
 
INICIAL 

 
01. 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. 

 
02. 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 
de nosso Deus! 
2. Se eu quero plena vida, plena vida 
encontro aqui. Celebremos esta vida que 
nos vem do nosso Deus! 
3. Se eu procuro a verdade, a verdade 
encontro aqui! Celebremos a verdade que 
nos vem do nosso Deus! 

 
03. Ó PAI, SOMOS NÓS O POVO ELEITO 
Ó Pai, somos nós o povo eleito que 
Cristo veio reunir. (bis) 
1. Pra viver da sua vida, aleluia, o Senhor 
nos enviou, aleluia. 
2. Pra ser Igreja peregrina, aleluia, o Senhor 
nos enviou, aleluia. 
3. Pra ser sinal de salvação, aleluia, o 
Senhor nos enviou, aleluia. 

 
04. VIVA A MÃE DE DEUS (Aparecida) 
Viva a Mãe de Deus e nossa, sem 
pecado concebida! Salve, Virgem 
Imaculada! Ó Senhora Aparecida! 
1. Aqui estão vossos devotos cheios de fé 
incendida, de conforto e de esperança, ó 
Senhora Aparecida! 
2. Virgem santa, Virgem bela, Mãe 
amável, Mãe querida, amparai-nos, 
socorrei-nos, ó Senhora Aparecida. 

3. Protegei a Santa Igreja, Mãe terna e 
compadecida! Protegei a nossa Pátria, ó 
Senhora Aparecida! 
 
05. A VIDA PRA QUEM ACREDITA 
(Finados) 
1. 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. 
2. No céu não haverá tristeza, doença, 
nem sombra de dor. E o prêmio da fé é a 
certeza de viver feliz com o Senhor. 
 
06. TU ÉS O REI (Cristo Rei) 
Tu és o Rei dos reis! O Deus do céu 
deu-te reino, força e glória, e entregou 
em tuas mãos a nossa História: tu és 
Rei, e o amor é a tua lei! 
1. Sou o primeiro e o derradeiro, fui 
ungido pelo amor! Vós sois meu povo; eu, 
vosso Rei e Senhor Redentor! 
2. Vos levarei às grande fontes, dor e 
fome não tereis. Vós sois meu povo; eu, 
vosso Rei: junto a mim vivereis. 

PENITENCIAL 
 

07. MUITAS VEZES, SENHOR 
1. Muitas vezes, Senhor, nós pecamos e 
andamos bem longe de vós. 
Piedade! Piedade! Piedade de nós! 
(bis) 
2. No irmão vossa face ultrajamos e no 
pobre o Cristo humilhamos. 
3. Vosso Espírito nos ilumina mas seu 
fogo em nós apagamos. 
 
08. 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! 

 

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 
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. 

 

PREPARAÇÃO DAS OFERENDAS 
 
11. QUANDO O TRIGO AMADURECE 
Lalaiá, lalaiá, lalalaiá! 
1. Quando 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! :/ 
2. 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.;/ 
 
12. NOSSO DEUS FEZ UM MUNDO 
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1. Nosso Deus fez um mundo tão perfeito, 
colocou em nosso peito a semente do 
amor. E por isso aqui somos seus 
convivas e formamos hóstias vivas, nesta 
casa do Senhor. 
Vamos preparar a Ceia, vamos repartir 
o pão. Quero ver a mesa cheia dos 
sinais da salvação. Vamos preparar a 
Ceia, vamos repartir o vinho. Quero ver 
a casa cheia de ternura e de carinho. 
2. Nosso Deus fez de nós uma família, 
numa Igreja que partilha, e se oferta em 
oblação, para que ofertemos pão e vinho 
que dão força no caminho e nos levam à 
doação. 
 
13. NO TEU ALTAR 
No teu altar, Senhor, coloco a minha 
vida em oração. 
1. A alegria de te amar e ser amado, 
quero em tuas mãos depositar. 
2. O desejo de ser bom e generoso, faz-
me viver com mais amor. 
3. Os amigos que me deste e que são 
teus: tudo entrego a ti, Senhor. 
 

