
 
INICIAL 

 
01. VOLTA, MEU POVO 
Volta, meu povo, ao teu Senhor e 
exultará teu coração. Ele será teu 
condutor, /: tua esperança de 
salvação!:/ 
1. Se confessas teu pecado, ele é justo e 
compassivo. Cantarás purificado os 
louvores do Deus vivo. 
2. Nossas vidas tão dispersas nosso 
Deus as juntará! E seremos novo povo, 
ele nos renovará! 
3. Se voltares ao Senhor, ele a ti se 
voltará! Pois imenso é seu amor e jamais 
se acabará! 
 
02. FALA ASSIM MEU CORAÇÃO 
Fala assim meu coração: “Vou buscar 
a tua face!” /: Senhor, o teu semblante 
não me escondas, não!:/ 
1. És, Senhor, o meu abrigo, segurança e 
proteção. Tenho os olhos em ti fixos, 
minha rocha e salvação. Vê meu coração 
contrito, vem, me guie a tua mão. 
2. Da maldade, vem, me livra, tira-me da 
perdição. Teu semblante é minha luz, é 
farol na escuridão. Em teu coração 
encontro só bondade e compaixão. 
3. A ti peço uma só coisa: em tua casa 
habitar cada dia de minha vida, e o teu 
amor provar! Cantarei, então, pra sempre, 
ó meu Deus, o teu louvor! 
 
03. LEMBRA, SENHOR, O TEU AMOR 
Lembra, Senhor, o teu amor fiel para 
sempre! Que os inimigos não triunfem 
sobre o povo! De suas angústias, ó 
Senhor, livra tua gente! 
1. Senhor, meu Deus, a ti elevo a minha 
alma, * em ti confio: que eu não seja 
envergonhado. * Não se envergonhe 
quem em ti põe sua esperança, * mas, 
sim, quem nega por um nada sua fé! 
2. Mostra-me, Senhor os teus caminhos,* 
e faz-me conhecer a tua estrada! * Tua 
verdade me orienta e me conduza, * 
porque és o Deus da minha salvação! 
3. Recorda, Senhor meu Deus tua ternura 
* e a tua compaixão que são eternas. * 
Não recordes meus pecados quando 
jovem, * nem te lembres de minhas faltas 
e delitos. 

4. O Senhor é piedade e retidão, * e 
reconduz ao bom caminho os pecadores. 
* Ele dirige os humildes na justiça, * e aos 
pobres ele ensina o seu caminho. 
5. Verdade e amor são os caminhos do 
Senhor * para quem segue sua aliança e 
seus preceitos. * Ó Senhor, por teu nome 
e tua honra, * perdoa os meus pecados 
que são tantos. 
 
04. SENHOR, EIS AQUI O TEU POVO 
Senhor, eis aqui o teu povo, que vem 
implorar teu perdão; é grande o nosso 
pecado, porém é maior o teu coração. 
1. Sabendo que acolheste Zaqueu, o 
cobrador, e assim lhe devolveste tua paz e 
teu amor, também nos colocamos ao lado 
dos que vão buscar no teu altar a graça do 
perdão. 
2. Revendo em Madalena a nossa própria 
fé, chorando nossas penas diante dos teus 
pés, também nós desejamos o nosso amor 
te dar, porque só muito amor nos pode 
libertar. 
3. Motivos temos nós de sempre confiar, de 
erguer a nossa voz, de não desesperar, 
olhando aquele gesto que o Bom Ladrão 
salvou, não foi, também, por nós, teu 
sangue que jorrou? 
 
05. SENHOR, DEUS 
1. Senhor, Deus de nossos pais, aqui 
estamos. Teu amor, alegres, vimos 
celebrar. Tua graça, que nos salva, nós 
buscamos, nossa vida colocamos neste 
altar. 
Somos povo da aliança, caminhando 
na esperança, conduzidos por tua 
mão! Com os pés no chão da vida, 
rumo à Páscoa tão querida, te pedimos 
conversão! 
2. A Palavra nos anima e orienta, 
fortalece e dá sentido à nossa cruz. O teu 
pão nos une a todos, nos sustenta, por 
caminhos da justiça nos conduz. 
3. Nesta casa, reunidos em família, 
aprendemos o valor da oração, do jejum, 
que nos educa na partilha, do amor, que 
faz a gente ser irmão. 
4. Celebrando a eucaristia, ensaiamos 
nossa páscoa, vida plena em comunhão. 
Pelas lutas e conquistas te louvamos, tua 
bênção te pedimos pra missão. 
 

