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Solenidade da Santíssima Trindade 

 
CANTO PROCESSIONAL 

 
 Bendito sejas Tu, Senhor de nossos pais  
És pródigo de graças, ó Senhor. 
 
Glória ao Senhor Criador para sempre.  
 
 Bendito sejas Tu, ó Verbo de Deus Pai  
A morte que sofreste nos deu vida. 
 
 Bendito sejas Tu, Espírito de Deus  
Opera na Igreja a salvação. 

 
ATO PENITENCIAL 

 
 Kyrie eleison, Christe eleison,  
Kyrie eleison, Christe eleison. 
 
 Senhor, piedade, Cristo, piedade 
Senhor, piedade, Cristo, piedade 
 
 Kyrie eleison, Christe eleison,  
Kyrie eleison, Christe eleison. 

 
GLÓRIA 

 
Glória, glória, glória a Deus nas alturas 
E na terra paz aos homens!  
 
 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. 
 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 

 
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia 
 
 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Divino 
Ao Deus que é, que era e que vem, pelos séculos. Amém. 

 
 
 

APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS 

 
 Ó Trindade imensa e uma, vossa força tudo cria 
Vossa mão que rege os tempos antes deles existia. 
 
 Pai, da graça fonte viva, Luz da glória de Deus Pai 
Santo Espírito da vida que no amor os enlaçais. 
 
 Só por vós, Trindade Santa, Suma origem, todo bem 
Todo ser, toda beleza, toda vida se mantém. 
 
 Nós os filhos adotivos pela graça consagrados 
Nos tornemos templos vivos a Vós sempre dedicados. 

 

SANTO 

 
Santo, Santo, Santo é o Senhor. 
Santo, Santo, Santo é o Senhor nosso Deus. 
 
 Senhor Deus do universo o céu e a terra 
Proclamam vossa glória, Hosana nas alturas! 
 
 Bendito, o que vem em nome do Senhor  
Hosana nas alturas! Hosana nas alturas! 

 
COMUNHÃO 

 
 Deus eterno, a vós louvor, Glória à vossa majestade 
Anjos e homens com fervor Vos adoram, Deus Trindade 
Cantem a terra com amor Santo, Santo é o Senhor.  
 
 eterno, a criação que tirastes vós do nada 
Repousando em vossa mão um acorde imenso brada 
Quem me fez foi vosso amor, Glória a vós, Pai criador!  
 
 Filho eterno, nosso irmão Vossa morte deu-nos vida 
Vosso sangue, salvação toda a Igreja, agradecida 
Louva e exalta a vós, Jesus, Glória canta à vossa luz.  
 
 Deus Espírito, Sol de amor procedeis do Pai, do Filho 
Eis vos louvam vossos santos, entoando eternos cantos 
Santo, Santo é o Senhor, Uno e Trino, Deus de amor. 

 

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 do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo 
 

CANTO PROCESSIONAL 

 
 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 
 
 Vejam quanta fome Muitos lares sem ternura e pão 
Dor e violência, quanta resistência Vamos acolher a cada 
irmão. 
 
 Páscoa celebrada Nosso testemunho é conversão 
Corpo ofertado, sangue derramado Vou ser solidário na 
missão. 

 

ATO PENITENCIAL 

 
 Kyrie eleison, Christe eleison,  
Kyrie eleison, Christe eleison. 
 
 Senhor, piedade, Cristo, piedade 
Senhor, piedade, Cristo, piedade 
 
 Kyrie eleison, Christe eleison,  
Kyrie eleison, Christe eleison. 

 
GLÓRIA 

 
Glória, glória, glória a Deus nas alturas 
E na terra paz aos homens!  
 
 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. 
 

SEQUÊNCIA 
 
 Terra, exulta de alegria, 
louva teu pastor e guia  
com teus hinos, tua voz, 
com teus hinos, tua voz. 
 
 Tanto possas, tanto ouses, 

em louvá-lo não repouses: 
sempre excede o teu louvor, 
sempre excede o teu louvor. 
 
