
 
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. CELEBREMOS, COM ALEGRIA 
Celebremos, com alegria, nosso encontro, 
Jesus Cristo é nosso ponto de união. É o 
caminho que nos leva para a vida, a 
verdade que nos traz libertação. 
Formamos a Igreja viva, que caminha 
para o Reino do Senhor. Vivendo em 
comunidade, nós faremos este mundo 
ser melhor. 
2. Vamos juntos construir fraternidade, 
trabalhando pela paz universal. Ser 

semente de uma nova sociedade, gente 
unida para combater o mal. 
 
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. JESUS CRISTO (Cristo Rei) 
Jesus Cristo ontem, hoje e sempre! 
Ontem, hoje e sempre, aleluia! (bis) 
1. Ele é a imagem do Deus invisível, o 
Primogênito da criação. Tudo o que existe 
foi nele criado, nele encontramos a 
redenção. 
2. Ele é a cabeça da Igreja, seu corpo, o 
Primogênito entre os mortais. Que nele 
habite a vida mais plena, foi do agrado do 
nosso Pai. 
3. Reconciliou todas as criaturas, dando-
nos paz pelo sangue da cruz. Deus no 
tirou do império das trevas e nos chamou 
a viver na luz. 

PENITENCIAL 
 

07. 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. 
 
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! 
 
09. 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! 
 

GLÓRIA 
 

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. 
 

11. 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. 
 
12. GLÓRIA A DEUS 
1. Glória a Deus nos altos céus, paz na  
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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. 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.;/ 
 
14. 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! 
 
15. 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. 
 
16. 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 

 
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. 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: 
 

19. 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. 
 
20. 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. 
 
21. O FILHO DO HOMEM VIRÁ 
O Filho do homem virá, virá, na sua 
glória, virá, virá, para julgar virá, virá, 
todos os povos e reinará! 
1. Falou Deus, o Senhor, chamou a terra, 
do nascente ao poente a convocou. /: 
Deus refulge em Sião, beleza plena, não 
se cala ante nós, que ele chamou.:/ 
2. “Reuni, na minha frente, os meus 
eleitos, que aliança selaram, ante o altar.” 
/: Testemunha será o próprio céu, porque 
Deus, ele mesmo, vai julgar.:/ 
3. Eu não vim criticar teus sacrifícios. 
Estão diante de mim teus holocaustos. /: 
Não preciso do gado dos teus campos, 



nem dos muitos carneiros de teus 
pastos.:/ 
4. Faze a Deus sacrifício de louvor, 
cumpre os votos que a ele tu fizeste. /: 
Vem, me invoca na hora das angústias, 
eu virei te livrar do que sofreste.:/ 
 
22. 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. 
 
23. 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 
 

24. 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: 
 

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! 
 
28. AMÉM, ALELUIA (Santos – Folheto) 
Amém, aleluia! (bis) 
1. Vi cantar no céu, a feliz multidão, dos 
fiéis eleitos, de toda nação. 
2. Ao que está sentado, no trono, louvor, 
e  poder ao Cristo, seu Filho e Senhor. 
3. Com amor eterno, Jesus nos amou, e 
as nossas vestes, com sangue lavou. 
 
29. A VIDA DOS JUSTOS (Santos – 
Folheto) 
A vida dos justos está nas mãos de 
Deus, nenhum tormento os 
atingirá. Aos olhos dos insensatos 
pareceram morrer; mas eles estão em 
paz! Aleluia, aleluia! 
1. “Senhor, quem morará em vossa casa, 
e em vosso monte santo, habitará?” É 
aquele que caminha sem pecado, e 
pratica a justiça fielmente. 
2. “Senhor, quem morará em vossa casa 
e em vosso monte santo habitará?” Que 
pensa a verdade no seu íntimo e não 
solta em calúnias sua língua. 
3. “Senhor, quem morará em vossa casa 
e em vosso monte santo, habitará?” Que 
em nada prejudica o seu irmão, nem 
cobre de insultos seu vizinho. 
4. “Senhor, quem morará em vossa casa 
e em vosso monte santo habitará?” Que 
não dá valor algum ao homem ímpio, mas 
honra os que respeitam o Senhor. 
 
30. BEM-AVENTURADOS (Santos – 
Folheto) 
Bem-aventurados os que têm um 
coração de pobre, porque deles é o 
reino dos céus, porque deles é o reino 
dos céus. 
 1. Senhor Deus, a vós elevo a minha 
alma, em vós confio: que eu não seja 
envergonhado! 
2. Mostrai-me, ó Senhor, vossos 
caminhos, e fazei-me conhecer  a vossa 
estrada! 



3. Vossa verdade me oriente e me 
conduza, porque sois o Deus da minha 
salvação! 
4. Recordai, Senhor meu Deus, vossa 
ternura e a vossa compaixão que são 
eternas! 
5. O Senhor é piedade e retidão, e 
reconduz ao bom caminho os pecadores. 
6. Ele dirige os humildes na justiça, e aos 
pobres ele ensina o seu caminho. 
7. O Senhor se torna íntimo aos que o 
temem e lhes dá a conhecer sua aliança. 
 
 
 