ATO PENITENCIAL 

 

06. TENDE COMPAIXÃO 
Solo: Tende compaixão de nós, Senhor! 
T.: Porque somos pecadores! 
Solo: Manifestai, Senhor, a vossa 
misericórdia! 
T.: E dai-nos a vossa salvação! 
Pr.: Deus todo-poderoso, tenha 
compaixão de nós, perdoe os nossos 
pecados e nos conduza à vida eterna. 
T.: Amém! 
Solo: Senhor, tende piedade de nós! 
T.: Senhor, tende piedade de nós! 
Solo: Cristo, tende piedade de nós! 
T.: Cristo, tende piedade de nós! 
Solo: Senhor, tende piedade de nós! 
T.: Senhor, tende piedade de nós! 
 
07. SENHOR, SERVO DE DEUS 
Solo: Senhor, servo de Deus, que 
libertastes a nossa vida, tende piedade de 
nós! 
T.: Senhor, tende piedade de nós! 
Solo: Ó Cristo, nosso irmão, que 
conheceis nossa fraqueza, tende piedade 
de nós! 
T.: Cristo, tende piedade de nós! 
Solo: Senhor, filho de Deus, que vos 
tornastes obediente, tende piedade de 
nós! 
T.: Senhor, tende piedade de nós! 
 
08. SENHOR, QUE FAZEIS 
1. Solo: Senhor, que fazeis passar da 
morte para a vida quem ouve a vossa 
palavra, tende piedade de nós. 
Senhor, tende piedade de nós. (bis) 
2. Solo: Ó Cristo, que quisestes ser 
levantado da terra para atrair-nos a vós, 
tende piedade de nós. 
Ó Cristo, tende piedade de nós. (bis) 
3. Solo: Senhor, que nos submetestes ao 
julgamento da vossa cruz, tende piedade 
de nós. 
Senhor, tende piedade de nós. (bis) 
 

IMPOSIÇÃO DAS CINZAS 
 

09. CONVERTEI-VOS E CREDE 
“Convertei-vos e crede no Evangelho”, 
eis o tempo favorável. (bis) 
1. Tirarei de vós um coração de pedra, e 
porei em vós um coração de carne. 
2. Dar-vos-ei o meu espírito de vida, 
mudarei a escravidão em liberdade. 
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3. Retornai de coração arrependido, 
porque Deus é compassivo e indulgente. 
 
10. CONVERTEI-VOS, VOLTAI A MIM 
Convertei-vos voltai a mim e eu 
voltarei a vós. Renunciai a vossos 
ídolos, convertei-vos e vivereis. 
1. A morte do pecador não me compraz, 
mas a sua conversão traz-me alegria. 
Afastai-vos do caminho que seguis, 
porque hás de perecer, ó Israel! 
2. Não mais te mostrarei meu furor, 
Israel não é eterno o meu rancor. 
Reconhece tão somente a tua falta, infiel 
foste ao Senhor que é teu Deus 
3. Eu vos reconduzirei até Sião, tereis 
pastores segundo o meu coração. 
E então, derramarei o meu espírito, 
sobre cada um de vós o infundirei! 
 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 
 
11. LOUVOR E GLÓRIA 
Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, 
Palavra de Deus! Cristo, Palavra de 
Deus! 
1. Cinzas: Oxalá ouvísseis hoje a sua voz: 
* não fecheis os corações como em 
Meriba! 
2. 1º Dom.: O homem não vive somente 
de pão, * mas de toda palavra da boca de 
Deus. 
3. 2º Dom.: Numa nuvem resplendente 
fez-se ouvir a voz do Pai: * Eis meu Filho 
muito amado, escutai-o, todos vós! 
4. 3º Dom.: Convertei-vos, nos diz o 
Senhor, * porque o Reino dos céus está 
perto. 
5. 4º Dom.: Vou levantar-me e vou a meu 
pai e lhe direi: * Meu pai, eu pequei contra 
o céu e contra ti. 
6. 5º Dom.: Agora, eis o que diz o Senhor: 
+ De coração convertei-vos a mim, * pois 
sou bom, compassivo e clemente. 
(Nos dias de semana, os versículos são do 
Lecionário semanal) 

 
12. JESUS CRISTO, SOIS BENDITO 
Jesus Cristo, sois bendito, o Ungido de 
Deus Pai. (bis) 
Estrofes como no nº 10. 
 
13. LOUVOR A VÓS, Ó CRISTO REI 
Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna 
glória! (bis) 
Estrofes como no nº 10. 
 