 Hoje a Igreja te convida: 
ao pão vivo que dá vida, 
vem com ela celebrar, 
vem com ela celebrar. 
 
 Este pão, que o mundo creia, 
por Jesus, na santa ceia, 
foi entregue aos que escolheu, 
foi entregue aos que escolheu. 
 
 Nosso júbilo cantemos, 
nosso amor manifestemos, 
pois transborda o coração, 
pois transborda o coração. 
 
 Quão solene a festa, o dia, 
que da santa Eucaristia 
nos recorda a instituição, 
nos recorda a instituição. 
 
 Novo Rei e nova mesa, 
nova Páscoa e realeza, 
foi-se a páscoa dos judeus, 
foi-se a páscoa dos judeus. 
 
 Era sombra o antigo povo, 
o que é velho cede ao novo, 
foge a noite, chega a luz, 
foge a noite, chega a luz. 
 
 O que o Cristo fez na ceia, 
manda à Igreja que o rodeia 
repeti-lo até voltar, 
repeti-lo até voltar. 
 
 Seu preceito conhecemos: 
pão e vinho consagremos 
para a nossa salvação, 
para a nossa salvação. 
 
 Faz-se carne o pão de trigo, 
faz-se sangue o vinho amigo 
deve-o crer todo cristão, 
deve-o crer todo cristão! 
 
 Se não vês nem compreendes, 
gosto e vista tu transcendes, 
elevado pela fé, 
elevado pela fé! 
 
 Pão e vinho, eis o que vemos; 
mas ao Cristo é que nós temos 



em tão ínfimos sinais, 
em tão ínfimos sinais! 
 
 Alimento verdadeiro, 
permanece o Cristo inteiro 
quer no vinho quer no pão, 
quer no vinho quer no pão! 
 
 É por todos recebido, 
não em parte ou dividido, 
pois inteiro é que se dá, 
pois inteiro é que se dá! 
 
 Um por mil comungam dele,  
tanto este como aquele: 
multiplica-se o Senhor, 
multiplica-se o Senhor! 
 
 Dá-se ao bom como ao perverso, 
mas o efeito é bem diverso: 
vida e morte traz em si, 
vida e morte traz em si! 
 
 Pensa bem: igual comida, 
se ao que é bom enche de vida, 
traz a morte para o mau, 
traz a morte para o mau! 
 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 
 
Aleluia, aleluia, aleluia. 
 
 Eu sou o pão vivo descido do céu 
Quem deste pão come, sempre há de viver. 
 

APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS 
 
 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. 
Dai-lhes vós mesmos de comer que o milagre vai 
acontecer. 
 
 Quando o pão é partilhado, passa a ter gosto de amor 
Quando for acumulado gera morte traz a dor 
Quando o pouco que nós temos se transforma em oblação 
O milagre da partilha serve a mesa dos irmãos. 
 
 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. 
 
 Deus nos fez à sua imagem, por amor acreditou 
Deu-nos vida e liberdade, tantos dons nos confiou 
Responsáveis pelo mundo para a vida promover 
Desafios que nos chegam vamos juntos resolver. 
 

 

SANTO 

 
Santo, Santo, Santo é o Senhor. 
Santo, Santo, Santo é o Senhor nosso Deus. 
 
 Senhor Deus do universo o céu e a terra 
Proclamam vossa glória, Hosana nas alturas! 
 
 Bendito, o que vem em nome do Senhor  
Hosana nas alturas! Hosana nas alturas! 

 

COMUNHÃO I 

 
Eu sou o pão que vem do céu 
quem crer em mim, irá viver! 
 
 Nós reconhecemos o Senhor, partindo o pão, 
mistério de amor, a nossa refeição. 
 
 O Senhor Jesus, no sacramento, nos deixou 
memorial da cruz: morte e ressurreição. 
 
 Tão grande mistério adoramos, neste altar, 
que nossa fé sustente o nosso caminhar! 
 
 Ao povo de Deus, lá no deserto, sem pão, sem lar, 
Deus fez cair do céu comida salutar. 
 
