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Tempo Comum – Ano C 

19° ao 26° Domingo 
 

CANTO PROCESSIONAL 

 
I Acolhe os oprimidos ( 18° ao 19° Domingo) 

 
18º Domingo  
Meu Deus, vem libertar-me,  
não demores, Senhor, em socorrer! 
Só tu és o meu amigo, 
libertador, vem depressa me valer! 
 
19º Domingo  

Senhor, tua aliança 
leva em conta e não largues o teu povo! 
Defende a tua causa 
e não desprezes quem pede o teu socorro. 
 

🕂 A nação que ele governa, 

é feliz com tal Senhor. 
Lá do céu ele vê tudo, 
vê o homem e seu valor. 
Fez o nosso coração, 
forte e contemplador. 
 

🕂 O que dá a vitória ao rei 

não é ter muitos soldados. 
O valente não se livra 
por sua força ou seus cuidados. 
Quem confia nos cavalos  
vai, no fim, ser derrotado. 
 

🕂 Ó Senhor protege sempre 

quem espera em seu amor, 
pra livrar da triste morte,  
e, na fome, dar vigor. 
No Senhor é que esperamos, 
ele é escudo protetor. 

 
II Deus, nosso Pai protetor (20° ao 23° Domingo) 

 
20º Domingo  
Deus, nosso Pai protetor,  
dá-nos hoje um sinal de tua graça! 
Por teu ungido, ó Senhor, 
estejamos pra sempre em tua casa! 
 
21º Domingo  

Vem escutar-me, ó Senhor, 
ó meu Deus, vem salvar o teu servo, 
tem compaixão de minha dor, 
por ti chamo, o dia inteiro. 
 
22º Domingo  
Senhor, de mim tem piedade, 
 
 

 
dia e noite, a ti meu clamor! 
Tu és um Deus de bondade, 
para quem por ti chama, és amor 
 
23º Domingo  

És um Deus justo, ó Senhor, 
e justiça é tua sentença! 
Trata teu servo, ó Senhor,  
de acordo com tua clemência! 
 

🕂Ó Senhor, põe teu ouvido 

bem aqui, pra me escutar. 
Infeliz eu sou e pobre, 
vem depressa me ajudar! 
Teu amigo eu sou, tu sabes, 
só em ti vou confiar. 
 

🕂Compaixão de mim, Senhor 

Eu te chamo, noite e dia. 
Vem me dar força e coragem 
e aumentar minha alegria. 
Eu te faço minha prece, 
pois minh'alma em ti confia. 
 

🕂Tu és bom e compassivo 

e a quem pede, dás perdão. 
Dá ouvido a meus pedidos: 
meu lamento é oração. 
Na hora amarga eu te procuro, 
sei que não te chamo em vão. 
 
III Senhor, escuta as preces – (24° ao 26° Domingo) 

 
24º Domingo  

Senhor, escuta as preces 
do servo teu, do povo teu 
eleito e bem amado; 
dá paz aos que em ti creem 
e verdadeiros teus mensageiros 
se achem comprovados! 
 
25º Domingo  

Eu sou a salvação 
do povo meu, do povo meu, 
quem diz é o Senhor. 
Se o povo por mim clama, 
seu Deus serei e ouvirei  
pra sempre o seu clamor. 
 
26º Domingo  
Senhor, tu tens razão 
bem feito foi, bem feito foi, 
pois contra a ti pecamos. 
Mas pela tua honra 
misericórdia de nós, agora, 



a ti nós suplicamos.  
 

🕂Quem confia no Senhor 

é qual monte de Sião: 
não tem medo, não se abala, 
está bem firme no seu chão. 
 

🕂As montanhas rodeiam 

a feliz Jerusalém. 
O Senhor cerca seu povo, 
para não temer ninguém. 
 

🕂Venha a paz para o teu povo, 

o teu povo de Israel. 
Venha a paz para o teu povo, 
pois tu és um Deus fiel 
 

 🕂 A mão dura dos malvados 

não esmague as criaturas, 
para os justos não mancharem 
suas mãos em aventuras. 
 
IV Por amor e vocação (Opcional entre o 18° e o 21° 
domingo) 

 

🕂Nossos corações em festa se revestem de louvor, 

Pois, aqui se manifesta a vontade do Senhor.                                                                                                  
Que nos quer um povo unido, a serviço da missão,                            
Animado e destemido, por amor e vocação. 
 
Cristo, Mestre e Senhor, pois, eterno é seu amor. 
Nesta fonte de água viva somos hoje seus convivas. 
 

🕂Nossos passos já se encontram a caminho do altar. 

Nossas vozes já decantam o que vimos proclamar, 

Neste mundo tão bonito, mas que pede redenção. 
Nosso “sim” ao Deus bendito, por amor e vocação. 
 
V Eis-me aqui, Senhor (Para missas feriais entre a 
18ª e 21ª semana) 

 
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. 
 

🕂 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! 
 

🕂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! 
 

