
CONVENTO - Santuário de Nossa Senhora da Penha
Vila Velha-ES – Tempo Comum - Ano B Ano B - nº 09

   01. SEJAM TODOS BEM-VINDOS

Sejam todos bem-vindos (Amigos)

Vamos juntos celebrar (Bem-vindos)

Nossa Senhora da Penha

Vem conosco se alegrar. (Paz e Bem!)

INICIAL

02. QUANDO O DIA DA PAZ 

1. Quando o dia da paz renascer, / quando o sol 

da esperança brilhar, / eu vou cantar! / Quando 

o povo nas ruas sorrir / e a roseira de novo 

florir, / eu vou cantar! / Quando as cercas 

caírem no chão, / quando as mesas se 

encherem de pão, / eu vou cantar! / Quando os 

muros que cercam os jardins, / destruídos, 

então os jasmins / vão perfumar!Vai ser tão 

bonito se ouvir a canção, / cantada de novo. / 

No olhar da gente a certeza de irmãos: / 

reinado do povo! (bis)

2. Quando as armas da destruição, / destruídas 

em cada nação, / eu vou sonhar! / E o decreto 

que encerra a opressão, / assinado, só no 

coração / vai triunfar! / Quando a voz da 

verdade se ouvir / e a mentira não mais existir, / 

será, enfim, / tempo novo de eterna justiça, / 

sem mais ódio, sem sangue ou cobiça; / vai ser 

assim!

03. ALEGRES VAMOS 

Alegres vamos à Casa do Pai / e na alegria 

cantar seu louvor. / Em sua casa, somos felizes: 

/ participamos da ceia do amor.

1. A alegria nos vem do Senhor, / seu amor nos 

conduz pela mão. / Ele é luz que ilumina o seu 

povo, / com segurança lhe dá a salvação.

2. O Senhor nos concede os seus bens, / nos 

convida à sua mesa sentar. / E partilha conosco 

o seu Pão, / somos irmãos ao redor deste altar.

3. Voltarei sempre à casa do Pai, / de meu Deus 

cantarei o louvor. / Só será bem feliz uma vida / 

que busca em Deus sua fonte de amor.

04. COM A IGREJA SUBIREMOS (S. Pedro e S. 

Paulo)

Com a Igreja subiremos / o altar do Senhor.

1. Toda a Igreja aqui está / para o encontro com 

Deus. / Ele mesmo o marcou / para nós, filhos 

seus.

2. Entre nós e o Pai santo / está Jesus, nosso 

Irmão: / mediador, sacerdote, / nosso ponto de 

união.

3. Céus e terra estarão / na oblação de Jesus. / 

Quer unir num rebanho / os remidos da cruz.
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05. Ó SÃO PEDRO PEDRA FORTE 

Ref.: Ó São Pedro pedra forte, / rocha firme do 

Senhor, / intercede pela gente / nosso 

apostolo pastor! // Reza pela tua igreja / São 

Pedro Protetor! (Bis)

1. Ajuda o povo / a caminhar / na tua Igreja / 

sem vacilar!

2. Rede na praia, / barco no mar / e a tua igreja / 

a navegar!

PENITENCIAL

06. POR NOSSAS FRAQUEZAS

1. Por nossas fraquezas humanas/ SENHOR, 

TENDE PIEDADE/  Por nosso injusto egoísmo 

SENHOR, TENDE PIEDADE.

Ref.: Por nossas faltas de fé e de amor

Piedade, piedade Senhor. (Bis)

2. Porque eu não fui solidário/ SENHOR, TENDE 

PIEDADE/ Porque fomos indiferentes/ 

SENHOR, TENDE PIEDADE.

07. SENHOR, SENHOR, PIEDADE

1. Senhor, Senhor, piedade de nós! / Senhor, 

Senhor, piedade de nós!

2. Cristo, Jesus, piedade de nós! / Cristo, Jesus, 

piedade de nós!

3. Senhor, Senhor, piedade de nós! / Senhor, 

Senhor, piedade de nós!

HINO DE LOUVOR

08. GLÓRIA A DEUS NA IMENSIDÃO

Ref.: Glória a Deus na imensidão/ E paz na  

terra ao homem, nosso irmão(Bis)

1. Senhor, Deus Pai, Criador Onipotente,/ Nós 

vos louvamos e vos bendizemos,/ Por nos 

terdes dado o Cristo Salvador.

2. Senhor, Jesus, unigênito do Pai/ Nós vos 

damos graças por terdes vindo ao mundo;/  

Feito nosso irmão, sois nosso Redentor.

3.  Senhor, Espírito Santo, Deus Amor,/ Nós vos 

adoramos e vos glorificamos,/ Por nos 

conduzirdes, por Cristo, a nosso Pai. 

4. Glórias ao Pai e a Cristo sejam dadas,/ Glória 

ao Espírito Santo sem cessar,/ Agora e para 

sempre, por toda a eternidade.

09. GLÓRIA A NOSSO CRIADOR

1. Glória a Deus nos altos céus,/ Paz na   terra 

aos seus amados,/ A vós louvam, Rei Celeste,/ 

Os que foram libertados.