14. COMO VAI SER? (Aparecida) 
1. Como vai ser? Nossa festa não pode 
seguir: tarde demais pra buscar outro 
vinho e servir. 
Em meio a todo o sobressalto, é Maria 
quem sabe lembrar: /:”Se o meu Filho 
está presente, nada pode faltar!”:/ 
2. Mas que fazer? Se tem água, tem 
vinho também: basta um sinal! E em 
Caná quem provou: “Tudo bem!” 
3. Como não crer? A alegria da vida nos 
vem quando os irmãos põem à mesa 
seus dons e o que têm. 
 
15. OS OLHOS JAMAIS (Finados) 
Os olhos jamais contemplaram, 
ninguém sabe explicar, o que Deus tem 
preparado àquele que em vida o amar. 
1. As lutas, a dor e o sofrer, tão próprios à 
vida do ser, ninguém poderá comparar 
com a glória sem fim do céu. 
2. Foi Cristo quem nos mereceu co’a 
morte, a vida e o céu, e ainda se entrega 
por nós, como oferta constante ao Pai. 
 

COMUNHÃO 

 
16. FUI JUDEU PLENAMENTE 
1. Fui judeu plenamente, na cultura e na 
mente. O Evangelho preguei, da vida 
falei, e o povo entendeu. Ó Jesus, tua 
Igreja, imitar-te deseja: às diversas 
culturas vai levar o amor do Pai. 
Vinde, assentai-vos à mesa! Corpo e 

Sangue vos dou! Quero ver meu fogo 
arder! Cristo, novo ardor, com certeza, 
abrasou tua Igreja, nesta chama acesa! 
2. Amo o Pai que me ama! Ama o Espírito 
em chama! Três em Um: comunhão! Um 
só coração! Cristãos aprendei! Sim, 
Senhor, aprendemos; testemunho 
daremos. Forte o amor entre nós será e o 
mundo então crerá. 
3. Eu não vim ser servido; vim servir e 
convido: quem fizer como eu fiz, é grande 
e feliz no Reino do Céu! Toma igual 
compromisso tua Igreja a serviço, 
construindo um Brasil melhor na paz, 
justiça e amor. 
 

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. PAI DE AMOR 
1. Pai de amor, aqui estamos celebrando 
a unidade. Somos teus filhos amados 
nesta mesa da igualdade. Somos uma só 
família, somos um só coração. Eis que a 
graça da partilha entre nós faz-se oração. 
No raiar de um novo tempo vida nova 
então se faz. A esperança do teu povo 
é justiça, amor e paz! 
2. Ó Jesus, Senhor da vida, vem trazer 
libertação! Desta gente tão sofrida vem 
mostrar-te Deus-irmão. Tua cruz é rumo 
certo, junto a ti vamos seguir, pois teu 
Reino está bem perto: as sementes vão 
florir. 
3. Santo Espírito de Amor, faz em nós tua 
morada. E na luta contra a dor guia nossa 
caminhada! És a fonte da verdade, vem 

mostrar a direção: vida plena, dignidade, 
povo livre, mundo irmão. 
 
19.  UM CÁLICE FOI LEVANTADO 
Um cálice foi levantado, um pão entre 
nós partilhado; o povo comeu e bebeu 
e anunciou: o amor venceu! 
1. Ó Pai, Senhor Deus do céu e da terra, 
te louvo porque aos pequenos revelas 
segredos que aos sábios do mundo 
escondes, e aos gritos dos teus 
pequeninos respondes. 
2. Ó gente, deixai vir a mim as crianças, 
pois delas do Reino será a herança. 
Quem não como elas o Reino acolher, 
jamais, do Reino jamais há de ser. 
3. De vós quem ser o maior pretender vá 
logo o mais pequenino acolher; pois só 
quem for dos demais servidor no Reino 
de Deus há de ser o maior. 
4. Crianças, aos prados mais verdes 
correi! Ovelhas, dos pastos da vida 
comei! Jesus, Jesus Bom Pastor vos 
conhece, e hoje seu corpo e seu sangue 
oferece. 
 
20. QUANDO TEU FILHO (Aparecida) 
1. Quando teu Filho contigo vier, pra 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! 
2. Quando o vinho do amor nos faltar, e a 
gente ao irmão se fechar: ensina-nos, 
Maria, a fazer o que ele disser! 
3. Quando na mesa do nosso irmão faltar 
água, vida e pão: ensina-nos, Maria, a 
fazer o que ele disser! 
4. Quando faltar a justiça entre nós, e 
muitos ficarem sem voz: ensina-nos, 
Maria, a fazer o que ele disser! 
5. Quando o serviço ao irmão nos custar, 
cedendo à preguiça o lugar: ensina-nos, 
Maria, a fazer o que ele disser! 
6. Quando o homem, em nome da paz, 
matar o irmão pra ter paz: ensina-nos, 
Maria, a fazer o que ele disser! 
 
