildemente, nossa confissão:
Vemos nossas trevas contra a tua luz; / Tem misericórdia, dá-nos teu perdão.
Ao cair da tarde, vamos descansar, / Confiando em Cristo, nosso salvador.
Nada de amarguras ou preocupações; / Quem dirige a vida é um Deus de amor.
Ao cair da tarde, mostra-nos, Senhor, / Que há esperança, que há ressurreição,
Que o novo dia seja-nos sinal / De uma nova era de libertação!

Lenta e calma sobre a terra, / desce a noite e foge a luz,
Vem brilhar em nossas trevas, / vem conosco, bom Jesus! (bis)
Em silêncio passa a noite, / vão-se as trevas, chega a luz!
Amanhã é novo dia, / vem conosco, bom Jesus! (bis)
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Vem conosco, Cristo amigo, / quem do alto nos conduz.
Sê a luz dos nossos passos, / vem conosco, bom Jesus! (bis)

Criador generoso da luz, / quando as trevas, a terra cobriam,
Com a tua Palavra ordenaste, / e criaste a luz para o dia.
E chegada a hora teu Filho, / solidário, se fez Redentor.
Sua glória adoramos na cruz, / novo dia no mundo brilhou.
E agora que a terra inteira, / geme e sofre em dores de parto,
Nós tua filhas e filhos clamamos, / vem liberta teu povo esmagado.
Ó Pai santo, atende esta prece, / com o único Filho também,
Na unidade do Espírito Santo, / Pelos séculos, dos séculos. Amém

Ouve-se na terra um grito, / do povo um grande clamor:
Senhor, abre os céus, / que as nuvens chovam o Salvador.
É um só canto de amor e esperança / Que a terra mãe, germinando, contém:
A ti Senhor nós clamamos: / Vem, Senhor Jesus, Vem!
Mesmo se as guerras destroem a terra / Pondo em perigo a paz e o bem,
Que a nossa voz não se canse: / Vem, Senhor Jesus, vem!
Vem reunir hoje as tuas Igrejas, / A tua prece rezamos também.
O nosso amor sempre espere: / Vem, Senhor Jesus, Vem!

Oh! Vem, Senhor, não tardes mais,
vem saciar nossa sede de paz!
Oh! Vem, como chega a brisa do vento / Trazendo aos pobres justiça e bom tempo!
Oh! Vem, como chega a chuva no chão / Trazendo fartura de vida e de pão!
Oh! Vem, como chega a luz que faltou / Só tua palavra nos salva, Senhor!
Oh! Vem, como chega a carta querida / Bendito carteiro do reino da vida!
Oh! Vem, como chega o filho esperado / Caminha conosco, Jesus bem-amado!
Oh! Vem, como chega o libertador / Das mãos do inimigo, nos salva, Senhor!

Nas terras do Oriente, / surgiu dos céus uma luz
que vem brilhar sobre o mundo, / E para Deus nos conduz. (bis)
Nasceu Jesus Salvador: / Aleluia, aleluia!
É Ele o Cristo Senhor: / Aleluia, Aleluia!
Nasceu-nos hoje um Menino, / um Filho que nos foi dado.
É grande e tão pequenino, / Deus forte é Ele chamado. (bis)
Cantai com muita alegria, / Que grande amor Deus nos tem!

246

Pequeno, pobre, escondido, / Nasceu por nós em Belém.

Vimos sua estrela no Oriente / E viemos adorar o Rei da gente.
Onde foi que nasceu / o rei dos judeus?
Em Belém da Judéia, / conforme diz Miquéias.
No lugar da estrebaria, / se deteve a estrela guia.
Encontraram com alegria, / o Menino com Maria.
E abrindo os seus tesouros, / deram incenso, mira e ouro.
Glória ao Pai e ao Menino / e ao Espírito Divino.

Nossa glória é a cruz, / onde nos salvou Jesus.
Nós devemos gloriar-nos / nesta cruz de salvação:
Traz-nos vida e liberdade / e nos dá ressurreição.
Foi preciso ao Senhor, / pra entrar na sua glória,
Ser na cruz crucificado: / é o caminho da vitória.
E quem quer viver unida / sua vida à de Jesus,
Não terá outro caminho: / "Pela cruz se chega à luz!"