Ref.: Glória a Deus, glória a Deus/ Glória a 

nosso Criador! (Bis)

2. 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!



3. 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.

PALAVRA DE DEUS

10. PALAVRAS DE SALVAÇÃO

Ref.: Palavras de Salvação / somente o céu 

tem pra dar. / Por isso meu coração, / se abre 

para escutar.

1. Por mais difícil que seja seguir, / tua palavra 

queremos ouvir, / por mais difícil de se praticar, 

/ tua Palavra queremos guardar.

11. E COMO CHUVA QUE LAVA

Ref.: E como chuva que lava, / e como fogo que 

arrasa, / tua palavra e assim, / não passa por 

mim sem deixar um sinal. (Bis)

1. Tenho medo de não responder, / de fingir 

que eu não escutei. // Tenho medo de ouvir teu 

chamado, / virar pro  outro  lado  e  fingir  que  

não sei.  (Bis)

OFERENDAS

12. BENDITO SEJAIS

1. Que maravilha, Senhor estar aqui!/ Sentir-se 

Igreja reunida a celebrar./  Apresentando os 

frutos do caminho,/ No pão e vinho, ofertas 

deste altar.

Ref.: Bendito sejais por todos os dons!/ 

Bendito sejais pelo vinho e pelo pão!/ /: 

Bendito, bendito, bendito seja Deus para 

sempre. (Bis)

2. Que grande bênção servir nesta missão,/ 

Missão de Cristo, tarefa do cristão./ Tornar-se 

Igreja, formar comunidade,/ Ser solidário, 

tornar-se um povo irmão.

13. EM NOSSOS DONS 

1. Em nossos dons de pão e vinho / 

apresentamos nossa missão / Eis a resposta 

viva da fé / eis nosso gesto de gratidão.

Ref.: A vós ó Deus da vida / o nosso sincero 

louvor / que nosso viver missionário / 

transforme este mundo no amor.

2. Tudo o que somos e fazemos / em vossas 

mãos queremos trazer / Vós nos criastes para 

servir / Disponde ó Pai de nosso viver.

14. NOSSA VIDA DE COMUNIDADE

1. Nossa vida de comunidade, Senhor, nós 

queremos, com fé, ofertar/ Alegrias, fracassos, 

vitórias: são frutos  da vida para o teu altar. 

Ref.: Aceita estas nossas ofertas/ Que 

fazemos com todo fervor. (Bis)

2. Ofertamos o duro trabalho, o nosso esforço 

da vida mudar./ Convivência de um povo 

fraterno que luta unido pra se libertar.
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15. TRABALHAR O PÃO

Ref.: Trabalhar o pão,/ Celebrar o pão,/ 

Oferecer e consagrar e comungar  o pão. (Bis)

1. Fruto do suor e do trabalho,/ Sacrifício que 

Jesus pediu;/ Pão da liberdade e da justiça,/ 

Pão da vida, pão do céu:/ Te ofertamos, porque 

tudo é teu

2. Fruto da esperança e da partilha,/ Santa 

Missa que nos faz irmãos;/ Pão da liberdade e 

da justiça,/ Pão da vida, pão do céu:/ Pão 

bendito de libertação!

COMUNHÃO

16. NA MESA DA EUCARISTIA (11º)

1. Na mesa da Eucaristia, / o amor se faz 

doação / a um povo que vive e partilha, / 

trabalha e constrói mundo irmão.

Ref.: Comigo irá cear, o Pão da Vida ter  /: Quem  

até  o  fim  fiel  permane-cer! (Bis)

2. Na mesa da Eucaristia, / lugar do encontro de 

iguais, / há um povo que quer a justiça, / que 

sonha com um mundo de paz.

3. Na mesa da Eucaristia, / a festa fazemos por 

crer, / que o povo alegre anuncia / que a vida 

vai a morte vencer.

4. Na mesa da Eucaristia, / divina lição de amar. 

/ Há um povo que sofre e caminha, / pra vida 

com alegria gerar.

5. Na mesa da Eucaristia, / não deve haver 

divisão, / um povo que exclui outro povo, / 

irmão que abandona outro irmão.

6. Na mesa da Eucaristia, / miséria não pode 

existir, / pois povo que aqui se alimenta, / quer 

pão e amor dividir.

17. O NOSSO DEUS (10º, 11º Dom)

1. O nosso Deus, com amor sem medida, / 

chamou-nos à vida, nos deu muitos dons. / 

Nossa resposta ao amor será feita / se a nossa 

colheita mostrar frutos bons.

Ref.: Mas é preciso que o fruto se parta / e se 

reparta na mesa do amor. (bis)

2. Participar é criar comunhão, / fermento no 

pão, saber repartir. / Comprometer-se com a 

vida do irmão, / viver a missão de se dar e 

servir.

3. Os grãos de trigo em farinha se tornam, / 

depois se transformam em vida no pão. / 

Assim, também, quando participamos, / 

unidos, criamos maior comunhão.

18. SE CALAREM A VOZ (14º Dom)

1. Se calarem a voz dos profetas, / as pedras 

falarão. / Se fecharem uns poucos caminhos, / 

mil trilhas nascerão. / Muito tempo não dura a 

verdade / nestas margens estreitas demais: / 

Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais.