PREPARAÇÃO DAS OFERENDAS 
 
14. TODO POVO SOFREDOR 

Todo povo sofredor o seu pranto 
esquecerá, /: pois o que plantou na dor 
na alegria colherá.:/ 
1. Retornar do cativeiro, fez-se sonho 
verdadeiro, sonho de libertação. Ao 
voltarem os exilados, Deus trazendo os 
deportados, libertados pra Sião! 
2. Nós ficamos tão felizes, nossa boca foi 
sorrisos, nossos lábios, só canções! Nós 
vibramos de alegria: “O Senhor fez 
maravilhas”, publicaram as nações! 
3. Ó Senhor, Deus poderoso, não 
esqueçais o vosso povo a sofrer na 
escravidão. Nos livrar do cativeiro, qual 
chuvada de janeiro, alagando o sertão. 
4. Semeando na agonia, espalhando cada 
dia a semente do amanhã, a colheita é 
uma alegria, muito canto e euforia: é 
fartura, é Canaã. 
 
15. ESCUTA, SENHOR 
Escuta, Senhor, a voz do povo teu e 
dá-nos a tua salvação! /: Que Cristo 
Jesus nos prometeu!:/ 
1. Como outrora nossos pais conduziste à 
boa terra, vem, conduz a tua Igreja que 
caminha e em ti espera. Tua esperança 
nós vivemos pois não é uma quimera. 
2. Se nos falta tua luz, na penumbra 
andaremos. Nossas vidas transformadas 
por tua Páscoa nós queremos, e a morte, 
o mal e a dor para sempre venceremos. 
3. À verdade que liberta, vem, conduz, ó 
Justiceiro. O abismo do pecado é o nosso 
cativeiro, mas em tua palavra temos o 
refúgio verdadeiro. 
4. Eis que estamos nesses dias de 
provarmos teu perdão. Nossas culpas tu 
apagas e nos tira da prisão. Teu amor nós 
cantaremos em eterna gratidão. 
 
16. SÊ BENDITO, SENHOR 
1. Sê bendito, Senhor, para sempre pelos 
frutos das nossas jornadas! Repartidos na 
mesa do Reino, anunciam a paz 
almejada! 
Senhor da vida, tu és a nossa 
salvação! Ao prepararmos a tua mesa, 
em ti buscamos ressurreição! 
2. Sê bendito, Senhor, para sempre pelos 
mares, os rios e as fontes! Nos recordam 
a tua justiça, que nos leva a um novo 
horizonte! 
3. Sê bendito, Senhor, para sempre pelas 
bênçãos qual chuva torrente! Tu fecundas 
o chão desta vida que abriga uma nova 
semente! 
 

COMUNHÃO 
 

17. Ó PAI, TEU POVO 
1. Ó Pai, teu povo busca vida nova na 
direção da Páscoa de Jesus. Em nossa 
fronte, o sinal das cinzas na caminhada, 
vem ser força e luz! 
Provai e vede como Deus é bom, feliz 
de quem no seu amor confia! Em 
Jesus Cristo se faz graça e dom, se faz 
Palavra e Pão na Eucaristia. 
2. A nossa Igreja, ó Pai, se faz caminho 
na direção da Páscoa de Jesus. Vem, nos 
ajuda a renascer das cinzas, na 
caminhada, vem ser força e luz! 
3. Quando, na vida, andamos no deserto 
e a tentação vem nos tirar a paz, a 
fortaleza e a palavra certa em ti 
buscamos, Deus de nossos pais. 
4. Peregrinamos entre luz e sombras, a 
cruz nos pesa, o mal nos desfigura, mas 
na oração e na Palavra achamos a tua 
graça, que nos transfigura. 
5. Ó Deus, conheces nosso sofrimento, 
há muita dor, é grande a aflição. 
Transforma em festa nossa dor-lamento, 
acolhe os frutos bons da conversão. 
6. Quando o pecado nos consome e fere, 
e em ti buscamos a paz do perdão, o 
nosso rio de aflição se perde no mar 
profundo do teu coração. 
7. Por que ficar em coisas já passadas? O 
teu perdão liberta e nos renova. O teu 
amor nos abre nova estrada, traz alegria 
e paz, nos revigora. 
 
