
 
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. EIS-ME AQUI, SENHOR 
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! 
1. 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! 
2. 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! 
 
03. QUANDO CHAMASTE 
1. Quando chamaste os doze primeiros pra 
te seguir, seu que chamavas todos os que 
haviam de vir. 
Tua voz me fez refletir, deixei tudo pra te 
seguir, nos teus mares eu quero 
navegar. (bis) 
2. Quando pedistes aos doze primeiros: ide 
e ensinai, sei que pedias a todos nós: 
evangelizai! 
3. Quando enviastes os doze primeiros de 
dois em dois, seu que enviavas todos os 
que viessem depois. 
 
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. UM DIA ESCUTEI TEU CHAMADO 
1. Um dia escutei teu chamado, divino 
recado batendo no coração. Deixei deste 
mundo as promessas e fui bem depressa 
no rumo da tua mão. 
Tu és a razão da jornada, tu és minha 
estrada, meu guia e meu fim! No grito 
que vem do teu povo, te escuto de 
novo chamando por mim. 
2. Os anos passaram ligeiro, me fiz um 
obreiro do Reino de paz e amor. Nos 
mares do mundo navego e às redes me 
entrego, tornei-me teu pescador. 
3. Embora tão fraco e pequeno, caminho 
sereno com a força que vem de ti. A cada 
momento que passa, revivo esta graça de 
ser teu sinal aqui. 
 

ATO PENITENCIAL 
 

06. 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! 
 
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. EU CANTO A ALEGRIA, SENHOR 
Eu canto a alegria, Senhor, de ser 
perdoado no amor. (bis) 
Senhor, tende piedade de nós! 
Senhor, tende piedade de nós! 
Cristo, tende piedade de nós! 
Cristo, tende piedade de nós! 
Senhor, tende piedade de nós! 
Senhor, tende piedade de nós! 

 
09. 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 
 

10. 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. 
 
11. 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. 
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12. 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 lá nos céus e paz aos 
seus. Amém! 
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. 

 

PREPARAÇÃO DAS OFERENDAS 
 
13. 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. 
 
14. O ANSEIO DE LANÇAR AS REDES 
1. O anseio de lançar as redes, queremos 
oferecer! O medo das águas profundas, 
queremos oferecer! O esforço das nossas 
labutas, queremos oferecer! Os passos 
de nossas lutas queremos oferecer! 
No pão e vinho, no pão e vinho, nossas 
vidas oferecer. Nas águas mais 
profundas, transforma nosso viver. 
(bis) 
2. A barca que ficou na praia queremos 
oferecer! As redes jogadas no chão 
queremos oferecer! O nosso vacilante sim 
queremos oferecer! Mesmo que pareça 
em vão queremos oferecer! 
3. Os peixes que nós pescamos 
queremos oferecer! As redes da tua graça 
queremos oferecer! A força que nós 
lançamos queremos oferecer! Os frutos 
que alcançamos queremos oferecer! 
 
15. 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. 
 

COMUNHÃO 
 

16. TU TE ABEIRASTE DA PRAIA 
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. 
 
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. 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. POR ESSA PAZ 
1. Por esta paz que a juventude tanto 
quer. Pela alegria que as crianças têm à 
mão, eu rendo graças ao meu Pai que se 
compraz e assim me pede para abrir meu 
coração. 
Tomai, comei, tomai, bebei, meu corpo 
e sangue que vos dou. O pão da vida 
sou eu mesmo em refeição! Pai de 
bondade, Deus do amor e do universo, 
sustentai os que se doam por um 
mundo irmão. 
2. Pelos que firmam na justiça os próprios 
pés, pelo suor dos que mais lutam pelo 
pão, eu rendo graças ao meu Pai, o Deus 
fiel, que assim me pede para abrir meu 
coração. 
3. Pelos que sabem enxergar um pouco 
além, e assim repartem a esperança, com 
razão, eu rendo graças ao meu Pai que 
tudo vê, e assim, me pede para abrir meu 
coração.     
4. Pelos que choram mas não perdem 
sua fé, pelos humildes que praticam o 
perdão, e eu rendo graças ao meu Pai 
que vem nutrir, e assim me pede para     
abrir meu coração. 
5. Pelos pequenos que só sabem confiar, 
pelos que sabem dizer Sim e dizer Não. 
Eu rendo graças, que o meu Pai tudo 



sustém e assim me pede para abrir meu 
coração. 
 

FESTA DA APRESENTAÇÃO 
 

20. TU ANSEIAS (Entrada e procissão) 
1. Tu anseias, eu bem sei, a 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 (bis). Abre 
bem as portas do teu coração e deixa a 
luz do céu entrar. 
2. 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. 
3. 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. 
 
21. SIM, EU QUERO (Comunhão) 
Sim, eu quero que a luz de Deus, que 
um dia em mim brilhou, jamais se 
esconda e não se apague em mim o 
seu fulgor. Sim, eu quero que o meu 
amor ajude o meu irmão a caminhar, 
guiado por tua mão, em tua lei, em tua 
luz, Senhor! 
1. Esta terra, os astros, o sertão em paz, 
esta flor e o pássaro feliz que vês, não 
sentirão, não poderão jamais viver esta 
vida singular que Deus nos dá. 
2. Em minh’alma cheia do amor de Deus 
palpitando a mesma vida divinal, há um 
resplendor secreto do infinito Ser, há um 
profundo germinar de eternidade. 
3. Quando eu sou um sol a transmitir a luz 
e meu ser é templo onde habita Deus, 
todo o céu está presente dentro em mim 
envolvendo-me na vida e no calor. 
4. Esta vida nova, comunhão com Deus, 
no batismo, aquele dia eu recebi; vai 
aumentando sempre e vai me 
transformando até que Cristo seja todo o 
meu viver. 
 
22. QUEM É ESSA MULHER (Louvor 
final) 
1. Quem é essa mulher tão formosa, 
vestida de sol? Quem é essa mulher tão 
bonita como o arrebol? Quem é essa 
mulher coroada de estrelas no 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) 
2. 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? 
 

NOSSA SENHORA 
 
23. 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. 
 
24. 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. :/ 
 
25. 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! 
 

SANTO 
 
26. SANTO 
S.: Santo, santo, santo. T.: Santo 
Senhor! S.: Deus do universo T.: Santo 
Senhor! S.: O céu e a terra T.: Santo 
Senhor! S.: proclamam a vossa glória! T.: 
Santo Senhor! S.: Hosana, hosana, 
hosana nas alturas! T.: Hosana, hosana, 
hosana nas alturas! S.: Bendito o que 
vem T.: Santo Senhor! S.: em nome do 
Senhor. T.: Santo Senhor! S.: Hosana, 
hosana, hosana, T.: Santo Senhor! S.: 
Hosana, hosana, hosana nas alturas! T.: 
Hosana, hosana, hosana nas alturas! 


