
 
ENTRADA 

 
01. ALELUIA! BATEI PALMAS 
(Ascensão) 
Aleluia! Batei palmas, povos todos! 
Cantai músicas alegres, aleluia! 
Aleluia! Deus é grande e poderoso, 
pois governa o mundo inteiro, aleluia! 
1. Nos mandou levar a todos a 
mensagem do amor. Ele fez uma Aliança 
com o povo que escolheu. 
2. O Senhor é vencedor, triunfante sobre 
o céu. Ele é Rei de toda a terra, cantai 
hinos de vitória! 
3. Deus domina o mundo inteiro, 
assentado no seu trono. Reuniu os povos 
todos: todos são povo de Deus! 
 
02. ESTAREMOS AQUI (Pentecostes) 
Estaremos aqui reunidos como 
estavam em Jerusalém, pois só 
quando vivemos unidos é que o 
Espírito Santo nos vem. 
1. Ninguém pára esse vento passando; 
ninguém vê e ele sopra onde quer. Força 
igual tem o Espírito quando faz a Igreja de 
Cristo crescer. 
2. Feita de homens, a Igreja é divina, pois 
o Espírito Santo a conduz, como um fogo 
que aquece e ilumina, que é pureza, que 
é vida, que é luz. 
3. Sua imagem são línguas ardentes, pois 
o amor é comunicação: e é preciso que 
todas as gentes saibam quanto felizes 
serão. 
 
03. BENDITO SEJAS TU (Trindade) 
1. Bendito sejas tu, Senhor de nossos 
pais. És pródigo de graças, ó Senhor. 
Glória ao Senhor, Criador para sempre! 
(bis) 
2. Bendito sejas tu, ó Verbo de Deus Pai; 
a morte que sofreste nos deu vida. 
3. Bendito sejas tu, Espírito de Deus, 
operas na Igreja a salvação. 
 
04. TODOS CONVIDADOS (Corpus 
Christi) 
1. Todos convidados cheguem ao 
banquete do Senhor. Festa preparada, 
bem participada, venham partilhar do pão 
do amor. 

Cristo, pão dos pobres, juntos nesta 
mesa, pois a Eucaristia faz a Igreja. 
(bis) 
2. Vejam quanta fome, muitos lares sem 
ternura e pão. Dor e violência, quanta 
resistência, vamos acolher a cada irmão. 
3. Vamos, gente unida, resgatar a paz 
nesta cidade. Ser o sal da terra, ser a luz 
do mundo, espalhar a justiça e a 
caridade. 
4. Jovens e famílias, vida nova venham 
assumir. Evangelizando, Cristo 
anunciando para o mundo novo construir. 
 

ATO PENITENCIAL 
 

05. 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! 
 
06. SENHOR, QUE SUBINDO AO CÉU 
(Ascensão e Pentecostes) 
1. Senhor, que, subindo ao céu, nos 
presenteastes com o dom do Espírito 
Santo, tende piedade de nós! 
Senhor, Senhor, Senhor, piedade! (bis) 
2. Cristo, que dais vida a todas as coisas 
com o poder de vossa palavra, tende 
piedade de nós! 
Cristo, Cristo, Cristo, piedade! (bis) 
3. Senhor, Rei do universo e Senhor dos 
séculos, tende piedade de nós! 
Senhor, Senhor, Senhor piedade! (bis) 
 
07. BANHADOS EM CRISTO (Aspersão) 
Banhados em Cristo, somos u’a nova 
criatura. As coisas antigas já se 
passaram, somos nascidos de novo. 
/:Aleluia, aleluia, aleluia!:/ 

 

GLÓRIA 
 

08. 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. 
 
09. GLÓRIA A DEUS 
Glória a Deus lá nos céus e paz na 
terra aos seus! 
1. Glória a Deus nos altos céus, paz na   
terra aos seus amados, a vós louvam, Rei 
celeste, os que foram libertados. 
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 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. 
 