18. FELIZ O HOMEM 
Feliz o homem que da culpa é 
absolvido e convidado para a ceia do 
Senhor! /: No lar paterno, com o Cristo 
é revestido da veste nova que seu Pai 
lhe preparou.:/ 
1. Feliz o homem cuja falta é perdoada, 
que foi no sangue do Senhor purificada! 
2. Feliz o homem que caminha na 
verdade, em cuja alma não há mais 
duplicidade! 
3. Feliz o povo que confessa seu pecado, 
porque será pelo Senhor purificado! 
4. Feliz quem deixa se instruir pelo 
Senhor e seus caminhos vai trilhando 
com amor! 
5. Feliz aquele que confia em seu nome: 
seu coração não sentirá jamais a fome! 
6. Quem se confia ao Senhor, 
sinceramente, é envolvido pela graça, 
inteiramente. 
7. Felizes todos os de reto coração! 
Louvai a Deus, porque ele é graça e 
compaixão! 
8. Misericórdia e bondade é o Senhor! 
Povo remido, cantai hoje seu louvor! 
 



19. VEM, MEU POVO 
1.Vem, meu povo, ao banquete da vida; 
nesta mesa eu irei te ensinar: o jejum que 
me agrada é a partilha, e a oração que 
prefiro é amar. 
Ó Senhor, como é bom ser teu povo! 
Ser Igreja, viver como irmãos! Pelo 
amor que nos tens eu te louvo, por te 
dares a nós neste pão! 
2. Se desejas sentir já bem perto nova 
Páscoa da libertação, vem primeiro 
comigo ao deserto do silêncio e da 
contemplação. 
3. Se o pecado e o mal desfiguram, se te 
assustam a dor e a cruz; minha graça e 
perdão transfiguram, na Palavra terás 
nova luz. 
4. Se o cansaço da vida te invade, 
quando a sede de amor te atingir, eu serei 
aconchego e amizade, junto à fonte, 
esperando por ti. 
5. Sou pastor que te dá segurança, que 
teus tímidos passos conduz. Abre os 
olhos, desperta! Levanta! Persevera nas 
obras da luz! 
6. Toda a morte eu transformo em 
semente, das amarras eu vim libertar. 
Junto a mim viverás plenamente e feliz 
poderás caminhar. 
 

CAMPANHA DA FRATERNIDADE 
 
Tema: Fraternidade e tráfico humano. 
Lema: “ É para a liberdade que Cristo nos 
libertou.” (Gl 5,1) 
 
20. HINO DA CF 
É para a liberdade que Cristo nos 
libertou, Jesus libertador! É para a 
liberdade que Cristo nos libertou! 
1. Deus não quer ver seus filhos sendo 
escravizados; à semelhança e à sua 
imagem os criou. Na cruz de Cristo, foram 
todos resgatados pra liberdade é que 
Jesus nos libertou. 
2. Há tanta gente que, ao buscar nova 
alvorada, sai pela estrada a procurar 
libertação; mas como é triste ver, ao fim 
da caminhada, que foi levada a trabalhar 
na escravidão. 
3. E quantos chegam a perder a 
dignidade, sua cidade, a família, o seu 
valor. Falta justiça, falta mais fraternidade 
pra libertá-los para a vida e para o amor! 
4. Que abracemos a certeza da 
esperança, que já nos lança, nessa 
marcha em comunhão, pra novo céu e 
nova terra da aliança, de liberdade e vida 
plena para o irmão. 
(Este canto pode ser usado, em consonância 
com o presidente da celebração, após a 

homilia, e também como louvor final; jamais 
como canto de entrada.) 

 
21. ORAÇÃO DA CF 
Ó Deus, sempre ouvis o clamor do vosso 
povo e vos compadeceis dos oprimidos e 
escravizados. Fazei que experimentem a 
libertação da cruz e da ressurreição de 
Jesus. Nós vos pedimos pelos que sofrem 
o flagelo do tráfico humano. Convertei-
nos pela força do vosso Espírito e tornai-
nos sensíveis às dores destes nossos 
irmãos. Comprometidos na superação 
deste mal, vivamos, como filhos e filhas, 
na liberdade e na paz. Por Cristo, nosso 
Senhor. Amém. 
 
