
 
INICIAL 

 
01. EU ME ALEGREI 
Eu me alegrei, fiquei feliz, feliz fiquei, e 
me alegrei quando me disseram: 
“Vamos para a casa, vamos para a 
casa do Senhor!” E me convidaram: 
“Vamos para a casa, vamos para a 
casa do Amor!” 
1. Se eu busco a alegria, alegria encontro 
aqui. Celebremos a alegria que nos vem 
do nosso Deus! 
2. Se eu quero a plena vida, plena vida 
encontro aqui! Celebremos esta vida que 
nos vem do nosso Deus! 
 
02. O SENHOR NECESSITOU 
O Senhor necessitou de braços para 
ajudar a ceifar a messe. E eu ouvi seus 
apelos de amor, então respondi: aqui 
estou, aqui estou. 
1. Eu vim para dizer que eu quero te 
seguir, eu quero viver com muito amor o 
que aprendi. 
2. Eu vim para dizer que eu quero te 
ajudar, eu quero assumir a tua cruz e 
carregar. 
3. Eu vim para dizer que eu vou 
profetizar, eu quero ouvir a tua voz e 
propagar. 
 
03. CELEBREMOS COM ALEGRIA 
1. Celebremos, com alegria, nosso 
encontro, Jesus Cristo é nosso ponto de 
união. É o caminho que nos leva para a 
vida, a verdade que nos traz libertação. 
Formamos a Igreja viva, que caminha 
para o Reino do Senhor. Vivendo em 
comunidade, nós faremos este mundo 
ser melhor. 
2. Vamos juntos construir fraternidade, 
trabalhando pela paz universal. Ser 
semente de uma nova sociedade, gente 
unida para combater o mal. 
 
04. SENHOR, QUEM ENTRARÁ 
1. /: Senhor, quem entrará no santuário 
pra te louvar? :/ /: Quem tem as mãos 
limpas e o coração puro, quem não é 
vaidoso e sabe amar. :/ 
2. /: Senhor, eu quero entrar no santuário 
pra te louvar. :/ /: Oh, dá-me mãos limpas 
e um coração puro, arranca a vaidade, 
ensina-me a amar. :/ 

3. /: Senhor, já posso entrar no santuário 
pra te louvar. :/ /: Teu sangue me lava, teu 
fogo me queima, o Espírito Santo inunda 
meu ser. :/ 
 
05. O POVO DE DEUS 
1. O povo de Deus no deserto andava, 
mas à sua frente alguém caminhava. O 
povo de Deus era rico de nada, só tinha 
esperança e o pó da estrada. /: Também 
sou teu povo, Senhor, e estou nessa 
estrada. Somente a tua graça me basta e 
mais nada.:/ 
2. O povo de Deus também vacilava, às 
vezes custava a crer no amor. O povo de 
Deus chorando rezava, pedia perdão e 
recomeçava. /: Também sou teu povo, 
Senhor, e estou nessa estrada. Perdoa 
se, às vezes, não creio em mais nada.:/ 
3. O povo de Deus também teve fome, e 
tu lhe mandaste o pão lá do céu. O povo 
de Deus, cantando deu graças, provou 
teu amor, amor que não passa. /: 
Também sou teu povo, Senhor, e estou 
nessa estrada. Tu és alimento da longa 
jornada.:/ 
 

ATO PENITENCIAL 
 

06. CONFESSO A DEUS 
1. Confesso a Deus, Pai todo-poderoso, e 
a vós, irmãos, confesso que pequei por 
pensamentos, palavras, atos e omissões, 
por minha culpa, tão grande culpa. 
Piedade, Senhor, piedade, Senhor, 
piedade de nós! 
2. E peço à Virgem Maria, aos santos e 
anjos, e a vós, irmãos, eu peço que 
rogueis a Deus, que é Pai poderoso, para 
perdoar a minha culpa, tão grande culpa. 
 
07. KYRIE ELEISON 
Kyrie eleison! Christe eleison! Kyrie 
eleison! Christe eleison! Senhor, 
piedade! Cristo, piedade! Senhor, 
piedade! Cristo, piedade! Kyrie eleison! 
Christe eleison! Kyrie eleison! Christe 
eleison! 
 
08. SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS 
1. Senhor, tende piedade de nós! (bis) 
Pelo irmão que eu não amei, pelo mal que 
lhe causei, piedade! (bis) 
2. Ó Cristo, tende piedade de nós! (bis) 
Pelo bem que eu não fiz, pela paz que eu 

não quis, piedade! (bis) 
3. Senhor, tende piedade de nós! (bis) 
Pelo amor que sufoquei, pela vida que 
matei, piedade! (bis) 
 

GLÓRIA 
 

09. GLÓRIA A DEUS NAS ALTURAS 
Glória a Deus nas alturas! Glória a Deus 
nas alturas! E paz na terra aos homens 
por ele amados. Nós vos louvamos. Nós 
vos bendizemos. Nós vos adoramos. 
Nós vos glorificamos. Nós vos damos 
graças por vossa imensa glória. Glória a 
Deus nas alturas! Senhor Deus, Rei do 
céu, Deus Pai todo-poderoso. Senhor 
Filho único, Jesus Cristo! Senhor Deus, 
Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai.  
Glória a Deus nas alturas! 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 
sentado à direita do Pai, tende piedade de 
nós. Tende piedade de nós. Porque só 
vos sois o Santo. Só vós sois o Senhor. 
Só vós sois o Altíssimo, Jesus Cristo. 
Com o Espírito Santo, na glória de 
Deus Pai. Amém. Glória a Deus nas 
alturas. 
 
10. GLÓRIA, GLÓRIA! ANJOS NO CÉU 
Glória, glória, anjos no céu cantam 
todos seu amor! E na terra, homens de 
paz: “Deus merece o louvor!” 
1. Deus e Pai nós vos louvamos, 
adoramos, bendizemos; damos glória ao 
vosso nome, vossos dons agradecemos. 
2. Senhor nosso, Jesus Cristo, Unigênito 
do Pai, vós de Deus Cordeiro Santo, 
nossas culpas perdoai! 
3. Vós, que estais junto do Pai, como 
nosso intercessor, acolhei, nossos 
pedidos, atendei nosso clamor! 
4. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo, 
o Senhor, com o Espírito Divino, de Deus 
Pai no esplendor. 
 
11. GLÓRIA A DEUS NOS ALTOS CÉUS 
1. Glória a Deus nos altos céus, paz na  
terra aos seus amados, a vós louvam, Rei 
celeste, os que foram libertados. 
Glória a Deus! Glória a Deus! 
2. Deus e Pai nós vos louvamos, 
adoramos, bendizemos; damos glória ao 
vosso nome, vossos dons agradecemos. 
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3. Senhor nosso, Jesus Cristo, Unigênito 
do Pai, vós de Deus Cordeiro Santo, 
nossas culpas perdoai! 
4. Vós, que estais junto do Pai, como 
nosso intercessor, acolhei, nossos 
pedidos, atendei nosso clamor! 
5. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo, 
o Senhor, com o Espírito Divino, de Deus 
Pai no esplendor. 

 

PREPARAÇÃO DAS OFERENDAS 
 
12. MUITOS GRÃOS DE TRIGO 
1. Muitos grãos de trigo se tornaram pão, 
hoje são teu corpo, ceia e comunhão; 
muitos grãos de trigo se tornaram pão. 
Toma, Senhor, nossa vida em ação 
para mudá-la em fruto e missão. Toma, 
Senhor, nossa vida em ação para 
mudá-la em missão. 
2. Muitos cachos de uva se tornaram 
vinho, hoje são teu sangue, força no 
caminho. Muitos cachos de uva se 
tornaram vinho. 
3. Muitas são as vidas, feitas vocação, 
hoje oferecidas em consagração; muitas 
são as vidas, feitas vocação. 
 
13. BENDITO ÉS TU 
1. Bendito és tu, ó Deus Criador, revestes 
o mundo da mais fina flor; restauras o 
fraco que a ti se confia e, junto aos 
irmãos, em paz o envias. 
Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, 
por tua bondade recebe o louvor! (bis) 
2. Bendito és tu, ó Deus Criador, por 
quem aprendeu o gesto de amor: colher a 
fartura e ter a beleza de ser a partilha dos 
frutos da mesa. 
3. Bendito és tu, ó Deus Criador, 
fecundas a terra com vida e amor! A 
quem aguardava um canto de festa, a 
mesa promete eterna seresta! 
 
14. BENDITO E LOUVADO SEJA 
1. Bendito e louvado seja o Pai, nosso 
Criador. O pão que nós recebemos é 
prova do seu amor. O pão que nós 
recebemos é prova do seu amor, é fruto 
de sua terra do povo trabalhador. É fruto 
de sua terra do povo trabalhador. Na 
missa é transformado no corpo do 
Salvador. 
Bendito seja Deus, bendito seja o seu 
amor. Bendito seja Deus Pai 
onipotente nosso Criador! (bis) 
2. Bendito e louvado seja o Pai, nosso 
Criador. O vinho que recebemos é prova 
do seu amor. O vinho que recebemos é 
prova do seu amor, é o fruto de sua terra 

do povo trabalhador. É o fruto de sua 
terra do povo trabalhador. Na missa é 
transformado no sangue do Salvador. 
 