SEQUÊNCIA 
 
11. ESPÍRITO DE DEUS (Pentecostes) 

                  Convento-Santuário de Nossa Senhora da Penha  
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1. Espírito de Deus, enviai dos céus /: um 
raio de luz.:/ Vinde, Pai dos pobres, dai 
aos corações /: vossos sete dons.:/ 
2. Consolo que acalma, hóspede da alma, 
/: doce alívio, vinde!:/ No labor descanso, 
na aflição remanso, /: no calor aragem.:/ 
3. Enchei, luz bendita, chama que crepita, 
/: o íntimo de nós!:/ Sem a luz que acode, 
nada o homem pode, /: nenhum bem há 
nele.:/ 
4. Ao sujo lavai, ao seco regai, /: curai o 
doente.:/ Dobrai o que é duro, guiai no 
escuro, /: o frio aquecei.:/ 
5. Dai à vossa Igreja, que espera e 
deseja, /: vossos sete dons.:/ Dai em 
prêmio ao forte uma santa morte, /: 
alegria eterna.:/ 
Amém. Amém. 
 
12. TERRA, EXULTA (Corpus Christi) 
1. Terra, exulta de alegria, louva teu 
pastor e guia /: com teus hinos, tua voz!:/ 
2. Tanto possas, tanto ouses, em louvá-lo 
não repouses: /: sempre excede o teu 
louvor!:/ 
3. Hoje a Igreja te convida: ao pão vivo 
que dá vida /: vem com ela celebrar!:/ 
4. Este pão, que o mundo creia! por 
Jesus, na Santa Ceia /: foi entregue aos 
que escolheu.:/ 
5. Nosso júbilo cantemos, nosso amor 
manifestemos, /: pois transborda o 
coração!:/ 
6. Quão solene a festa, o dia, que da 
santa Eucaristia /: nos recorda a 
instituição!:/ 
7. Novo Rei e nova mesa, nova Páscoa e 
realeza, /: foi-se a Páscoa dos judeus.:/ 
8. Era sombra o antigo povo, o que é 
velho cede ao novo: /: foge a noite, chega 
a luz.:/ 
9. O que Cristo fez na ceia, manda à 
Igreja que o rodeia /: repeti-lo até voltar.:/ 
10. Seu preceito conhecemos: pão e 
vinho consagremos /: para a nossa 
salvação.:/ 
 

PREPARAÇÃO DAS OFERENDAS 
 
13. ALELUIA! NÓS OFERTAMOS 
(Ascensão) 
Aleluia, aleluia, aleluia! 
1. Nós ofertamos, irmãos, ao Senhor uma 
hóstia pura, em seu louvor, e cantaremos 
com todo ardor. Aleluia! 
2. Recebe, ó Pai, esta nossa oblação, de 
nossas faltas concede o perdão, por 
Jesus Cristo, que é nosso irmão. Aleluia! 

3. As nossas penas, o nosso labor, nossa 
alegria e nossa amor, por Jesus Cristo, 
recebe, Senhor. Aleluia! 
4. As nossas almas santificarás, os 
nossos corpos ressuscitarás, por Jesus 
Cristo nos transformarás. Aleluia! 
 

14. Ó PAI, QUE PELO ESPÍRITO 
(Pentecostes) 
1. Ó Pai, que pelo Espírito dás vida e 
santidade a toda a criatura, recebe – que 
te agrade – a oferta que trazemos, o 
nosso vinho e pão: esforço que fizemos e 
dom de tua mão! 
Transforma a nossa oferta no dom do 
Filho teu, e os passos do teu povo, em 
luz que se acendeu. 
2. Ó Pai, que pelo Espírito em rios de 
água viva transformas nossa sede, 
recebe, sem esquiva, a oferta que 
trazemos, o nosso vinho e pão, sinais do 
compromisso: plantar um mundo irmão! 
3. Ó Pai, que pelo Espírito nos fazes 
renascer e tudo nos ensinas, recebe com 
prazer a oferta que trazemos, o nosso 
vinho e pão: firmeza dos que aprendem a 
força do perdão! 
 
15. Ó TRINDADE IMENSA E UMA 
(Trindade) 
1. Ó Trindade imensa e una, vossa força 
tudo cria; vossa mão que rege os tempos, 
antes deles existia. 
2. Pai, da graça fonte viva, luz da glória 
de Deus Pai, Santo Espírito, que no amor 
os enlaçais. 
3. Só por vós, Trindade Santa, suma 
origem, todo bem, todo ser, toda beleza, 
toda vida se mantém. 
4. Nós os filhos adotivos, pela graça 
consagrados, nos tornemos templos 
vivos, a vós sempre dedicados. 
 
16. TANTA GENTE (Corpus Christi) 
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. (bis) 
2. Quando o pão é partilhado, passa a ter 
gosto de amor; quando for acumulado 
gera morte e 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. 