Senhor, venceste a morte, / Fizeste brilhar a vida para sempre.
O Cristo ressuscitou dentre os mortos!
primícias daqueles que adormeceram.
A morte foi vencida pela vida.
O Cristo ressuscitou dentre os mortos!
A morte foi tragada pela vida!
Tua vitória onde está, ó morte?
O Cristo ressuscitou dentre os mortos!
Graças ao Deus Salvador, para sempre,
Por nosso Senhor, o Cristo Jesus.

Cristo ressuscitou, o sertão se abriu em flor,
Da pedra água saiu, era noite e o sol surgiu,
Glória ao Senhor!
Vocês, que tristes 'stão, que gemem sob a dor,
Na dor da sua paixão Deus se irmanou!
Vocês, que pobres são, que temem o opressor,
Por sua ressurreição Deus nos livrou.
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A nós descei, divina luz! (bis)
Em nossas almas acendei / o amor, o amor de Jesus! (bis)
Vinde, santo Espírito, e do céu mandai / Luminoso raio, luminoso raio!
Vinde, pai dos pobres, doador dos dons, / Luz dos corações, luz dos corações!
Grande defensor, em nós habitai, / E nos confortai, e nos confortai!
Na fadiga pouso, no ardor brandura, / E na dor ternura, e na dor ternura!
Ó luz venturosa, divinais clarões, / Encham os corações, encham os corações!
Sem um tal poder, em qualquer vivente / Nada há de inocente, nada há de inocente!
Lavai o impuro e regai o seco, / Sarai o enfermo, sarai o enfermo!
Dobrai a dureza, aquecei o frio, / Livrai do desvio, livrai do desvio!
Aos fiéis, que oram com vibrantes sons, / Dai os sete dons, dai os sete dons!
Dai virtude e prêmio e no fim dos dias / Eterna alegria, eterna alegria!
Aleluia! Aleluia! Aleluia! (bis) / Aleluia! Aleluia! Aleluia! (bis)

Bendito sejas Tu, / Senhor de nossos pais, / és pródigo de graças, ó Senhor!
Glória ao Senhor, / Deus de amor,
Para sempre!
Bendito sejas Tu, / ó Verbo de Deus Pai, / a morte que sofreste, nos deu a vida!
Bendito sejas Tu, / Espírito de Deus, / operas na Igreja a salvação!

Maria cheia de graça, / Virgem mãe do Salvador,
ensina-nos a escutar / a Palavra do Senhor.
De Jesus ressuscitado / contemplaste o resplendor;
Para sempre te alegraste / na Palavra do Senhor.
Com os doze recebeste / o Espírito do amor;
Mais que nunca entendeste / a Palavra do Senhor.

Viva a mãe de Deus e nossa / sem pecado concebida,
Salve, Virgem imaculada, / ó Senhora Aparecida.
Aqui estão vossos devotos / cheios de fé incendida
De conforto e de esperança, / ó Senhora Aparecida.
Virgem santa, virgem bela, / Mãe amável, mãe querida,
Amparai-nos, socorrei-nos, / ó Senhora Aparecida.
Oh! Velai por nossos lares, / pela infância desvalida
Pelo povo brasileiro, / ó Senhora Aparecida.

Salve, Maria, / tu és a estrela virginal de Nazaré,
és a mais bela entre as mulheres, / cheia de graça, esposa de José.
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O anjo Gabriel foi enviado / à vilazinha de Nazaré,
para dar um recado lá do céu, / aquela moça que casara com José.
Maria, ao ver o anjo, se espantou / e o anjo disse nada temer,
pois ela tem cartaz lá pelo céu / e o próprio Deus, um dia, dela irá nascer.
Maria acha difícil esta mensagem / e o anjo afirma que Deus fará
e sua prima Isabel, embora velha, / vai ter um filho que João se chamará.
Maria fez-se escrava do Senhor / e apresentou-se para a missão,
de ser a imaculada mãe de Deus / contribuindo para nossa salvação.

Vinde alegres, cantemos, / a Deus demos louvor,
A um Pai exaltemos / sempre com mais fervor.
São José a vós nosso amor / sede o nosso bom protetor
Aumentai em nós o fervor.

