
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. SOMOS UM POVO 

Somos um povo que alegre vai 
marchando dia a dia ao encontro do 
Pai. Aqui reunidos nós participamos 
desta Igreja santa que pro céu vai 
caminhando. 

1. Todos congregados pelo amor do 
Senhor, nossa voz unida cantará seu 
louvor. 
2. Todos peregrinos pela terra passamos, 
nossa fé ardente vai o mundo iluminando. 
3. A esperança fala de um mundo melhor, 
onde não existe mais tristeza nem dor. 

 
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. 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, que quero entrar no santuário 
pra te louvar.:/ /:Ó 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. TU ÉS A GLÓRIA (Assunção) 
1. Tu és a glória de Jerusalém! Ave, 
Maria! És a alegria do Povo de Deus! 
Ave, Maria! 
2. Tu és a honra da humanidade! Ave, 
Maria! És ditosa por Deus escolhida! Ave, 
Maria! 
3. Das tuas mãos vieram prodígios! Ave, 
Maria! És o refúgio do Povo de Deus! 
Ave, Maria! 
4. O que fizestes agradou ao Senhor! 
Ave, Maria! Bendita sejas por Deus 
poderoso! Ave, Maria! 
5. Povos da terra, louvai a Maria! Ave, 
Maria! Eternamente aclamai o seu nome! 
Ave, Maria! 

 

PENITENCIAL 
 

06. POR NOSSAS FRAQUEZAS 
1. Por nossas fraquezas humanas, 
Senhor, tende piedade. Por nosso injusto 
egoísmo, Senhor, tende piedade. 
Por nossa falta 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, TENDE PIEDADE 
Senhor, tende piedade de nós! (bis) 
1. Pai de infinita bondade, que a tua 
vontade se faça verdade no meio de nós! 
(bis) 
2. Senhor Jesus Cristo, piedade, piedade 
de mim, que não te obedeci nem segui 
tua voz! (bis) 
3. Que o teu Espírito Santo nos mostre o 
caminho de paz e justiça, sem ódio e sem 
dor! (bis) 
Senhor, Senhor, Senhor! 
 
08. DERRAMAREI SOBRE VÓS (aspersão) 
“Derramarei sobre vós uma água pura, 
sereis purificados de todas as faltas. E 
vos darei um coração novo.” – Diz o 
Senhor. 
1. Tende piedade de mim, ó Deus, 
segundo a vossa grande misericórdia, / 
por vossa bondade imensa, apagai minha 
iniquidade. 
2. Lavai-me todo inteiro de minha culpa e 
de meu pecado purificai-me. / Sim, 
reconheço a minha maldade, à minha 
frente está sempre o meu pecado. 

 

GLÓRIA 
 

09. GLÓRIA A DEUS 
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. 

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. 
 

10. 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. 

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. 

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. 
 

PALAVRA DE DEUS 
 
11. E COMO CHUVA QUE LAVA  

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.:// 
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PREPARAÇÃO DAS 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. 

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. A MESA SANTA 

1. 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, ô, recebe, 
Senhor! 
2. Flores, espinhos, dor e alegria, pais, 
mães e filhos diante do altar. A nossa 
oferta em nova festa, a nossa dor vem, 
Senhor, transformar! 
3. A vida nova, nova família, que 
celebramos, aqui tem lugar. Tua bondade 
vem com fartura; é só saber reunir, 
partilhar. 

14. 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! 

 

15. SOBE A JERUSALÉM (Assunção) 

1. Sobe a Jerusalém, Virgem oferente 
sem igual. Vai, apresenta ao Pai teu 
menino: Luz que chegou no Natal. E, 
junto a sua cruz, quando Deus morrer, 
fica de pé. Sim, ele te salvou, mas o 
ofereceste por nós com toda a fé. 

2. Nós vamos renovar este sacrifício de 
Jesus: Morte e Ressurreição, vida que 
brotou de sua oferta na Cruz. Mãe, vem 
nos ensinar a fazer da vida uma oblação: 

culto agradável a Deus é fazer a oferta do 
próprio coração. 

 

COMUNHÃO 

 
16. NA MESA DA EUCARISTIA 

1. Na mesa da Eucaristia, o amor se faz 
doação a um povo que vive e partilha, 
trabalha e constrói mundo irmão. 

Comigo irá cear, o Pão da Vida ter /: 
quem até o fim fiel permanecer!:/ 

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. QUANDO TE DOMINA O CANSAÇO 

1. Quando te domina o cansaço, e já não 
puderes dar um passo, quando o bem ao 
mal ceder e tua vida não quiser ver um 
novo amanhecer. 

Levanta-te e come, levanta-te e come! 
Que o caminho é longo! Caminho longo! 

Eu sou teu alimento, ó caminheiro. Eu 
sou o Pão da vida verdadeiro! Te faço 
caminhar, vale e monte atravessar, 
pela Eucaristia, Eucaristia! 