🕂Ponho a minha confiança no Senhor,  

da esperança sou chamado a ser sinal  
Seu ouvido se inclinou ao meu clamor,  

e por isso respondi: aqui estou. 
 
VI Eu sou o caminho, a Verdade e a 
Vida. (Opcional entre o 22° e 26° domingo comum) 

 
Eu sou o caminho, a Verdade e a Vida.  
 

🕂 Guardo no meu coração tua palavra, 

para não te ofender. 
 

🕂 Tua fala permanece para sempre. 

É eterna como o céu. 
 

🕂 Minha boca sempre cante tua palavra., 

pois são justos teus preceitos. 
 
VII Abre, Senhor, nossos lábios (Para missas 

feriais entre 22ª  e 26ª semana) 

 
Abre, Senhor, nossos lábios  
pra que nossa boca te cante, 
Eternamente os teus louvores  
em tons e acordes vibrantes. 
 

🕂 Tu és Senhor o caminho que os nossos passos conduz 

Queremos que tua Palavra nas trevas pra nós seja Luz. 
 

🕂 Tu es Senhor a verdade em que professamos a crença 

Queremos que a Tua Palavra do Teu grande amor nos 
convença. 
 

🕂 Tu és Senhor plena vida a qual nós devemos viver 

Queremos que a Tua Palavra em nós possa permanecer. 
 

ATO PENITENCIAL – KYRIE 

 
I Senhor, tende piedade 

 

🕂 Senhor, tende piedade 

dos corações arrependidos. 
 
Tende piedade de nós, 
tende piedade de nós, 
tende piedade de nós, 
tende piedade de nós!  
 

🕂 Jesus, tende piedade  

dos pecadores, tão humilhados. 
 

🕂 Senhor, tende piedade  

intercedendo por nós ao Pai. 
 
II Senhor, que viestes salvar 

 

🕂Senhor, que viestes salvar 

os corações arrependidos. 
 
piedade, piedade, piedade de nós. 



🕂Ó Cristo, que viestes chamar 

os pecadores humilhados. 
 
piedade, piedade, piedade de nós. 
 

🕂Senhor, que intercedeis por nós 

Junto a Deus Pai que nos perdoa. 
 
piedade, piedade, piedade de nós. 
 
III Senhor, vós sois o caminho 
 
🕂Senhor, vós sois o caminho,  
guiai-nos ao Pai com carinho.  
 
De nós tende piedade!  
Senhor, tende piedade!  
 
🕂Ó Cristo, sois a verdade,  
enchei-nos de caridade.  
 
De nós tende piedade!  
Ó Cristo, tende piedade!  
 
🕂 Senhor, vós sois nossa vida,  
buscai a ovelha perdida.  
 
De nós tende piedade!  
Senhor, tende piedade! 
 
IV Senhor, Senhor piedade   
(Quando for rezado o “Confesso a Deus” canta-se em 
seguida) 

  

🕂 Senhor, Senhor, piedade de nós Senhor,  

Senhor, piedade de nós  
  

🕂 Cristo Jesus, piedade de nós  

Cristo Jesus, piedade de nós  
  

🕂 Senhor, Senhor, piedade de nós  

Senhor, Senhor, piedade de nós  
 

GLÓRIA  

 
I Glória a Deus, lá nos céus 

 
Glória a Deus, lá nos céus e paz na terra aos seus.  
 

🕂Glória a Deus nos altos céus, paz na terra a seus amados 

A vós louvam Rei celeste os que foram libertados! 
 

🕂 Deus e Pai nos vos louvamos, adoramos, bendizemos. 

Damos glória ao Vosso Nome, Vossos dons agradecemos! 
 

🕂 Senhor, nosso Jesus Cristo, Unigênito do Pai 

Vós de Deus cordeiro santo nossas culpas perdoai. 
 

🕂 Vós que estai junto do Pai, como nosso Intercessor. 

Acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor! 

 

🕂 Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor. 

Com o Espírito Divino, de Deus Pai no esplendor!  
 
II Glória a Deus nos altos céus  

  

🕂Glória a Deus nos altos céus, paz na terra a seus amados  

A vós louvam Rei celeste os que foram libertados!  
  

🕂 Deus e Pai nós vos louvamos, adoramos, bendizemos. 

Damos glória ao Vosso Nome, Vossos dons agradecemos!  
  

🕂 Senhor, nosso Jesus Cristo, Unigênito do Pai  

Vós de Deus cordeiro santo nossas culpas perdoai.  
  

🕂 Vós que estai junto do Pai, como nosso Intercessor. 

Acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor!  
  

🕂 Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor.  

Com o Espírito Divino, de Deus Pai no esplendor!   
  
Amém, amém, amém, amém, amém.  
 
III Glória a Deus nos altos céus  

  

🕂Glória a Deus nos altos céus, paz na terra a seus amados  

A vós louvam Rei celeste os que foram libertados!  
  

🕂 Deus e Pai nós vos louvamos, adoramos, bendizemos. 

Damos glória ao Vosso Nome, Vossos dons agradecemos!  
  