Ref.: É Jesus este pão de igualdade: / viemos 

pra comungar / com a luta sofrida do povo / 

que quer ter voz, ter vez, lugar. / Comungar é 

tornar-se um perigo: / viemos pra incomodar. 

/ Com a fé e união, / nossos passos, um dia, 

vão chegar!
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2. O Espírito é vento incessante, / que nada há 

de prender. / Ele sopra até no absurdo / que a 

gente não quer ver. / Muito tempo...

3. No banquete da festa de uns poucos, / só rico 

se sentou. / Nosso Deus fica do lado dos 

pobres, /colhendo o que sobrou. / Muito 

tempo...

4. O poder tem raízes na areia, / o tempo o faz 

cair. / União é a rocha que o povo / usou pra 

construir. / Muito tempo...

5. Toda luta verá o seu dia / nascer da 

escuridão. /Ensaiamos a festa e a alegria, / 

fazendo comunhão. / Muito tempo...

19. É BOM ESTARMOS JUNTOS (15º, 16º Dom)

1. É bom estarmos juntos / à mesa do Senhor / 

e, unidos na alegria, / partir o pão do amor.

Ref.: Na vida caminha / quem come deste pão; 

/ não anda sozinho / quem vive em 

comunhão.

2. Embora sejam muitos, / é um o nosso Deus. / 

Com Ele vamos, juntos, / seguindo os passos 

seus.

3. Formamos a Igreja, / o Corpo do Senhor; / 

que em nós o mundo veja / a luz do seu amor.

4. Foi Deus quem deu outrora / ao povo o pão 

do céu; / porém nos dá agora / o próprio Filho 

seu.
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5. Será bem mais profundo / o encontro, a 

comunhão, / se formos, para o mundo, / sinal 

de salvação.

6. A nossa Eucaristia / ajude a sustentar / quem 

quer, no dia-a-dia, / o amor testemunhar.

20. DAI-LHES DE COMER (16º / 17º Dom)

1. Tanta gente vai andando na 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.

Ref.: Dai-lhes vós mesmos de comer,/ Que o 

milagre vai acontecer! (Bis)

2. 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.

3. 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.

4. 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.



2. Tu, sabes bem que em meu barco/ Eu não 

tenho nem ouro, nem espadas/  Somente 

redes e o meu trabalho.

3. Tu, minhas mãos solicitas,/ Meu cansaço que 

a outro descanse,/ Amor que almeja seguir 

amando.

NOSSA SENHORA, MÃE DE JESUS

23. PEDINDO A BÊNÇÃO

(CD-Hinos e Cantos a NS da Penha)

1. Senhora da Penha deste seu altar Hoje e 

sempre venha nos abençoar :/

2. Ó Mãe protetora que sempre nos guia/ Seja 

o nosso alento Mãe das Alegrias:/

3. Aqui do Convento nós lhe admiramos/ Com 

os freis franciscanos/ A Deus Pai louvamos:/

24. HINO À N. SRA. DA PENHA

(CD-Hinos e Cantos a NS da Penha)

1. Virgem da Penha, minha alegria, Senhora  

nossa, Ave Maria!

Ref.: Ave, Ave, Ave Maria! (Bis)

2. A dor que oprime tu alivias; Dá-me saúde, 

Ave Maria!

3. Nossas famílias protege e guia; És seu 

amparo, Ave Maria!
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21. O MEU REINO TEM MUITO 

 1. O meu Reino tem muito a dizer/ Não se faz 

como quem procurou/ Aumentar os celeiros 

bem mais e sorriu/ Insensato, que valem tais 

bens se hoje mesmo terás o teu fim?/ Que 

tesouros tu tens pra levar além?

Ref.: Sim, Senhor, nossas mãos/ Vão plantar  o 

teu Reino/ O teu pão vai nos dar/ Teu    vigor, 

tua paz.

2. O meu Reino se faz bem assim:/ Se uma ceia 

quiseres propor/ Não convides amigos, irmãos 

e outros mais/ Sai à rua à procura de quem/ 

Não puder recompensa te dar/ Que o teu gesto 

lembrado será por Deus.

3. O meu Reino quem vai compreender?/ Não 

se perde  na pressa que tem/  Sacerdote e 

levita que vão sem cuidar/ Mas se mostra em 

quem não se contém/ Se aproxima e procura o 

melhor/ Para o irmão agredido  que viu no 

chão.

4. O meu Reino não pode aceitar/ Quem se 

julga maior que os demais/ Por cumprir os 

preceitos da lei, um por um/ A humildade de 

quem vai além/ E se empenha e procura o 

perdão/ É o terreno onde pode brotar a paz 

22. A BARCA

1. Tu, te abeiraste da praia,/ Não buscaste nem 

sábios, nem ricos/ Somente queres que eu te 

siga.

Ref.: Senhor, tu me olhaste nos olhos/ A sorrir, 

pronunciaste meu nome/ Lá na praia eu 

larguei o meu barco/ Junto a Ti buscarei outro 

mar.