 

COMUNHÃO 
 

17. O SENHOR SUBIU AO CÉU 
(Ascensão) 
O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia! 
(bis) 
1. Levanta-se Deus, cadê os inimigos?... 
Na sua presença parecem iníquos! São 
como fumaça que desaparece, são cera 
no fogo que logo derrete. 
2. Os justos se alegram diante de Deus. 
Cantai ao Senhor, vibrai, filhos seus! Abri 
o caminho ao grão-cavaleiro, dançai 
diante dele, Senhor justiceiro. 
3. Dos órfãos é Pai, das viúvas juiz, em 
sua morada é só ele quem diz: quem 
‘stava sozinho, família encontrou! Quem 
‘stava oprimido, tua mão libertou! 
4. À frente do povo saíste, ó Deus. Os 
céus gotejaram, a terra tremeu: na sua 
presença se abala o Sinai, é Deus que 
avança, que avança e vai! 
5. Uma chuva abundante do céu 
derramaste e a tua herança exausta 
saciaste; fizeste em tua paz viver teu 
rebanho e os necessitados tiveram seu 
ganho. 
 
18. CANTAR A BELEZA DA VIDA 
(Pentecostes) 
1. Cantar a beleza da vida, presente do 
amor sem igual: missão do teu povo 
escolhido. Senhor, vem livrar-nos do mal! 
Vem dar-nos teu Filho, Senhor, 
sustento no pão e no vinho, e a força 
do Espírito Santo, unindo o teu povo a 
caminho! 
2. Falar do teu Filho às nações, vivendo 
como ele viveu: missão do teu povo 
escolhido. Senhor vem cuidar do que é 
teu! 
3. Viver o perdão sem medida, servir sem 
jamais condenar: missão do teu povo 
escolhido. Senhor, vem conosco ficar! 
4. Erguer os que estão humilhados, doar-
se aos pequenos, aos pobres: missão do 
teu povo escolhido. Senhor, nossas 
forças redobres! 
5. Buscar a verdade e a justiça, nas 
trevas brilhar como a luz: missão do teu 
povo escolhido. Senhor, nossos passos 
conduz! 
6. Andar os caminhos do mundo, 
plantando teu Reino de paz: missão do 
teu povo escolhido. Senhor nossos 
passos refaz! 
7. Fazer deste mundo um só povo, 
fraterno, à serviço da vida: missão do teu 



povo escolhido. Senhor, vem nutrir nossa 
lida! 
 
19. Ó TRINDADE, VOS LOUVAMOS 
(Trindade) 
Ó Trindade, vos louvamos, vos 
louvamos pela vossa comunhão! Que 
esta mesa favoreça, favoreça nossa 
comunicação! 
1. Contra toda tentação da ganância e do 
poder, nossas bocas gritem juntas /: a 
palavra do viver!:/ 
2. Na montanha, com Jesus, no encontro 
com o Pai, recebemos a mensagem: /: ide 
ao mundo e transformai!:/ 
3. Deus nos fala na história e nos chama 
à conversão: vamos ver palavras vivas /: 
proclamando a salvação!:/ 
4. Vamos juntos festejar cada volta de um 
irmão e o amor que nos acolhe, /: 
restaurando a comunhão.:/ 
5. Comunica quem transmite a verdade e 
a paz, quem semeia a esperança /: e o 
perdão que nos refaz.:/ 
 
20. EU SOU O PÃO (Corpus Christi) 
Eu sou o pão que vem do céu! Quem 
crer em mim irá viver! 
1. Nós reconhecemos o Senhor partindo o 
pão, mistério de amor, a nossa refeição. 
2. O Senhor Jesus no sacramento nos 
deixou memorial da cruz: morte e 
ressurreição. 
3. Ao Povo de Deus, lá no deserto, sem 
pão, sem lar, Deus fez cair do céu comida 
salutar. 
4. Todos se assentaram e todos comeram 
até fartar; glória e louvor a Deus que vem 
nos saciar! 
5. Corpo do Senhor é o pão que temos no 
altar, e o vinho consagrado é o Sangue 
do Senhor. 
6. Tão grande mistério celebremos neste 
altar; que nossa fé sustente o nosso 
caminhar. 
 