🕂 Senhor, nosso Jesus Cristo, Unigênito do Pai  

Vós de Deus cordeiro santo nossas culpas perdoai.  
  

🕂 Vós que estai junto do Pai, como nosso Intercessor. 

Acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor!  
  

🕂 Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor.  

Com o Espírito Divino, de Deus Pai no esplendor!   
  

🕂 Amém, amém, amém, amém, amém.  

Amém, amém, amém, amém, amém. 
 

ALELUIA  

 
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!  
 
18° Domingo 
Bem-aventurado quem é pobre diante de Deus, 
dessa gente é o Reino dos Céus! 
 
19° Domingo 
É preciso vigiar e ficar de prontidão, 
em que dia o Senhor há de vir, não sabem não! 
 
20° Domingo 
Vem, abrir nosso coração, Senhor, 
Para compreendermos a Palavra do teu Filho! 



 
21° Domingo 
Toda gente do oriente e do ocidente 
Vem sentar-se à mesa do Reino dos céus! 
 
22° Domingo 
Foi o Senhor que me mandou boas notícias anunciar, 
A quem está no cativeiro, libertação eu vou proclamar! 
 
23° Domingo 
Quem não carregar a sua cruz 
Não pode ser meu seguidor! 
 
24° Domingo 
Sabemos do amor que Deus nos tem, 
E nós cremos em tão grande amor! 
 
25° Domingo 
O Cristo, que era rico, 
de rico se fez pobre, 
e, assim, com sua pobreza 
nos fez ricos e nobres. 
 
26° Domingo 
Felizes são vocês, 
que agora passam fome, 
porque serão saciados, 
"felizes" é seu nome. 
 

APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS 

 
I Alegre em prece (18° ao 21° Domingo) 

 

🕂Alegre em prece, teu povo agradece teus dons, ó Senhor. 

E como família, cantando, partilha seus dons, seu amor. 
 

🕂Unidos, fazemos os dons que trazemos: o vinho e o pão. 

Quem colhe, quem planta, quem faz e quem canta é tudo 
oração. 
 

🕂Bem vês nesta mesa, Deus quer, com certeza, a todos 

saciar. 
Ninguém vá na vida sem pão, sem comida, proclama este 
altar. 
 
II Bendito e louvado seja (22° ao 26° Domingo) 

 

🕂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 o fruto de sua terra do povo trabalhador. 
O fruto de sua terra do povo trabalhador, 
na missa é transformado no corpo do Salvador. 
 
Bendito seja Deus, bendito seu amor. 
Bendito seja Deus Pai onipotente, nosso Criador.  

🕂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. 
O fruto de sua terra do povo trabalhador, 
na missa é transformado no sangue do Salvador. 
 
III Muitos grãos de trigo (Para missas feriais entre 
a 18ª e 21ª semana) 

 

🕂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.  
 

🕂Muitos cachos de uva se tornaram vinho,                                                                       

hoje são teu sangue, força no caminho.                                                               
Muitos cachos de uva se tornaram vinho. 
 

🕂Muitas são as vidas, feitas vocação,                                                                                

hoje oferecidas em consagração;                                                                              
muitas são as vidas, feitas vocação. 
 
IV Senhor, meu Deus ((Para missas feriais entre 22ª  
e 26ª semana) 

 
Senhor, meu Deus, obrigado, Senhor,  
Porque tudo é teu!  
 

🕂É teu pão que apresentamos,  

É tua dor que suportamos: Obrigado, Senhor!  
 

🕂É teu vinho que trazemos,  

É tua vida que vivemos: Obrigado, Senhor!  
 

🕂A tua vida é nossa vida,  

na tua casa recebida: obrigado, Senhor! 
 

🕂Na tua cruz crucificados,  

Seremos teus ressuscitados: Obrigado, Senhor! 
 

SANTO 

 
I - Santo  

 

🕂Santo, Santo, Santo, Senhor, Deus do universo!  

O céu e a terra proclamam a vossa glória. 
 
Hosana, Hosana, hosana nas alturas!  
Hosana, hosana, hosana nas alturas!  
 

🕂Bendito o que vem em nome do Senhor. 

 
II - Santo (IV) 

 
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!  
 
III Santo 

 

🕂Santo, Santo, Santo, Senhor, Deus do universo. 

O céu e a terra proclamam a vossa glória. 
 
Hosana nas alturas, Hosana! 

 

🕂Bendito Aquele que vem em nome do Senhor. 

Bendito Aquele que vem em nome do Senhor. 
 
IV Santo 

 

🕂Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do universo. 

O céu e aterra proclamam vossa glória, ó Senhor. 
 
Hosana, hosana, hosana, hosana nas alturas 
Hosana, hosana, hosana, hosanas ao Senhor! 

 

🕂Bendito é aquele que vem me nome do Senhor 

 

CORDEIRO 

 
I Cordeiro (IV) 

 

🕂Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. 

Tende piedade de nós. 
 

🕂Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. 

Tende piedade de nós. 
 