São João de Deus amado, / Filho de São Zacarias
Primo do Senhor Jesus / e sobrinho de Maria (bis)
Desde o vosso nascimento / profecia se escutou,
Soltou língua do pai mudo, / todo o povo se alegrou. (bis)
Sois a voz lá no deserto / sois do Cristo o precursor,
Preparais nossos caminhos / pra chegar o Salvador. (bis)
Sois Profeta do Senhor / pregador dum mundo novo,
Sois modelo, mestre e guia / para a Igreja e para o povo (bis)
Combatestes bom combate, / batizados no Jordão,
Derramaste vosso sangue / glorioso São João.
A fogueira já brilhou, / sobe o mastro em louvação,
João Batista abençoado / na alegria dos irmãos. (bis)
630. QUADRILHA DE SÃO PEDRO
Fala Jesus e Pedro escuta, / ao mar as redes atirou...
De dentro das necessidades, / Deus fala e Pedro acreditou...
E deu-se a pesca milagrosa, /um mundo novo começou!
Pedro, nosso timoneiro, / Pedro, nosso protetor!
Foi Jesus Cristo quem te fez
Pescador de nossas vidas /pro seu reino de amor. (bis)
São Pedro um dia recebeu / as chaves de nosso senhor,
Chaves que abrem e fecham / as portas da mansão do amor:
Entrada livre aos oprimidos, / portão fechado ao opressor!
“Pedro, tu ma amas de verdade?”/ Jesus três vezes perguntou;
Três vezes Pedro respondeu: / “sabes que te amo, meu Senhor!”
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todas ovelhas do rebanho / o Bom pastor lhe confiou!
631. REFRÃOS PARA ANTES DA PALAVRA
Fala, Senhor, falas da vida,
Só tu tens palavras eternas queremos ouvir.
Inclinemos o ouvido do coração,
Para a colher o evangelho, atenção, atenção.
Senhor, que a tua Palavra
transforme a nossa vida,
queremos caminhar com retidão na tua luz.
Envia tua Palavra, palavra de salvação,
que vem trazer esperança, aos pobres libertação!
632. ACLAMAÇÕES AO EVANGELHO
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, (bis) mel ai de mim
Ó Senhor tuas Palavras / são espírito e vida,
as palavras que tu dizes / bem que são de eterna vida!
Aleluia, aleluia!
Voz que clama no deserto:(bis)
"Preparai-lhe um caminho, (bis)
Uma estrada ao Senhor!" (bis)
Aleluia, aleluia! (bis)
Aleluia, aleluia!
Uma virgem conceberá / E um Filho à luz dará
Deus conosco, Emanuel! / Aleluia, aleluia!
Alelu –uuu-ia, aleluia...
Eis que um santo dia resplandece, / Nações, vinde, adorai!
Grande luz sobre a terra se estende, / Ao Senhor, vinde, adorai!
633. QUARESMA (adaptar a letra de cada domingo)
Louvor a vós ó Cristo Rei, / Rei da eterna glória! (bis)
O homem não vive somente de pão, / Mas de toda a palavra da boca de Deus.
Salve, ó Cristo obediente! / Salve, amor onipotente,
que te entregou à cruz / e te recebeu na luz!