SEMANA DE ORAÇÃO PELA UNIDADE 

DOS CRISTÃOS (12-18 DE MAIO) 
 
Nos dias que antecedem a solenidade de 
Pentecostes, a Igreja se une em oração, 
tal como os discípulos com a Virgem 
Maria no Cenáculo, pedindo a Deus a 
vinda do Espírito Santo. Nesta semana, a 
Igreja do Brasil celebra a semana de 
orações pela unidade dos cristãos, 
pedindo que o Espírito Santo fortaleça o 
vínculo de união e de caridade entre 
todos os que confessam o nome de 
Cristo. Nas missas durante esta semana, 
é louvável que se cante o Veni Creator 

(Oh! Vinde Espírito Criador) todos os dias, 
podendo também ser cantado um canto 
que expresse a unidade que nasce do 
mistério de Pentecostes. Os demais 
cantos, durante a semana, podem ser da 
solenidade de Pentecostes. Depois de 
Pentecostes, retoma-se o Tempo 
Comum. 
 
21. OH, VINDE ESPÍRITO (Entrada I) 
1. Oh! vinde Espírito Criador, as nossas 
almas visitai e enchei os nossos corações 
com vossos dons celestiais. 
2. Vós sois chamado o “Intercessor”, do 
Deus excelso o dom sem par, a fonte 
viva, o fogo, o amor, a unção divina e 
salutar. 
3. Sois doador dos sete dons, e sois 
poder na mão do Pai, por ele prometido a 
nós, por nós seus feitos proclamai! 
4. A nossa mente iluminai, os corações 
enchei de amor, nossa fraqueza 
encorajai, qual força eterna e protetor! 
5. Nosso inimigo repeli e concedei-nos 
vossa paz; se pela graça nos guiais, o 
mal deixemos para trás! 
6. Ao Pai e ao Filho Salvador por vós 
possamos conhecer: que procedeis do 
seu amor, fazei-nos sempre firmes crer! 
 
22. SOMOS GENTE (Entrada II) 
1. Somos gente da esperança que 
caminha rumo ao Pai. Somos povo da 
Aliança que já sabe aonde vai. 
De mãos dadas a caminho, porque 
juntos somos mais, pra cantar o novo 
hino de unidade, amor e paz! 
2. Para que o mundo creia na justiça e no 
amor, formaremos um só povo, num só 
Deus, um só pastor. 
3. Todo irmão é convidado para a festa 
em comum: celebrar a nova vida onde 
todos sejam um. 
 

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. 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! 
 

ANO DA FÉ 
 
25. HINO PARA O ANO DA FÉ 
1. Caminhamos repletos de esperança, 
tateando pela noite. Nos encontras no 
Advento da história. És pra nós o Filho do 
Altíssimo! Creio, ó Senhor, creio! Com os 
santos que caminham entre nós, Senhor, 
nós te pedimos: 
Aumenta, aumenta a nossa fé! Creio, ó 
Senhor, aumenta a nossa fé! 
2. Caminhamos, frágeis e perdidos, sem o 
pão de cada dia. Tu nos nutres com a luz 
do Natal, és pra nós a estrela da manhã. 
Creio, ó Senhor, creio! Com Maria, a 
primeira dos que creem, Senhor, nós te 
pedimos: 
3. Caminhamos, cansados e sofridos, as 
feridas ainda abertas. Tu sacias quem te 
busca nos desertos, és pra nós a mão 
que cuida e nos cura! Creio, ó Senhor, 
creio!  Com os pobres que esperam à 
porta, Senhor, nós te invocamos: 
4. Caminhamos sob o peso da cruz, nas 
pegadas dos teus passos. Tu ressurges 
na manhã da Santa Páscoa, és pra nós o 
vivente que não morre! Creio, ó Senhor, 
creio! Com os humildes que querem 
renascer, Senhor, nós te pedimos: 
5. Caminhamos atentos ao chamado de 
cada novo Pentecostes. Tu recrias a 
presença deste sopro, és pra nós a 
Palavra do futuro! Creio, ó Senhor, creio! 
Com a Igreja que anuncia o Evangelho, 
Senhor, nós te rogamos: 
6. Caminhamos cada dia que nos dás 
com os irmãos e as irmãs. Tu nos guias 
nos caminhos desta terra, és pra nós a 
esperança da chegada! Creio, ó Senhor, 
creio! Com o mundo onde o Reino está 
entre nós, Senhor, nós te clamamos: 