🕂Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. 

dai-nos a paz. 
 
II Cordeiro (I) 

 

🕂Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. 

Tende piedade de nós. 
 

🕂Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. 

Tende piedade de nós. 
 

🕂Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. 

dai-nos a paz. 
 
III Cordeiro (shalom) 

 

🕂Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. 

Tende piedade. 
 

🕂Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. 

Tende piedade. 
 

🕂Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. 

dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a 
paz. 

 

COMUNHÃO  

 
I Ó Senhor, quem te pede, recebe (18° ao 21° 
Domingo) 

 
18º Domingo  

Um tesouro que não se desgasta,  
que não perde, jamais, seu valor, 
é preciso ajuntá-lo no céu,  
o amigo que avisa é o Senhor! 
 
19º Domingo  

Sempre prontos estejam vocês, 
vigilantes, vigias atentos, 
esperando o Senhor que retorna 
e que chega a qualquer momento. 
20º Domingo  

Vim lançar sobre a terra um fogo, 
um incêndio eu vim atear, 
Meu prazer será vê-lo aceso, 
ver o incêndio, meu gosto será! 
 
21º Domingo  

A justiça do Reino é assim: 
lá, os últimos são os primeiros 
e os que são os primeiros no mundo, 
neste Reino serão derradeiros! 
 

🕂O Senhor é minha luz, 

Ele é minha salvação. 
O que é que eu vou temer? 
Deus é minha proteção.  
Ele guarda a minha vida: 
eu não vou ter medo, não! 
 

🕂Quando os maus vêm avançando,  

procurando me acuar, 
desejando ver meu fim, 
só querendo me matar, 
inimigos opressores 
é que vão se liquidar. 
 

🕂Se um exército se armar 

contra mim, não temerei. 
Meu coração está firme 
e firme ficarei. 
Se estourar uma batalha 
mesmo assim, confiarei. 
 

🕂A Deus peço uma só coisa, 

sei que ele vai me dar: 
habitar na sua casa, 
todo tempo que eu durar,  
pra provar sua doçura 
e no templo contemplar; 
 

🕂Ele vai me dar abrigo, 

em sua casa vou morar. 
Nestes tempos de aflição, 



sei que vai me agasalhar, 
me escondendo em sua tenda, 
pra na rocha eu me firmar. 
 
II Quem quiser o melhor lugar (22° ao 24° 
Domingo) 

 
22º Domingo  

Quem quiser o melhor lugar, 
ponha-se no derradeiro. 
Quem for o último aqui neste mundo, 
no céu será o primeiro. 
 
23º Domingo  

Quem não toma a sua cruz  
e não vem atrás de mim, 
nunca ele poderá ser meu discípulo, 
não pode seguir-me assim! 
 
24º Domingo  

Um banquete se vai fazer, 
meu filho ressuscitou, 
pois quem perdido e morto estava,  
à sua casa voltou! 
 

🕂Ponho em Deus minha esperança, 

que eu não fique envergonhado. 
Já que és justo, me defende: 
sei que vou ser libertado. 
Vem ouvir a minha voz, 
eu estou angustiado. 
 

🕂Vem, me mostra a tua face 

a brilhar de compaixão. 
Tua bondade é sem tamanho, 
tens um grande coração. 
Os que em ti procuram abrigo, 
os que buscam, encontrarão. 
 

🕂 Confiando em tua face, 

vão vencer os intrigantes. 
Recebidos em tua tenda, 
proteção terão constante. 
Sê bendito, meu Senhor, 
sê bendito em todo instante! 
 
III Não é possível servir a dois senhores (25° ao 
26° Domingo) 

 
25º Domingo  

Não é possível servir 
a dois senhores, com agrado. 
Se somos de Jesus Cristo, 
o mundo fique de lado. 
Senhor, desprezo as riquezas, 
pra caminhar a teu lado. 
 
26º Domingo  

O pobre foi conduzido 

pra junto de Abraão, 

os anjos foram seus guias, 
o céu, o seu galardão! 
O rico foi condenado, 
foi grande a tribulação! 
 

🕂Feliz quem teme o Senhor 

e ama seus mandamentos. 
Seus filhos serão valentes, 
benditos seus descendentes. 
 

🕂Em casa terá fartura, 

será sempre dadivoso. 
Pra quem é bom, é luz forte, 
bom, misericordioso. 
 

🕂Feliz quem empresta aos outros 

e com justiça se porta. 
Jamais há de tropeçar, 
ninguém o esquecerá. 
 

🕂Não adianta ter raiva, 

nem tramar qualquer vingança. 
Ao Pai, ao Filho, ao Amo 
louvemos com canto e dança! 
 
IV Vejam, eu andei pelas vilas (Opcional para os 
domingos do 18° ao  21°) 

 

🕂Vejam, eu andei pelas vilas,  

apontei as saídas como o Pai me pediu.  
Portas, eu cheguei para abri-las,  
eu cuidei das feridas como nunca se viu. 
 