O Cristo obedeceu até a morte, / humilhou-se e obedeceu o bom Jesus,
humilhou-se e obedeceu, sereno e forte, / humilhou-se e obedeceu até a cruz.
Por isso o Pai do céu o exaltou, / exaltou-o e lhe deu um grande nome,
exaltou-o e lhe deu poder e glória, / diante dele céus e terra se ajoelhem!
Aleluia, aleluia (3 vezes)
Deus te salve, ó Maria, (bis)
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Virgem mãe do Salvador, (bis)
Mãe do Filho do Altíssimo,
Jesus, Cristo, Senhor! (bis)
634. RESPONSO E REFRÃOS PARA DEPOIS DA PALAVRA
Quem ouvir e praticar a palavra da Escritura, (bis)
fez a casa no rochedo, uma obra que perdura; (bis)
contra chuva, contra o vento esta casa é segura. (bis)
Dá-nos um coração grande para amar,
dá-nos um coração forte para lutar.
Teu sol não se apagará, /tua lua não terá minguante,
porque o Senhor será tua luz, /ó povo que Deus conduz.
Nossos olhos ganharão nova luz / com a tua presença, Jesus.
Vem vindo a libertação,/ ergam a cabeça, levantem do chão!
Quem cochila desperte, / o que dorme levante,
preparemos a estrada /do Senhor, caminhante.
Mudarei o sertão em açude, / terra seca em olho d'água.
Assim falou o Senhor das andanças, / pra dar a seu povo a esperança. (bis)
635. QUARESMA
Em silêncio abandona-te ao Senhor.
Põe tua esperança no Senhor, / confia nele e ele agirá.
Espera atento aquilo que há de vir, / escuta o tempo, que o Senhor está a falar.
Deus santo, Deus santo e forte, / Deus santo e imortal, piedade de nós!
636. PÁSCOA
Alelgrai-vos todos, toda gente, / ao Senhor nosso Deus com amor servi!
Aleluia, aleluia, com amor servi (bis).
637. ASCENSÃO
Não fiquem tristes, vou pro céu mas volto, / Vou pro céu, mas volto,
Vou preparar para vocês um bom lugar.
Quando eu falei que eu ia embora, eu vi tristeza,
É bem fraca a natureza, mas se fortificará.
É bem melhor para vocês que eu vá embora,
Se eu não for pro céu agora, o Divino não virá.
638. FALECIDOS
Creio que o meu Redentor vive / e que ressuscitarei no último dia.
Em minha própria carne verei a Deus, / meu Salvador.
Eu mesmo verei e não outro, / e o contemplarei com meus olhos.
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Tenho esta esperança / no meu coração.
Escuta, Senhor, minha prece / e atende a voz do meu clamor.
639. PAI NOSSO - versão ecumênico do...
Pai nosso, que estás nos céus, / santificado seja o teu nome, / venha o teu Reino.
Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dá hoje, / perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós
perdoamos / a quem nos tem ofendido.
E não nos deixes cair em tentação, / mas livra-nos do mal, / pois teu é o Reino, o poder
e a glória para sempre. Amém.
HINOS DOS SANTOS PADROEIROS
640. SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
Coração Santo, tu reinarás,/ Tu nosso encanto sempre serás!
Jesus amável, Jesus piedoso, Deus amoroso, frágua de amor!
Aos teus pés venho, se Tu me deixas, humildes queixas sentido expor.
Divino peito, que amor inflama, em viva chama de eterna luz. Porque a tens sempre
reconcentrada, não adorada. Doce Jesus?
Estende às almas teu suave fogo, e tudo logo se inflamará! Mais tempo a terra no mal
sumida. E endurecida não ficará.
Por estas chamas de amor benditas, nunca permitas ao mal reinar! Ao Brasil chegue tua
caridade, que em verdade te saiba amar.
641. SÃO LUCAS
Doutor Lucas, um pagão/ em cristão se converteu
Com a graça do Divino/ começou trabalho seu
À ovelha desgarrada/ pela causa do Senhor
Na palavra enviada/ foi seu grande defensor.
Luminoso, iluminado/ de São Paulo, companheiro
De nossa comunidade / Tão querido e padroeiro.
Lucas estava decidido/ a seguir caminho novo
Muito embora perseguido/ conduzia o seu povo
Literato agradável/ fascinando o leitor
Com o seu livro dos Atos/ e o Evangelho do Senhor.
No terceiro Evangelho / imponente e cristal
Lucas se dirige a todos com a mensagem universal
Seja a nossa identidade/ da Igreja em ação.
