
 
INICIAL 

 
01. NO MEIO DA TUA CASA 
No meio da tua casa, recebemos, ó 
Deus, a tua graça! Sem fim, nossa 
louvação, pois a justiça está toda em 
tuas mãos! 
1. Alegrai-vos no Senhor! Quem é bom, 
venha louvar! Peguem logo o violão e o 
pandeiro pra tocar. Para ele um canto 
novo vamos, gente, improvisar. 
2. Ele cumpre o que promete: podem nele 
confiar! Ele ama o que é direito e Ele 
sabem bem julgar. Sua Palavra fez o céu, 
fez a terra, fez o mar. 
3. Ele faz do mar um açude e governa os 
oceanos. Toda a terra a Ele teme, mesmo 
os corações humanos. Tudo aquilo que 
Ele diz não nos causa desenganos. 
4. Põe abaixo os planos todos desses 
povos poderosos. E derruba os 
pensamentos dos malvados orgulhosos. 
Mas os planos que ele faz vão sair 
vitoriosos. 
 
02. DEUS ESTÁ CHAMANDO 
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 pra 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. 
 
03. AQUI NOS ENCONTRAMOS 
1. Aqui nos encontramos reunidos no amor 
de Deus para louvar, alegres, nosso Pai, 
como convém aos filhos seus. 
Cantemos juntos o seu louvor, pois ele é 
nosso Deus e Senhor! (bis) 
2. De todos os lugares à sua mesa Ele nos 
chamou para que assim possamos em 
família, cantar o bem que ele nos fez. 
3. O amor, a graça, a vida nos buscamos 
aqui, Senhor, para voltarmos fortes, 
animados, à luta contra o mal e a dor. 
 
04. 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. Temos a alegria de viver como irmãos, 
entre nós começa a unidade dos cristãos. 
4. A esperança fala de um mundo melhor, 
onde não existe mais tristeza nem dor. 
 
05. UM POUCO ALÉM DO PRESENTE 
1. Um pouco além do presente, alegre, o 
futuro anuncia a fuga das sombras da 
noite, a luz de um bem novo dia. 
Venha o teu Reino, Senhor! A festa da 
vida recria! /: A nossa espera e a dor 
transforma em plena alegria!:/ /: Aiê, 
eia, aiê, ae, ae.:/ 
2. Botão de esperança se abre, prenúncio 
da flor que se faz. Promessa da tua 
presença que a vida abundante nos traz. 
3. Saudade da terra sem males, do Éden 
de plumas e cores, da paz e justiça 
irmanadas, num mundo sem ódio nem 
dores. 
 

ATO PENITENCIAL 
 

06. CONFESSO A DEUS 
1. Confesso a Deus, Pai todo-poderoso, e 
a vós, irmãos, confesso que pequei por 
pensamentos, palavras, atos e omissões, 
por minha culpa, tão grande culpa. 
Piedade, Senhor, piedade, Senhor, 
piedade de nós! 
2. E peço à Virgem Maria, aos santos e 
anjos, e a vós, irmãos, eu peço que 
rogueis a Deus, que é Pai poderoso, para 
perdoar a minha culpa, tão grande culpa. 
 
07. SENHOR, VÓS SOIS O CAMINHO 
1. Senhor, vós sois o caminho, guiai-nos 
ao Pai com carinho. De nós tende 
piedade! Senhor, tende piedade! 
2. Ó Cristo, sois a verdade, enchei-nos de 
caridade. De nós tende piedade! Ó Cristo, 
tende piedade! 
3. Senhor, vós sois nossa vida, buscais a 
ovelha perdida. De nós tende piedade! 

Senhor, tende piedade! 
 
08. SENHOR, TENDE PIEDADE 
1. Senhor, tende piedade dos corações 
arrependidos. 
Tende piedade de nós, tende piedade 
de nós! Tende piedade de nós, tende 
piedade de nós! 
2. Cristo, tende piedade dos pecadores, 
tão humilhados! 
3. Senhor, tende piedade intercedendo 
por nós ao Pai! 
 