Por onde formos também nós que brilhe a tua luz.                                            
Fala, Senhor, na nossa vós em nossa vida.                                                           
Nosso caminho então conduz, queremos ser assim                                             
Que o pão da vida nos revigore o nosso SIM! 
 

🕂Vejam, fiz de novo a leitura  

das raízes da vida que meu Pai vê melhor. 
Luzes, acendi com brandura 
para a ovelha perdida não medi meu suor. 
 

🕂Vejam, semeei consciência  

nos caminhos do povo, pois o Pai quer assim  
Tramas, enfrentei prepotência  
dos que temem o novo qual perigo sem fim. 
 

🕂Vejam, eu quebrei as algemas,  

levantei os caídos, do meu Pai fui as mãos  
Laços, recusei os esquemas.  
Eu não quero oprimidos quero um povo de irmão. 
 

🕂Vejam, do meu Pai a vontade  

eu cumpri passo a passo, foi pra isso que eu vim 
Dores, enfrentei a maldade  
mesmo frente ao fracasso eu mantive o meu Sim. 
 



V A barca (Para missas feriais entre a 18ª e 21ª 
semana) 

 

🕂Tu te abeiraste na 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. 
 

🕂Tu sabes bem que em meu barco  

eu não tenho nem ouro nem espadas, 
Somente redes e o meu trabalho. 
 

🕂Tu, minhas mãos solicitas,  

meu cansaço que a outros descanse, 
Amor que almeja seguir amando. 
 

🕂Tu, pescador de outros lagos,  

ânsia eterna de almas que esperam, 
Bondoso amigo que assim me chamas. 
 
VI Eis que sou o pão da vida (opcional para os 
domingos do 22° ao 26) 

 

🕂Todo aquele que comer do meu corpo que é doado, 

Todo aquele que beber do meu sangue derramado. 
E crê nas minhas palavras que são plenas de vida, 
Nunca mais sentirá fome e nem sede em sua lida. 
 
Eis que sou o pão da vida  
Eis que sou o pão do céu; 
Faço-me vossa comida,  
Eu sou mais que leite e mel. 

 

🕂O meu Corpo e meu Sangue são sublimes alimentos, 

Do fraco indigente é vigor, do faminto é sustento. 
Do aflito é consolo, do enfermo é a unção, 
Do pequeno e excluído, rocha viva e proteção. 
 

🕂Eu sou o caminho, a vida, Água Viva e a Verdade 

Sou a paz e a luz do mundo, sou a própria liberdade. 
Sou a palavra do Pai que entre vós habitou 
Para que vós habiteis, na Trindade onde estou. 
 

🕂Eu sou a Palavra Viva que sai da boca de Deus, 

Sou a lâmpada para guiar vossos passos, irmãos meus 
Sou o rio, eu sou a ponte, sou a brisa que afaga, 
Sou a água, sou a fonte, fogo que não se apaga. 
 
VII Feliz o homem que ama o Senhor (Para missas 
feriais entre 22ª  e 26ª semana) 

 
Feliz o homem que ama o Senhor 
e segue seus mandamentos. 
O seu coração é repleto de amor, 
Deus mesmo é seu alimento. 

 

🕂Feliz o que anda na lei do Senhor 

e segue o caminho que Deus lhe indicou: 
terá recompensa no Reino do Céu 
porque muito amou. 
 

🕂Feliz quem se alegra em servir o irmão, 

segundo os preceitos que Deus lhe ensinou: 
verá maravilhas de Deus, o Senhor, 
porque muito amou. 
 

🕂Feliz quem confia na força do bem, 

seguindo os caminhos da paz e o perdão: 
será acolhido nos braços do Pai, 
porque muito amou. 
 

🕂Feliz quem dá graças de bom coração 

e estende sua mão ao sem voz e sem vez, 
terá no banquete um lugar para si 
porque muito amou. 
 

FINAL  

 
I Vocação 

 

🕂Se ouvires a voz do vento, chamando sem cessar, 

Se ouvires a voz do tempo, mandando esperar, 
A decisão é tua!  
 
São muitos os convidados, são muitos os convidados! 
Quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo! 
 

🕂Se ouvires a voz de Deus, chamando sem cessar, 

Se ouvires a voz do mundo, querendo te enganar. 
A decisão é tua!  
         

🕂O trigo já se perdeu, cresceu ninguém colheu, 

E o mundo passando fome, passando fome de Deus. 
A decisão é tua!  
 
II Quero ouvir teu apelo, Senhor 

 

🕂Quero ouvir teu apelo, Senhor,  

ao teu chamado de amor responder. 
Na alegria te quero servir e anunciar o teu Reino de amor! 
 
E pelo mundo eu vou, cantando teu amor, 
Pois disponível estou, para servir-te, Senhor!  
 

🕂 Dia-a-dia, tua graça me dás,  

nela se apoia o meu caminhar. 
Se estás ao meu lado, Senhor,  
o que, então, poderei eu temer? 
 
III Toda Bíblia 

 
Toda bíblia é comunicação  
De um Deus amor, de um Deus irmão,  



É feliz quem crê na revelação,  
Quem tem Deus no coração.  
 