2. Quando te perderes no deserto, e a 
morte então sentires perto, sem mais 
força pra subir, sem coragem de assumir 
o que Deus de ti pedir: 

3. Quando a dor, o medo, a incerteza, 
tentam apagar tua chama acesa, e tirar 
do coração a alegria e a paixão de lutar, 
não ser em vão: 

4. Quando não achares o caminho, triste 
e abatido, vais sozinho, o olhar sem brilho 
e luz, sob o peso de tua cruz, que a lugar 
nenhum conduz: 

 

18. DAI-LHES DE COMER 

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. 

Dai-lhes vós mesmos de comer,       
que o milagre vai acontecer! 

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. 

 
19. 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. 

 
20. TU TE ABEIRASTE DA PRAIA 
(Vocação) 
1. Tu, te abeiraste da praia, não buscaste 
nem sábios, nem ricos, somente queres 
que eu te siga. 
Senhor, tu me olhaste nos olhos, a 
sorrir, pronunciaste meu nome. Lá na 
praia, eu larguei o meu barco, junto a ti 
buscarei outro mar. 



2. Tu sabes bem que em meu barco eu 
não tenho nem ouro, nem espadas, 
somente redes e o meu trabalho. 
3. Tu minhas mãos solicitas: meu 
cansaço que a outros descanse; amor 
que almeja seguir amando. 
4. Tu, pescador de outros lagos, ânsia 
eterna de almas que esperam, bondoso 
amigo que assim me chamas. 

 

CANTOS DIVERSOS 
 

21. ORAÇÃO PELA FAMÍLIA (Semana 

nacional da Família / pós-comunhão) 
1. Que nenhuma família comece em 
qualquer de repente. Que nenhuma 
família termine por falta de amor. Que o 
casal seja um para o outro de corpo e de 
mente. E que nada no mundo separe um 
casal sonhador. 
2. Que nenhuma família se abrigue 
debaixo da ponte, que ninguém interfira 
no lar e na vida dos dois. Que ninguém os 
obrigue a viver sem nenhum horizonte. 
Que eles vivam do ontem, no hoje, e em 
função de um depois. 
Que a família comece e termine sabendo 
onde vai, e que o homem carregue nos 
ombros a graça de um pai, que a mulher 
seja um céu de ternura, aconchego e 
calor, e que os filhos conheçam a força 
que brota do amor. 
Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. 
Abençoa, Senhor, a minha também! 
(bis) 
3. Que marido e mulher tenham força de 
amar sem medida. Que ninguém vá 
dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. 
Que as crianças aprendam no colo o 
sentido da vida. Que a família celebre a 
partilha do abraço e do pão. 
4. Que marido e mulher não se traiam, 
nem traiam seus filhos. Que o ciúme não 
mate a certeza do amor entre os dois. 
Que no seu firmamento a estrela que tem 
maior brilho seja firme a esperança de um 
céu aqui mesmo e depois. 
 
22. DEUS ESTÁ CHAMANDO (Entrada / Dia 

da Bíblia – 26º Dom.) 
1. Deus está chamando o povo pra se 
unir. Formaremos, sim, uma família só, 
tendo à frente um Deus que nos quer 
bem. 
Senhor, aqui estamos, pra ouvir a tua 
voz; marchamos destemidos para te 
encontrar. E sempre te encontramos 
na tua Palavra e na fração do Pão que 
vamos celebrar. 

2. Vinde, irmãos, uni a voz ao coração pra 
cantar com fé, para agradecer quanta 
coisa fez o nosso Deus. 
3. Caminhar, andar, correr sem 
descansar; nossa vida é um deserto 
infindo, vamos sempre em busca do 
amor. 
 
23. ENVIAI, SENHOR (pós-comunhão / agosto) 
Enviai, Senhor, muitos operários para a 
vossa messe porque a messe é grande e 
os operários são poucos. 
 
24. MAGNIFICAT (pós-comunhão - Assunção) 
O Senhor fez em mim maravilhas, 
santo é seu nome. 
1. A minh’alma engrandece o Senhor / e 
exulta meu espírito em Deus, meu 
Salvador. / Porque olhou para a 
humildade de sua serva / doravante as 
gerações hão de chamar-me de bendita. 
2. O Poderoso fez em mim maravilhas / e 
santo é o seu nome. / Seu amor para 
sempre se estende / sobre aqueles que o 
temem. 
3. Manifesta o poder de seu braço, / 
dispersa os soberbos. / Derruba os 
poderosos de seus tronos / e eleva os 
humildes. 
4. Sacia de bens os famintos, / despede 
os ricos sem nada. / Acolhe Israel, seu 
servido, / fiel ao seu amor. 
5. 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. 
 

NOSSA SENHORA, MÃE DE JESUS 
 
25. PEDINDO A BÊNÇÃO 

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 Deus Pai 
louvamos. :/ 
 
26. HINO À N. SRA. DA PENHA 

1. Virgem da Penha, minha alegria, 
Senhora  nossa, Ave Maria! 

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! 