Glorioso Evangelista/ intercede junto ao Pai
Por nossa comunidade/ pra viver fraternidade
Com total fidelidade/ no caminho verdadeiro
Imitando tua vida/ nosso Santo Padroeiro.
De Jesus Ressuscitado/ Testemunho verdadeiro
Lucas, o iluminado/ Nosso santo e Padroeiro.
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642. SÃO JOSÉ
Ó São José, eis todo um povo, feliz cantando a tua glória, casto esposo de Maria, Pai
amável de Jesus!
Ó São José, sempre de novo presente estás em nossa história Tua mão – proteção! Para
o Filho nos conduz.
São José, São José / O povo te venera e te quer bem!
São José, São José / Querido padroeiro nosso. Amém!
Tu és dos lares o advogado da Igreja, santo padroeiro protetor dos operários, servidor
fiel de Deus! De graça e bênçãos coroado teus bens partilha co’os herdeiros! Tal poder
faz-nos crer, Deus atende os rogos teus!
E hoje, neste santuário teu nome enche de alegria Céus e terra, a nossa Igreja, que
celebra o teu louvor! Do Pai nos faze missionários, bendito e justo, vem nos guiar! Pela
fé, São José, dá-nos alcançar o amor!
643. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
A treze de Maio, na cova da Iria / do céu aparece a Virgem Maria.
Ave, ave, Ave Maria / Ave, ave, Ave Maria.
Aos três pastorinhos, cercados de luz, / A virgem nos manda, as contas rezar,
diz ela o terço, nos há de salvar.???
A virgem nos pede, maior devoção, / Maior confiança no seu coração.
644. NOSSA SENHORA DA PENHA
Singela doce e pura, Maria de José, Mãe terna e escolhida, és mãe leal da fé, seu nome
é Maria de Deus.
Maria Santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos. Olhos voltados para o céu e por
eles construir a nova vida.
Mãe da obediência, da graça e do amor. Que os homens se encontrem no Filho desta
flor, seu nome é Maria de Deus.
645. SANTA MARTA
Quando aqui cheguei, tu já me esperavas,
Quando aqui ajoelhei, tu já me abençoavas.
Tu es Marta nossa mãe, / Tu es Marta nossa amiga.
Nessa casa cheia de luz, / Também mora o meu Jesus (bis).
Quando volto para casa, com o coração alegre
Relembrando esses momentos, e ouvindo a sua prece.
Quando ando pelas ruas, assim tão sorridente,
Digo a todos com ternura, que Marta me faz contente.
646. SÃO FRANCISCO
Canta Francisco a Deus Criador, / Canta alegria de ser obra do Senhor
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Canta o sol e canta a chuva, / canta a luz canta o luar
canta a beleza da vida / em cada canto a brilhar.
Canta noite e canta o dia / canta a dor canta alegria
canta os encantos da vida / que em cada ser irradia.
Canta o som canta o silêncio / canta a terra canta o mar
canta a força da vida / em cada canto a brotar.
Canta a fauna e canta a flora / canta o homem e a mulher
canta a grandeza da vida / presente em cada ser.
647. SÃO FRANCISCO XAVIER
Em o eco de teus montes / Vibre eterna esta canção
Ao cruzado que vencia / Com a força do amor.
Por emblema o crucifixo / Onde expira e geme Deus,
Onde Cristo da aos homens / Um abraço de perdão.
No solar de nossa fé / Cantemos todos a Xavier.
Ao entrar em teu castelo, / Santo Apóstolo do Japão
Te pedimos nos acendas / No fogo do teu amor.
E abrasados de teu zelo / Com teu mesmo coração,
Entreguemos nossa vida / A levar almas a Deus
Por nosso Deus e ante teu altar / Antes morrer que desertar.
648. SÃO MATEUS
Tu, que hoje reinas na glória, / Cumprida a tua missão,
Lembras um Deus que ainda chama, / Que convida ao perdão.
Levi, da banca do imposto, / Chama-te o Cristo que passa:
Reserva-te outras riquezas, / Infensas ao fogo e à traça.
Por seu apelo movido, / E tudo dizes adeus;
Serás apóstolo agora, / Terás por nome Mateus.
Entesourando as palavras / E as ações do teu Senhor,
Seu testemunho rediges: / A Boa-nova do amor.
Mas, ao pregar Jesus Cristo / Sobretudo entre o teu povo,
Em odre antigo colocas / Vinho melhor, vinho novo.
Ó evangelista e apóstolo, / Agora mártir Mateus,