GLÓRIA 
 

09. 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. 
 
10. GLÓRIA 
Glória a Deus nas alturas, e paz na terra 
aos homens por Ele amados. Senhor 
Deus, rei dos céus, Deus Pai todo-
poderoso: nós vos louvamos, nós vos 
bendizemos, nós vos adoramos, nós vos 
glorificamos, nós vos damos graças por 
vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, 
Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de 
Deus, Filho de Deus Pai. 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 à direita 
do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois 
o Santo, só vós, o Senhor, só vós, o 
Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito 
Santo, na glória de Deus Pai. Amém (4x) 
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11. 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! 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. 
 
12. 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. 
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. BENDITO ÉS TU 
1. Bendito és tu, ó Deus Criador, revestes 
o mundo da mais fina flor; restauras o 
fraco que a ti se confia e, junto aos 
irmãos, em paz o envias. 
Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, 
por tua bondade recebe o louvor! (bis) 
2. Bendito és tu, ó Deus Criador, por 
quem aprendeu o gesto de amor: colher a 
fartura e ter a beleza de ser a partilha dos 
frutos da mesa. 
3. Bendito és tu, ó Deus Criador, 
fecundas a terra com vida e amor! A 
quem aguardava um canto de festa, a 
mesa promete eterna seresta! 
 
14. AS MESMAS MÃOS 
1. As mesmas mãos que plantaram a 
semente, aqui estão. O mesmo pão que 
mulher preparou, aqui está. O vinho novo 
que a uva sangrou, jorrará no vosso altar. 

A liberdade haverá, a igualdade haverá, 
/: e nessa festa onde a gente é irmão, o 
Deus da vida se faz comunhão.:/ 
2. Na flor do altar brilha o sonho da paz 
mundial, na luz acesa é a fé que palpita 
hoje em nós, no Livro aberto o amor se 
derrama total, no vosso altar. 
3. Bendito sejam os frutos da terra de 
Deus! Bendito seja o trabalho e a nossa 
união! Bendito seja Jesus, que conosco 
estará, além do altar! 
 
15. EM NOSSOS DONS 
1. Em nossos dons do pão e vinho, 
apresentamos nossa missão. Eis a 
resposta viva da fé, eis nosso gesto de 
gratidão. 
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. 
 
16. 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! (bis) 
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. 
 

COMUNHÃO 
 
17. 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. 
 

18. 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. 
 
19. VÓS SOIS O CAMINHO 
Vós sois o caminho, a verdade e a 
vida, o Pão da alegria descido do céu. 
1. Nós somos caminheiros que marcham 
para os céus. Jesus é o caminho que nos 
conduz a Deus. 
2. Da noite da mentira, das trevas para a 
luz, busquemos a verdade, verdade é só 
Jesus. 
3. Pecar é não ter vida, pecar é não ter 
luz; tem vida só quem segue os passos 
de Jesus. 
4. Jesus, verdade e vida, caminho que 
conduz as almas peregrinas que 
marcham para a luz. 
 
20. AMÉM, EU ACEITO 
Amém, eu aceito teu Corpo, Senhor! 
Amém, eu assumo ser pão de amor! 
1. Famintos do pão da igualdade, na 
mesa da fraternidade, tu és nossa vida e 
verdade: sustenta os que em ti são 
irmãos. 
2. Sedentos de paz e alegria, buscamos 
na Eucaristia a fonte que ao mundo 
anuncia: só Deus pode o homem saciar! 
3. Mendigos de amor e de graça,às mãos 
estendidas tu passas, e esperar que em 
nós também nasça o gesto de dar e 
servir. 
4. Tão fracos, em ti somos fortes, 
vencemos o mal e a morte. Em ti o 



repouso e a sorte de quem se alimenta da 
fé. 
5. Assim como o pai de família os dons 
dentre os filhos partilha, tu fazes por nós 
maravilhas: e eterno. 
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21. TU ÉS A GLÓRIA (Entrada) 
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 a ditosa por Deus escolhida! 
Ave Maria! 
3. Das tuas mãos nos vieram prodígios! 
Ave Maria! És o refúgio do Povo de Deus! 
Ave Maria! 
4. O que dissestes agradou ao Senhor! 
Ave Maria! Benditas sejas por Deus 
poderoso! Ave Maria! 
5. Povos da terra, louvai a Maria! Ave 
Maria! Eternamente aclamai o seu nome! 
Ave Maria! 
 