 Todos se assentaram, todos comeram, até fartar, 
glória e louvor a Deus, que vem nos saciar! 
 
 Corpo do Senhor é o pão que temos no altar 
e o vinho consagrado é o sangue redentor. 
 

COMUNHÃO II 
 
Venham, venham todos, para a Ceia do Senhor!                                                                                                   
Casa iluminada, mesa preparada, com paz e amor.                                                                                                       
Porta sempre aberta, Pai amigo aguardando acolhedor.                                                                                          
Vem do alto, por Maria, este Pão que vai nos dar.                                                                                                    
Pão dos anjos - quem diria! - nos fará ressuscitar! 
 
 Canta a Igreja o sacrifício que, na cruz, foi seu início!                                                                                   
E antes Jesus quis entregar Corpo e Sangue em alimento,                                                                       
Precioso testamento! Como não nos alegrar?! 
 
 Para a fonte Eucaristia vai sedenta a romaria,                                                                                                 
volta em missão de transformar cada um e todo o povo,                                                                                
construindo um mundo novo.  Como não nos alegrar?! 
 
 Com a solidariedade renovar a sociedade,                                                                                              
pela justiça e paz lutar, vendo o pão em cada mesa,                                                                                   
vida humana com nobreza. Como não nos alegrar?! 
 
 A assembleia manifesta: a Eucaristia é festa!                                                                                               
Somos irmãos a celebrar. Povo santo e penitente,  
Que se encontra sorridente. Como não nos alegrar?! 



Solenidade do Sagrado Coração de Jesus
  

CANTO PROCESSIONAL 

 
  Levantai-vos, soldados de Cristo;  
Eia avante! Na senda da glória;  
Desfraldai no pendão da vitória,  
o imortal Coração de Jesus  
 
  Não nascemos senão para a luta,  
de batalha amplo campo é a terra.  
É renhida e constante esta guerra,  
apanágio dos filhos de Adão. 
 
 No combate esforçados, valentes,  
não temais, ó soldados de Cristo! 
O triunfo será nunca visto,  
se souberdes cumprir sua lei.  
 
 Amparai-vos no escudo da graça,  
fortaleza circunde vossa alma;  
Pela fé no Senhor, Vossa palma,  
é segura na eterna mansão.  
 
 É Jesus nosso Rei soberano,  
seu amor de atrair-nos não cessa.  
De vencer dá-nos firme promessa  
e prepara fiel galardão.  
 
 De Jesus Coração Sacrossanto,  
guardai pura esta santa bandeira.  
No combate esperança fagueira,  
do triunfo seguro penhor.  
 
 Ó segui desse Rei tão amante.  
O estandarte divino e glorioso.  
Contra as forças do inferno teimoso,  
ele só a vitória conduz.  

 

ATO PENITENCIAL 

 
  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! 
 

GLÓRIA 

 
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 estais junto do Pai, como nosso Intercessor. 

Acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor! 

 Vós somente sois o Santo, o Altíssimo, o Senhor, 
Com o Espírito Divino De Deus Pai no esplendor. 

 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 

 
Aleluia, Aleluia! Como o Pai me amou  
assim também eu vos amei 
aleluia, aleluia! Como eu estou no Pai,  
permanecei em mim. 
 
 Vós todos que sofreis aflitos, vinde a mim!  
Repouso encontrarão os vossos corações 
Dou graças a meu Pai que revelou  
ao pobre ao pequenino no seu grande amor! 

 

APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS 

 
 Muito alegre eu te pedi o que era meu,  
partir, um sonho tão normal 
Dissipei meus bens e o coração também,  
no fim meu mundo era irreal. 
 
Confiei no Teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar! 
Eu gastei Teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em 
minhas mãos. 
 
 Mil amigos conheci, disseram adeus  
caiu a solidão em mim 
Um patrão cruel levou-me a refletir:  
meu pai não trata um servo assim. 
 
 Nem deixaste-me falar da ingratidão,  
morreu no abraço o mal que eu fiz 
Festa, roupa nova, anel, sandália aos pés,  
voltei à vida, sou feliz. 