15. BENDITO SEJAS DEUS PAI 
1. 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. 
2. Bendito seja Deus Pai, do universo o 
Criador, pelo vinho que nós recebemos, 
foi de graça e com amor. 
3. E nós participamos da construção do 
mundo novo com Deus, que jamais 
despreza nossa imensa pequenez. 
 

COMUNHÃO 
 

16. MESA PRONTA, TOALHA LIMPA 
1. 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.:/ 
2. Somos povo em travessia no deserto a 
caminhar, revestidos de esperança, 
contra o mal vamos lutar. Na montanha 
contemplamos, na sua glória e esplendor, 
Jesus Cristo, nosso guia, companheiro 
sofredor. 
3. Procurando uma fonte, já cansados de 
andar, assentado, junto ao poço, aqui 
vimos te encontrar. Água viva, te 
pedimos, faz brotar do coração. 
Renascidos e libertos, partiremos em 
missão. 
 
17. TODO AQUELE QUE COMER 
1. Todo aquele que comer do meu Corpo, 
que é doado, todo aquele que beber do 
meu Sangue derramado e crê nas minhas 
palavras que são plenas de vida, nunca 
mais sentirá fome e nem sede em sua 
lida. 
Eis que sou o Pão da Vida, eis que sou 
o Pão do Céu; faço-me vossa comida, 
eu sou mais que leite e mel. 
2. O meu Corpo e o meu Sangue são 
sublimes alimentos, do fraco indigente é 
vigor, do faminto é o sustento. Do aflito é 
consolo, do enfermo é a unção, do 
pequeno e excluído, rocha viva e 
proteção. 
3. Eu sou o caminho, a vida, água viva e 
a verdade. Sou a paz e a luz do mundo, 

sou a própria liberdade. Sou a palavra do 
Pai que entre vós habitou, para que vós 
habiteis na Trindade onde estou. 
4. Eu sou a Palavra viva que sai da boca 
de Deus. Sou a lâmpada para guiar 
vossos passos, irmãos meus. Sou o rio, 
eu sou a ponte, sou a brisa que afaga, 
sou a água, sou a fonte, fogo que não se 
apaga. 
 

18. EIS O PÃO DA VIDA 
Eis o Pão da Vida, eis o Pão dos céus 
que alimenta o homem em marcha para 
Deus. 
1. Um grande banquete o Senhor nos fez 
e a Igreja o repete a toda a vez: feliz 
quem ouve e alegre vem, trazendo 
consigo o amor que tem. 
2. Um dia por nós o Senhor se deu, do 
sangue da Cruz o amor nasceu. E ainda 
hoje Ele dá vigor, aos pobres, aos fracos, 
ao pecador. 
3. Se o homem deseja viver feliz, não 
deixe de ouvir o que a Igreja diz: procure 
sempre se aproximar do Deus feito pão 
para nos salvar. 
4. Há várias maneiras de o receber, 
efeitos diversos pode conter. Não nos 
suceda comer em vão aquilo que é fonte 
de salvação. 
5. Quem come este pão sempre viverá. 
Pois Deus nos convida a ressuscitar. Oh! 
vinde todos, comei também o pão que 
encerra o Sumo Bem. 
 
19. NINGUÉM PODE CALAR A VOZ 
1. Ninguém pode calar a voz, ninguém 
pode forjar a razão. Ninguém pode conter 
de novo o grito do povo faminto de pão. 
Se entre nós já existe a partilha, 
entremos na fila do amor comunhão 
(bis) 
2. Ó Senhor, tantos braços fechados 
poderiam se abrir, dar as mãos. Quantos 
lábios tão mudos, cerrados, não querem 
falar, defender o irmão. 
3. Ó Senhor, tantos trabalhadores e 
outros tantos sem ocupação esperando 
trabalho e salário, o pobre operário a viver 
de ilusão. 
4. Ó meu Deus, há mulheres sofrendo, há 
crianças na rua sem pão, e a Igreja se faz 
solidária, na prece diária, convida à ação. 
5. Pais e filhos, famílias unidas, sem 
conflito, sem dor e exclusão. Se a Palavra 
do Pai acolhemos, no lar viveremos a paz 
e o perdão. 
 