🕂 Jesus cristo é a Palavra. Pura imagem de Deus Pai.  

Ele é vida e verdade, a suprema caridade.  
 

🕂 Os profetas sempre mostram a vontade do Senhor, 

Precisamos ser profetas para o mundo ser melhor.  
 

🕂 Vossa lei se fundamenta na palavra dos apóstolos 

João, Mateus, Marcos e Lucas transmitiam essa fé. 
 
IV A Bíblia é comunicação 

 

🕂 Agora que a missa termina, começa então nossa missão.  

A Palavra de Deus nos ensina e nos aponta a direção: 
sejamos comunicadores, a Bíblia é Comunicação! 
 
Vamos, vamos comunicar  
que o amor de Deus é revelação.  
Vamos, vamos testemunhar  
que a Bíblia é Comunicação!  

 

🕂 Repletos do amor do Senhor, de sua Palavra e seu Pão, 

fiéis comuniquemos o Amor, pois Deus se faz comunicação. 
Testemunharemos com ardor, pois essa é a nossa missão! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Festa da Transfiguração do Senhor 
 

CANTO PROCESSIONAL  

 

🕂 Mestre, bom é estarmos aqui,  

reunidos bem perto de Ti no silêncio e na paz 
Mestre, reunidos no amor,  
nós viemos ao Monte Tabor 
para em Ti repousar. 
 
E nós cantaremos a mesma canção,  
unidos no mesmo coração. 
 

🕂 Mestre, ao sairmos daqui,  

nós iremos Teus passos seguir , 
com sementes nas mãos. 
Mestre, nós queremos plantar  
o Teu Reino em todo 
lugar e crescer como irmãos. 
 

ALELUIA 

 
Aleluia, aleluia, aleluia. 
 

🕂 Eis meu filho muito amado, nele está meu bem-querer, 

Escutai-o, todos vós! 
 

APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS 

 
A vós, Senhor, apresentamos estes dons:  
o pão e o vinho, aleluia! 
 

🕂 Que poderei retribuir ao Senhor Deus  

por tudo aquilo que ele fez em meu favor?  
 

🕂 Elevo o cálice da minha salvação, 

invocando o nome santo do Senhor. 
 

🕂 Vou cumprir minhas promessas ao Senhor  

na presença de seu povo reunido. 
 

🕂 Por isso oferto um sacrifício de louvor, 

invocando o nome santo do Senhor. 
 

COMUNHÃO 

 
Então, da nuvem luminosa dizia uma voz: 
"Este é meu Filho amado,  
escutem sempre o que Ele diz!"  
 

🕂 Quão amável, ó Senhor, é vossa casa,  

quanto eu amo, Senhor Deus do universo! 
 

🕂 Minha alma desfalece de saudades  

e anseia pelos átrios do Senhor! 
 
 

 

🕂 Meu coração e minha carne rejubilam  

e exultam de alegria no Deus vivo! 
 

🕂 Deus do universo, escutai minha oração!  

Inclinai, Deus de Jacó, o vosso ouvido! 
 

🕂 Olhai, ó Deus, que sois a nossa proteção!  

vede a face do eleito, vosso ungido! 
 

🕂 Na verdade, um só dia em vosso templo  

vale mais do que milhares fora dele! 
 

🕂 O Senhor Deus é como um sol, é um escudo  

e largamente distribui a graça e a glória. 
 

🕂 O Senhor Deus nunca recusa bem algum  

àqueles que caminham na justiça. 
 

🕂 Ó Senhor, Deus poderoso do universo,  

feliz quem põe em vós sua esperança. 
 

FINAL  

 
🕂 Deus infinito, nós te louvamos  
e nos submetemos ao teu poder. 
As criaturas no seu mistério,  
mostram a grandeza  
de quem lhes deu o ser. 
Todos os povos sonham  
e vivem nesta esperança  
De encontrar a paz. 
Suas histórias todas apontam  
Para o mesmo rumo, onde Tu estás. 
 
Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo 
Todo poderoso é o nosso Deus. 
 
🕂 Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos  
E te agradecemos teu imenso amor. 
Teu nascimento, teu sofrimento,  
Trouxe vida nova, onde existe a dor. 
Nós te adoramos e acreditamos  
Que és o Filho Santo do nosso Criador. 
E professamos tua verdade,  
que na humanidade plantou tamanho amor... 
 
🕂 Deus infinito, teu Santo Espírito  
Renova o mundo sem jamais cessar. 
Nossa esperança, nossos projetos  
Só se realizam quando Ele falar. 
Todo poderoso, somos o teu povo   
Que na esperança vive a caminhar. 
Dá que sejamos teu povo santo  
Que fará do mundo teu trono e teu altar. 
 
 
 



Solenidade Assunção de Nossa Senhora 
 

CANTO PROCESSIONAL 

 
I De alegria vibrei no Senhor 

 
De alegria vibrei no Senhor,  
pois vestiu-me com sua justiça, 
adornou-me com joias bonitas, 
como esposa do rei me elevou. 
 