 

SANTO 

 
Santo, Santo, Santo é o Senhor. 
Santo, Santo, Santo é o Senhor nosso Deus. 
 
 Senhor Deus do universo,  
o céu e a terra proclamam vossa glória,  
Hosana nas alturas 
 
  Bendito o que vem em nome do Senhor. 
Hosana nas alturas, Hosana nas alturas! 

 
 
 



COMUNHÃO 

 
Procuro abrigo nos corações 
De porta em porta desejo entrar 
Se alguém me acolhe com gratidão 
Faremos juntos a refeição. 
 
 Eu nasci pra caminhar assim 
Dia e noite vou até o fim 
O meu rosto forte o sol queimou 
Meu cabelo o orvalho já molhou 
Eu cumpro a ordem do meu coração. 
 
 Vou batendo até alguém abrir 
Não descanso, o amor me faz seguir 
É feliz quem ouve a minha voz 
E abre a porta, entro bem veloz 
Eu cumpro a ordem do meu coração. 
 
 Junto à mesa vou sentar depois 
E faremos refeição nós dois 
Sentirás seu coração arder 
E esta chama tenho que acender 
Eu cumpro a ordem do meu coração. 
 
 Aqui dentro o amor nos entretém 
E lá fora o dia eterno vem 
Finalmente nós seremos um 
E teremos tudo em comum 
Eu cumpro a ordem do meu coração. 

 

FINAL 

 
Coração Santo, Tu reinarás!  
O nosso encanto sempre serás.  
 
 Jesus amável, Jesus piedoso.  
Pai amoroso, frágua de amor, 
Aos teus pés venho, se Tu me deixas,  
sentidas queixas, humilde expor. 
 
 Divino peito, que amor inflama,  
em viva chama ardendo estás, 
Olha esta terra tão desolada  
e abrasada, logo verás.  
 
 Estende, pois, teu suave fogo 
E tudo logo se inflamará. 
Mais tempo a terra no mau sumida 
E endurecida não ficará. 
 
 Teu sacro fogo de amor ardente, 
Como consente tão grande mal. 
Ao Brasil chegue tua bondade 
E caridade, Rei Divinal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Solenidade da natividade de São João Batista 
 

CANTO PROCESSIONAL 

 
 Antes que eu te formasse dentro do seio de tua mãe,                                                
Antes que tu nascesses te conhecia e te consagrei                                                    
Para ser meu profeta entre as nações, eu te escolhi.                                                                        
Irás onde enviar-te e o que te mando proclamarás!                                             
 
Tenho que gritar, tenho que arriscar  
ai de mim se não o faço.                                     
Como escapar de ti, como calar  
se tua voz arde em meu peito? 
Tenho que andar, tenho que lutar  
ai de mim se não o faço.                                                    
Como escapar de ti, como calar  
se tua voz arde em meu peito? 
 
 Não temas arriscar-te, porque contigo eu estarei,                                                                                             
Não temas anunciar-me em tua boca eu falarei. 
Entrego-te meu povo, vai arrancar e derrubar                                                                      
Para edificar destruirás e plantarás! 
 
 Deixa os teus irmãos, deixa teu pai e tua mãe.                                                        
Deixa a tua casa, porque a terra gritando está. 
Nada tragas contigo, pois a teu lado eu estarei                                                               
É hora de lutar, porque meu povo sofrendo está. 

 
ATO PENITENCIAL 

 
  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! 
 

GLÓRIA 
 
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!  

ACLAMAÇÃO 

 
Aleluia, aleluia, aleluia! 

 
 Serás chamado, ó menino, 
O Profeta do Altíssimo: 
Irás diante do Senhor, 
Preparando-lhes os caminhos! 

 
APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS 

 
 Bendito seja Deus Pai, do universo criador, 
Pelo pão que nos recebemos, foi de graça e com amor. 
 
O homem que trabalha faz a terra produzir. 
O trabalho multiplica os dons que nós vamos repartir. 
 