NATIVIDADE DE S. JOÃO (24/06) 
 



20. ANTES QUE EU TE FORMASSE 
(Entrada) 
1. 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? 
2. 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. 
 
21. HOUVE UM HOMEM ENVIADO POR 
DEUS (Comunhão) 
Houve um homem enviado por Deus 
para ser testemunha da luz. João 
Batista, uma voz no deserto, 
anunciando o Messias Jesus. 
1. 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. 
2. 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. 
3. 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. 
4. Menino, serás profeta do altíssimo 
Senhor pra ir à frente aplainando os 
caminhos do Senhor, anunciando o 
perdão a um povo pecador. 
5. 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. 
6. 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. 
 

SÃO PEDRO E SÃO PAULO (30/06) 
 
22. HOJE E SEMPRE (Entrada) 
1. Hoje e sempre da Igreja pilares, no 
alicerce do Cristo Senhor, lá no céu, 
como dois luminares, a brilhar no celeste 
esplendor! 
Feliz São Pedro, do céu porteiro, na 

cruz inverso, sem seres réu, e tu, São 
Paulo, doutor das gentes, na dor da 
espada ganhaste o céu! Agora, pois, 
rogai por nós! Rogai por nós, rogai por 
eles! 
2. Sois de Deus oliveiras frondosas, 
candelabros de intenso fulgor, sempre 
duas coroas de rosas, dando a Roma 
perfumes de amor! 
3. Diferentes, assim, no passado, mas, 
depois, parecidos na luz, um na fé, tão 
feliz, do cajado, outro em pura paixão 
pela cruz! 
4. Se na terra estivestes unidos, mais 
unidos no céu hoje estais, no mistério do 
amor redimidos, sempre agora com Cristo 
reinais! 
 
23. TODA A IGREJA (Comunhão) 
Toda a Igreja unida celebra a memória 
pascal do Cordeiro, irmanada com 
Pedro e com Paulo, que seguiram a 
Cristo por primeiro! 
1. Publicai em toda a terra os prodígios do 
Senhor:* reuniu seu povo amado para o 
canto do louvor. 
2. Bendizei, louvai por Pedro, pela fé que 
professou:* essa fé é a rocha firme da 
Igreja do Senhor. 
3. Bendizei, louvai por Paulo, pelo 
empenho na missão:* o seu zelo do 
Evangelho leva ao mundo a salvação. 
4. Alegrai-vos neste dia que o martírio 
iluminou:* o triunfo destes santos nos 
confirme no amor. 
 

NOSSA SENHORA 
 
24. MÃE DA PENHA 
1. Queremos primeiro te agradecer por 
seres a mãe do Salvador. Tua humildade 
nos faz compreender o quanto é bom 
vivermos no amor. 
Mãe da Penha, mãe amável, mãe 
querida, tanto amor que em tua casa 
desabrocha, te pedimos, com fervor 
que nossas vidas sejam fundadas em 
Jesus, a viva rocha. 
2. Pedimos, ó Mãe, por todos os filhos 
teus carentes de amor, justiça e pão. A 
tua visão do projeto de Deus oriente 
nossos rumos na missão. 
3. Santa Mãe de Deus, muito obrigado 
pelas tantas graças recebidas. Este teu 
rosto terno e delicado suaviza nossos 
passos nesta vida. 
 
JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE 

 
25. HINO DA JMJ 2013 
1. Sou marcado desde sempre com o 

sinal do Redentor, que sobre o monte, o 
Corcovado, abraça o mundo com Seu 
amor. 
Cristo nos convida: “Venham, meus 
amigos!” Cristo nos envia: “Sejam 
missionários!”  
2. Juventude, primavera: esperança do 
amanhecer; quem escuta este chamado 
acolhe o dom de crer! Quem nos dera 
fosse a terra, fosse o mundo todo assim!  
Não à guerra, fora o ódio, só o bem e paz 
a não ter fim.  
3. Do nascente ao poente, nossa casa 
não tem porta, nossa terra não tem cerca, 
nem limites o nosso amor! Espalhados 
pelo mundo, conservamos o mesmo 
ardor. É Tua graça que nos sustenta nos 
mantém fiéis a Ti, Senhor!  
4. Atendendo ao Teu chamado: “Vão e 
façam, entre as nações, um povo novo, 
em unidade, para mim seus corações!” 
Anunciar Teu Evangelho a toda gente é 
transformar o velho homem em novo 
homem em mundo novo que vai chegar. 