Dá que possamos contigo / Reinar na glória de Deus.
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ÌNDICES
ÌNDICE DOS SALMOS
Salmo 4 - Ó Deus, ao ouvir
Salmo 8 Teu nome é, Senhor,
Salmo 16(15) Protege-me, ó Deus
Salmo 23(22) O Senhor é meu Pastor,
Salmo 30(29) Cai a tarde vem a noite
Salmo 31(30) Eu me entrego
Salmo 34(33) Não foram vocês
Salmo 42(41) A minh'alma tem sede
Salmo 51(50) Senhor Deus
Salmo 63(62) Meu Senhor eu te procuro
Salmo 67(66) Tua bênção, Senhor
Salmo 68(67) Levanta-se Deus
Salmo 80(79) Eis que de longe
Salmo 85(84) Aos caminhos de Deus
Salmo 86(85) Senhor, me escuta e responde
Salmo 87(86) Ó Jerusalém 87
Salmo 90(89) Senhor, tens sido sempre
Salmo 91(90) Quando invocar, eu atenderei
Salmo 97(96) Uma luz já se levanta
Salmo 98(97) Nasceu-nos hoje
Salmo 110(109) Disse o Senhor
Salmo 112 Quem busca a Deus aleluia
Salmo 113 Louvai, ó servos do Senhor
Salmo 114 Quando o povo de Deus cativo
Salmo 116 A (114) Ó Senhor, meu Deus
Samo 116 B(115) Ó Senhor, meu Deus
Salmo 118(117) Rendei graças
Salmo 121(120) Sou romeiro
Salmo 124 Se o Senhor não ‘stivesse
Salmo 130(129) Cinfia minha alma
Salmo 136(135) Ao Senhor dos senhores
Salmo 138(137) Eu te agradeço
Quero cantar ao Senhor 146
Salmo 147A (146) Louvai a Deus aleluia
Salmo 147B(146) Jerusalém, povo de Deus
Bendito o Deus de Israel (cant.de Zacarias)
O Senhor fez em mim (cant. De Maria)
A minh'alma engrandece (cânt. de Maria),
Agora, Senhor, podes deixar (cânt. De Simeão
ÌNDICE ALFABÉTICOS DOS HINOS
Luz radiante
Irmão sol
Fica entre nós
Ó Cristo luz que vem do alto
Cai a tarde o sol se esconde
Pela noite misteriosa
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Ó Vem , ó vem Emanuel
É natal de Jesus
Tomaste nos ombros a cruz
Cristo venceu
Ela era pobre e silenciosa
Ave Maria do céu
Alegra-te Maria
A vida pra quem acredita,
Vós sois o caminho
Clarão da glória do Pai
A ti, ó Deus teu povo
Ao cair da tarde (vésper)
Lenta e calma sobre a terra,
Oi! Louvai ao Senhor nosso Deus,
Criador generoso da luz,
Ouve-se na terra - Sim
Oh! Vem, Senhor, não tardes mais,
Nas terras do Oriente,
Vimos sua estrela no Oriente
Nossa glória é a cruz
Senhor, venceste a morte,
Cristo Ressuscitou
A nós descei, divina luz!
Bendito sejas Tu,
Pelo anjo visitada
Viva a mãe de Deus e nossa
Salve, Maria
Vinde alegres, cantemos,
São João de Deus amado,
Quadrilha de São Pedro
REFRÃOS MEDITATIVOS PARA INICIAR O OFÍCIO
O Sol nasceu
Deus é amor
Desde a manhã
Ó, ó, ó! Nós te adoramos
Senhor Jesus Cristo
O nosso olhar se dirige a Jesus,
Confiemo-nos ao Senhor,
Onde reina o amor
Quando a noite chegar
Mesmo as trevas
Indo e vindo
Ó luz do Senhor
No Senhor sempre darei graças
Senhor nós te esperamos.
Após espera tão longa
Misericordioso é Deus
Vigiai, unidos a mim
Alegrem-se os céus
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Ressuscitou de verdade,
Cantem céus e terras
Vem a noite de mansinho
ANTES DA PALAVRA
Fala, Senhor, falas da vida,
Inclinemos o ouvido do coração,
Senhor, que a tua Palavra
Envia tua Palavra, palavra de salvação,
ACLAMAÇÕES
Aleluia ó Senhor tuas palavras
Aleluia, voz que clama
Aleluia, eis que um santo dia
Louvor a vós ó Cristo
Salve ó Cristo
Aleluia, Deus te salve

DEPOIS DA PALAVRA
Jesus meu tesouro
Este é o dia que o Senhor
Quero cantar tua força
Cristo ontem, cristo hoje
Senhor em tua mãos
Vem, vem, Senhor Jesus
Como sol nasce da aurora
O Senhor me disse
Que Deus nos dê a sua bênção
Vimos a sua estrela no oriente
Adoramos-te, ó Cristo
Firme de pé junto da cruz
Quem ouvir e praticar
A Palavra de Deus é a verdade, sua lei é liberdade!
Dá-nos um coração grande para amar,
Teu sol não se apagará,
Nossos olhos ganharão nova luz
Vem vindo a libertação,
Quem cochila desperte,
Mudarei o sertão em açude,
Em silêncio abandona-te ao Senhor.
Alegrai-vos todos, toda gente,
Não fiquem tristes, vou pro céu mas volto,
Creio que o meu Redentor vive
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