🕂 Transborda o meu coração em belos versos ao rei, 

um poema, uma canção com a língua escreverei: 
de todos és o mais belo, a graça desabrochou 
em teu semblante, em teus lábios 
pra sempre Deus te abençoou. 
 

🕂 Princesas são tuas damas, a mãe-rainha lá está, 

toda de ouro adornada, à tua direita a pousar. 
"Escuta, ó filha, atenção! O rei de ti se encantou, 
esquece os teus, a tua casa, adora o rei, o teu Senhor!" 
 

🕂 "Gente importante, de longe, vem te homenagear!" 

Eis a princesa tão formosa, vestida em ouro a brilhar. 
Em meio às damas de honra, ao rei vai se apresentar, 
por entre grande alegria no seu palácio vai entrar. 
 
 
II Maria da Assunção (Incensação ou processional) 

 

🕂 Maria concebida sem culpa original,  

trouxeste a luz da vida na noite de Natal.  
Tu foste Imaculada na tua Conceição,  
ó mãe predestinada da nova criação.  
 
Maria da Assunção, escuta a nossa voz  
e pede proteção a cada um de nós. 
 

🕂 Maria, mãe querida, sinal do eterno amor  

no ventre deste a vida e corpo ao Salvador.  
Ao céu foste elevada por anjos do Senhor  
na glória coroada, coberta de esplendor.  
 

🕂  Maria, mãe rainha, protege com teu véu  

o povo que caminha na direção do céu.  
Tu foste a maravilha das obras do senhor:  
esposa, mãe e filha do mesmo Deus de amor.  
 

ALELUIA 

 
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia!  
 

🕂 Maria é elevada ao céu alegre-se os coros dos anjos. 

 

APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS 
 

🕂 É grande o Senhor, é nosso Deus  

 
atento aos corações, buscou em Nazaré 
Dentre os humildes, Maria foi eleita,  
vinde, todos celebrar tamanha fé. 
 
Fez em mim grandes coisas de um jeito bem novo                                                      
Que acolhe, que integra fez visita a seu povo                                                              
Falou e cumpriu a minh’alma se alegra. 

 

🕂 Fiel, compassivo é o nosso Deus.  

Atento a toda dor conosco vem morar, 
Dispensa orgulho e poder, nutre os famintos,  
vinde, pois, toda esperança celebrar. 
 

🕂 Coragem que anima, é o nosso Deus.  

Atento ao  novo Reino, ouviu nosso clamor  
Trouxe o perdão, reanimou os humilhados,  
vinde todos celebrar seu grande amor. 
 

COMUNHÃO 

 

🕂 Povo de Deus foi assim, Deus cumpriu a palavra que diz, 

Uma virgem irá conceber e a visita de Deus me fez mãe. 
Mãe do Senhor nossa mãe nós queremos contigo aprende 
A humildade, a confiança total e escutar o teu filho que diz. 
 
Senta comigo à minha mesa 
Nutre a esperança, reúne os irmãos 
Planta meu reino, transforma a terra 
Mais que coragem, tens minha mão! 
   

🕂 Povo de Deus foi assim nem montanha ou distância 

qualquer 
Me impediu de servir e sorrir, Visitei com meu Deus, fui irmã. 
Mãe do Senhor, nossa mãe nós queremos contigo aprender 
Desapego, bondade, teu Sim e acolher o teu Filho que diz: 
 

🕂 Povo de Deus foi assim meu menino cresceu e entendeu 

Que a vontade do Pai conta mais e a visita foi Deus quem 
nos fez 
Mãe do Senhor, nossa mãe nós queremos contigo aprender 
A justiça, a vontade do Pai e entender o teu Filho que diz: 
 

🕂 Povo de Deus foi assim da verdade jamais se afastou 

Veio a morte e ficou nosso pão visitou-nos e espera por nós 
Mãe do Senhor, nossa mãe nós queremos contigo aprender 
A verdade, a firmeza, o perdão e seguir o teu Filho que diz: 
 
Comunhão II 

 
O senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome!  
 

🕂 A minha alma engrandece o senhor  

e exulta meu espírito em Deus, meu salvador. 
porque olhou para a  humildade de sua serva,  
doravante as gerações hão de chamar-me de bendita. 



🕂 O poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu 

nome 
Seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o 
temem,  
 

🕂 Manifesta o poder de seu braço, dispersa os soberbos. 

derruba os  poderosos de seus tronos e eleva os humildes.  
 

🕂 Sacia de bens os famintos, despede os ricos sem nada. 

acolhe Israel, seu servidor, fiel ao seu amor  
 

🕂 Como havia prometido aos nossos pais 

Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. 
Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito,  
desde agora e para sempre, pelos séculos. Amém! 
 

CANTO FINAL 

 

🕂 Um grande sinal apareceu no céu,  

Uma Mulher vestida de sol,  
Levava no ventre um Filho varão  
Que foi arrebatado para junto de Deus.  
 