22. MINH’ALMA DÁ GLÓRIAS 
(Oferendas) 
1. Minh’alma dá glórias ao Senhor, meu 
coração bate alegre, feliz. Olhou para 
mim com tanto amor e me escolheu, me 
elegeu e me quis. De hoje em diante eu já 
posso prever: todos os povos vão me 
bendizer. O Poderoso lembrou-se de 
mim. Santo é seu nome, sem fim. 
2. O povo dá glórias ao Senhor, seu 
coração bate alegre, feliz. Maria carrega o 
Salvador porque Deus Pai sempre 
cumpre o que diz. E quando os povos 
aceitam a lei, passa de pão para filho o 
seu dom. Pra gerações ele é mais do que 
rei, ele é Deus Pai, ele é bom. 
3. Minh’alma dá glórias ao Senhor, meu 
coração bate alegre, feliz. Olhou para 
mim com tanto amor e me escolheu, me 
elegeu e me quis. O orgulhoso ele sabe 
cobrar, o poderoso ele sabe enfrentar. O 
pobrezinho ele defenderá. Não nos 
abandonará. 
4. O povo dá glórias ao Senhor, seu 
coração bate alegre, feliz. Maria carrega o 
Salvador porque Deus Pai sempre 
cumpre o que diz. E quem tem mais, 
qualquer dia vai ver o que é ter fome e 
não ter pra comer; quem passa fome, 
comida terá, eis que a justiça virá. 
 
23. LEMBRA-TE, FILHO BENDITO 
(Comunhão) 
1. Lembra-te, Filho bendito, sobre ti, tudo 
o quanto estava escrito. Tua Mãe era 
virgem e te concebeu, de seu corpo 
formou-se o corpo teu. 

Ao Deus presente em nossa História, 
adoração, louvor, ação de graça e 
glória. É pão o corpo do Senhor, que o 
Espírito do Pai gerou na Mãe de amor. 
2. Lembra-te, Verbo divino, teu primeiro 
alimento de menino: se é com a força do 
orvalho que o botão dá flor, puro seio da 
Mãe te deu vigor. 
3. Lembra-te, doce Jesus, por amor foste 
preso numa cruz. E este sangue divino 
que nos redimiu, foi tua Mãe que contigo 
repartiu. 
4. Lembra-te, Pão verdadeiro, alimento de 
todo viajeiro: se teu Pai dá seu Filho para 
o nosso bem, é através de sua Mãe que 
ele nos vem. 
5. Lembra-te, enfim, Pão celeste, ir ao 
céu é a esperança que nos deste. Lá os 
anjos se nutrem ao te contemplar, Deus e 
Homem, cuja Mãe fez coroar. 
 
24. COM MINHA MÃE ESTAREI (Louvor 
final) 
1. Com minha Mãe estarei na santa glória 
um dia, ao lado de Maria, no céu 
triunfarei. 
No céu, no céu, com minha Mãe 
estarei! (bis) 
2. Com minha Mãe estarei, aos anjos me 
ajuntando, e hinos entoando, louvores lhe 
darei. 
3. Com minha Mãe estarei, então coroa 
digna, de sua mão benigna feliz 
receberei. 
4. Com minha Mãe estarei, e sempre 
neste exílio, de seu piedoso auxílio com 
fé me valerei. 
 

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. 
 

ANO DA FÉ 
 

26. 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: 
 