21. TODO AQUELE (Finados) 
Todo aquele que crê em mim, um dia 
ressurgirá. E comigo então se 
assentará à mesa do banquete de meu 
Pai. 
1. Aos justos reunidos neste dia, o Cristo 
então dirá: “Oh! venham gozar as alegrias 
que meu Pai lhes preparou”. 
2. A fome muitas vezes me abateu, 
fraqueza eu senti. Vocês, dando o pão 
que era seu, mais ganharam para si. 



3. E quando eu pedi um copo d’água, me 
deram com amor, e mais, consolaram 
minha mágoa, ao me verem sofredor. 
4. Eu lembro que também estive preso: 
terrível solidão!… Vocês aliviaram este 
peso com a sua compreensão. 
5. O frio me castigava sem piedade. Não 
tinha o que vestir. Num gesto de amor e 
de bondade, vocês foram me acudir. 
 
22. JESUS, O PÃO DA VIDA (Cristo Rei) 
1. Jesus, o pão da vida, nasceu pra ser 
um Rei, mas veio pequenino, sujeito a 
uma lei. Convive com os pobres, se torna 
nosso igual e ensina os valores de um 
reino ideal. 
Na festa da partilha, Jesus é nosso 
pão, presença que anuncia a mesa dos 
irmãos! Se houver acesso igual aos 
bens do nosso chão, “Justiça e paz” 
na terra, então se abraçarão. 
2. Não vim pra ser servido, eu vim pra 
lhes servir e dou o pão dos fortes a quem 
quer me seguir. Lavei os pés de todos e 
sou o seu Senhor: quem tem autoridade, 
se faça servidor! 
3. Pra colaboradores, Jesus não escolheu 
os grandes e doutores que o mando 
corrompeu, mas pobres que a verdade do 
Reino fascinou, lhes deu autoridade, e 
neles confiou. 
4. E diante de Pilatos, Jesus vai afirmar: o 
Reino da verdade, eu vim testemunhar. 
Se tens autoridade, foi Deus que 
concedeu, não vás fazer mau uso de um 
dom que não é teu! 

 

CANTOS DIVERSOS 
 

23. IDE POR TODO O UNIVERSO (pós-
comunhão – 29º Dom. – Dia das 
missões) 
1. Ide por todo o universo meu reino 
anunciar, dizei a todos os povos que eu 
vim pra salvar. Quero que todos 
conheçam a luz da verdade, possam 
trilhar os caminhos da felicidade. 
Ide anunciar minha paz, ide sem olhar 
para trás! Estarei convosco e serei 
vossa luz na missão! 
2. Vós sois os meus mensageiros e meus 
missionários, ide salvar o meu povo de 
tantos calvários. Minha verdade liberta e a 
vida promove, meu Evangelho ilumina e 
as trevas remove. 
3. Eu anunciei o meu reino na cruz e no 
templo; dei minha vida por todos, deixei 
meu exemplo. Quem por amor der a vida 
será meu amigo e na riqueza do Pai terá 
parte comigo. 
 

24. GRAÇAS DEMOS (Louvor final – 
Aparecida) 
1. Graças demos à Senhora que por Deus 
foi escolhida /: para ser a Mãe de Cristo, a 
Senhora Aparecida.:/ 
2. Virgem Santa, Virgem bela, Mãe 
amável, Mãe querida: amparai-nos, 
socorrei-nos, ó Senhora Aparecida.:/ 
3. Nos momentos de perigo, que são 
tantos nesta vida. Confiantes, recorramos 
à Senhora Aparecida. 
4. Protegei a Santa Igreja, nossa mestra, 
nossa Guia. Protegei a nossa pátria, ó 
Senhora Aparecida. 
5. Pelos lares brasileiros, pela infância 
desvalida , oh velai maternalmente, 
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NOSSA SENHORA 
 
25. 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. 
 
26. 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. :/ 
 
27. 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! 