Quem é esta que avança como o sol,  
Brilhando como a lua, Coroada de estrelas ?  
Terrível como os anjos Em sinal de batalha,  
Temida em toda a terra, A Rainha do Céu.  
 

🕂 E houve, então, No céu, uma grande batalha:  

O anjo Miguel derrotou o dragão.  
E a antiga serpente foi banida para as trevas  
E a sua cabeça esmagada por Maria. 
 
Mais que aurora surgistes formosa 

 

🕂 Mais que aurora surgistes formosa,  

Doce luz espargindo na terra,  
E entre os astros que a noite descerra,  
Nenhum há mais brilhante que Vós!  
 
Sois mais alva que a lua,  
Mais que o sol sois brilhante,  
Mesmo o céu fulgurante,  
Perde em brilho perante vós.  
 

🕂 Vem do céu esse brilho das vestes,  

E esse azul que no manto flutua,  
Seus encantos cedeu-vos a lua,  
Doze estrelas vos vêm coroar!  
 

🕂 São mais belos que o mar vossos olhos,  

Mais que o lis, vossa fronte é formosa,  
Tendes faces que vencem a rosa,  
Vossos lábios são flor em botão.  
 

🕂 Vós venceis os diamantes no brilho,  

E excedeis o rubi nos fulgores;  
Mais beleza Vós tendes que as flores;  

Sois Maria, um retrato de Deus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Festa da Exaltação da Santa Cruz 
 

CANTO PROCESSIONAL 

 
Salve, ó cruz libertadora! 
 

🕂 Em teu corpo sem beleza e nem encanto,  

Tu assumes o pecado e todo o pranto. 
Junto a ti está a dor da humanidade,  
Ó Senhor, de todos nós tem piedade. 
 

🕂 Estas mãos com que erguestes os caídos,  

Que tiraram as amarras do oprimido 
Amarradas nesta Cruz pela maldade,  
Vão ao mundo devolver a liberdade. 
 

🕂 Os teus pés que percorreram os caminhos,  

Que levaram “Boa Nova” aos pequeninos, 
São pregados pelo homem iludido,  
Mas teu Reino nunca mais será detido. 
 

🕂 Este povo aqui reunido quer louvar-te,  

Pois a vida devolveste em toda parte. 
Os caminhos da esperança tu abriste,  
Desta cruz com todo o mundo ressurgiste. 

 
ALELUIA 

 
Aleluia, Aleluia, Aleluia! 

 
Nós adoramos, Senhor Jesus Cristo,  
e vos bendizemos porque pela cruz remistes o mundo. 

 
APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS 

 
Nossa glória é a cruz, onde nos salvou Jesus. 
 

🕂 Nós devemos gloriar-nos  

Nesta cruz de salvação 
Traz-nos vida e liberdade 
E os dá ressurreição. 
 

🕂 Foi preciso ao Senhor 

Para entrar na sua glória 
Ser na cruz crucificado  
É caminho da vitória. 
 

🕂 E quem quer viver unida  

Sua vida à Jesus 
Não terá outro caminho 
Pela cruz se chega à luz. 
 

COMUNHÃO 

 
Ninguém pode se orgulhar a não ser nisto, 
Nós orgulhamos na cruz de Jesus Cristo, 
Nele está a vida e a ressurreição, 

 
Nele, a esperança de libertação. 
 

🕂 Deus se compadece e de nós se compraz, 

Em nós resplandece seu rosto de paz. 
 

🕂 Pra que o povo encontre, Senhor, teu caminho 

E os povos descubram teu terno carinho. 
 

🕂 Que todos os povos te louvem, Senhor,  

Que todos os povos te cantem louvor! 
 

🕂 Por tua justiça se alegrem as nações, 

Com ela governas da praia aos sertões. 
 

🕂 O chão se abre em frutos, é Deus que abençoa!  

E brote dos cantos do mundo esta loa! 
 

🕂 Ao Pai demos glória e ao Filho também 

Louvor ao Espírito Santo. Amém. 
 

CANTO FINAL 

 
Vitória, tu reinarás! Ó cruz, tu nos salvarás!  
 

🕂 Nós vamos à cidade e lá eu irei sofrer; 

serei crucificado, mas hei de reviver! 
 

🕂 Vocês não são do mundo, do mundo os escolhi!  

Se o mundo os odeia, primeiro odiou a mim! 
 

🕂 Vocês vão ter no mundo tristezas e aflições, 

mas eu venci o mundo, coragem, e vencerão! 
 

🕂 Se o grão, que cai por terra, não morre, fica só...  

Se morre, germina e cresce, seu fruto será maior! 
 

🕂 Pois era necessário um só sofrer por todos 

e, assim, os separados formarem um só povo. 
 

🕂 Escutem meu mandamento, reparem como os amei!  

Por todos eu dei a vida, se amem, assim, vocês! 
 

🕂 Se alguém quer ser meu servo, me siga e, então, verá, 

esteja onde eu estiver, meu Pai o honrará! 
 