22. SEU NOME É JESUS CRISTO (pós 
comunhão) 
1. Seu nome é Jesus Cristo e passa fome 
e grita pela boca dos famintos. E a gente 
quando vê passa adiante, às vezes pra 
chegar depressa à igreja. Seu nome é 
Jesus Cristo e está sem casa e dorme 
pelas beiras das calçadas. E a gente 
quando vê aperta o passo e diz que ele 
dormiu embriagado. 
Entre nós está e não o conhecemos. 
Entre nós está e nós o desprezamos. 
(bis) 
2. Seu nome é Jesus Cristo e é 
analfabeto e vive mendigando um 
subemprego. E a gente quando vê, diz: é 
um à toa! Melhor que trabalhasse e não 
pedisse. Seu nome é Jesus Cristo e está 
banido das rodas sociais e das igrejas 
porque d'ele fizeram um rei potente 
enquanto ele vive como um pobre. 
3. Seu nome é Jesus Cristo e está doente 
e vive atrás das grades da cadeia. 
E nós tão raramente vamos vê-lo. 
Sabemos que ele é um marginal. Seu 
nome é Jesus Cristo e anda sedento por 
um mundo de amor e de justiça. Mas logo 
que contesta pela paz, a ordem o obriga a 
ser de guerra. 
4. Seu nome é Jesus Cristo e é difamado 
e vive nos imundos meretrícios. Mas 
muitos o expulsam da cidade com medo 
de estender a mão a ele. Seu nome é 
Jesus Cristo e é todo homem e vive neste 
mundo ou quer viver, pois pra ele não 
existem mais fronteiras. Só quer fazer de 
todos nós irmãos. 
 

NOSSA SENHORA 
 
23. NÓS TEMOS TANTA FÉ 
1. Nós temos tanta fé em nossa Mãe 
Maria. Vimos em romaria na sua casa 
sagrada louvar com devoção, causa da 

nossa alegria, pois no seu ventre um dia, 
o Verbo se encarnou. 
Maria, nossa mãe, Nossa Senhora da 
Penha, estende a sua mão, alegra o 
coração, /: daquele que lhe pede, por 
todos intercede e aquele que acredita, 
a chamará bendita.:/ 
2. Subindo os degraus, a nossa fé 
aumenta, desaparece a doença, sentimos 
tanto aconchego. Pedimos, Santa Mãe, 
pelos sem lar, sem comida, dá-lhes alento 
na vida, na ação de nossas mãos. 
3. Vem, Santa Mãe bondosa, nos serve o 
melhor vinho que é fruto do carinho de 
Jesus por nós. Pois foi aos pés da cruz 
que ele nos deu por seus filhos. Sentimos 
hoje o seu brilho nos enviando à missão. 
 
24. POR ENTRE AS MONTANHAS 
1. Por entre as montanhas , os céus e os 
mares eu ouvi teu lamento, tua angústia 
em prece, teu clamor. Aqui essas pedras 
caladas acolhem tua dor; não te 
esqueças: Jesus é o caminho, ele é o 
amor. 
/: Eu sou a Mãe, mas ele é o Senhor. Eu 
intercedo, mas ele é o pastor. Pede 
com fé e ele atenderá, nele a verdade 
tu vais encontrar.:/ 
2. Com muita ternura e afeto de mãe, 
abençoo teus passos, teus sonhos, 
projetos e ações. Conheço tantas lições, 
tuas aflições; leva contigo a alegria e a 
todos contagia. 
3. Filho, acolho as curvas da tua verdade, 
ela pode brilhar mesmo quando a gente 
não quer. Veja a vida aos olhos de uma 
criança. Podes mudar o mundo: é só ter 
esperança. 
 

SANTO 
 
25. SANTO I 
Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do 
universo! O céu e a terra proclamam a 
vossa glória. Hosana nas alturas! Bendito 
o que vem em nome do Senhor! /: 
Hosana nas alturas!:/ 
 
26. SANTO II 
Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do 
universo! O céu e a terra proclamam a 
vossa glória! /: Hosana! Hosana! Hosana 
nas alturas!:/ Bendito o que vem em nome 
do Senhor! /: Hosana! Hosana! Hosana 
nas alturas!:/ 