 Bendito seja Deus Pai, Do universo criador, 
Pelo vinho que nos recebemos, foi de graça e com amor. 
 
 E nós participamos, da construção do mundo novo 
Com Deus, que jamais despreza nossa imensa pequenez. 

 
SANTO 

 
Santo, Santo, Santo é o Senhor. 
Santo, Santo, Santo é o Senhor nosso Deus. 
 
 Senhor Deus do universo,  
o céu e a terra proclamam vossa glória,  
Hosana nas alturas 
 
  Bendito o que vem em nome do Senhor. 
Hosana nas alturas, Hosana nas alturas! 

 
COMUNHÃO 

 
Houve um homem enviado por Deus 
Para ser testemunho da luz 
João Batista, uma voz no deserto  
Anunciando o Messias Jesus. 
 
 Bendito o Deus de Israel que a seu povo visitou 
E deu-nos libertação, enviando um Salvador 
Da casa do rei Davi seu ungido servidor. 
 
 Cumpriu a voz dos profetas desde os tempos mais 
antigos Quis libertar o seu povo do poder dos inimigos 
Lembrando-se da aliança de Abraão e dos antigos. 
 
 Fez a seu povo a promessa de viver na liberdade 
Sem medo e sem pavores dos que agem com maldade 
E sempre a ele servir na justiça e santidade. 
 
 Menino, serás profeta do Altíssimo Senhor 
Pra ir à frente aplainando os caminhos do Senhor 
Anunciando o perdão a um povo pecador. 
 
 É ele o Sol do Oriente que nos veio visitar 
da morte, da escuridão vem a todos libertar 



A nós, seu povo reunido para a paz faz caminhar. 
 
 Ao nosso Pai demos glória e a Jesus louvor, também 
Louvor e glória, igualmente ao Espírito que vem 
Que nosso louvor se estenda hoje, agora e sempre amém. 

 
CANTO FINAL 

 
 Um dia, lá na Judéia um homem chamado João 
Clamava no deserto que era urgente a conversão.  
                            
Viva João Batista! Viva o precursor!  
Porque João Batista anunciou o Salvador.  
 
 João denunciava os crimes a todos: ao rei e ao plebeu 
Dizendo que o Messias Traz justiça ao Reino seu.  
 
 O rosto de João ardia a sua palavra era espada 
Mudai de vida, todos preparai de Deus a estrada.  
 
 Às margens do rio Jordão João batizava o povo 
Dizendo que Deus iria instaurar um Reino novo!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Solenidade de São Pedro e São Paulo 

CANTO PROCESSIONAL 

 
Com a Igreja subiremos ao altar do Senhor. 
 
 Toda a Igreja aqui está para o encontro com Deus.  
Ele mesmo o marcou para nós, filhos seus. 
 
 Entre nós e o Pai santo está Jesus, nosso Irmão:  
Mediador, sacerdote, nosso ponto de união. 
 
 Céus e terra estarão na oblação de Jesus.  
Quer unir num rebanho os remidos da cruz. 
 

ATO PENITENCIAL 

 
  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! 
 

GLÓRIA 
 
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!  
 

ACLAMAÇÃO 
 
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia 
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. 
 
 Tu és Pedro e sobre esta pedra  
Eu irei construir minha Igreja; 
E as portas do inferno Não irão derrotá-la.  
 

APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS 
 
Quem nos separará? Quem vai nos separar 
Do amor de Cristo? Quem nos separará? 
Se ele é por nós, quem será, quem será contra nós? 
Quem vai nos separar do amor de Cristo quem será? 
 

 Nem a angústia, nem a fome, nem nudez ou tribulação, 
Perigo ou espada, toda perseguição! 
 
 Nem a espada, ou perigo, nem os erros do meu irmão, 
Nenhuma das criaturas nem a condenação. 
 
 Nem a vida, nem a morte, nem os anjos, dominações, 
Presente e nem futuro, poderes e nem pressões. 
 
 Nem as forças das alturas, nem as forças das 
profundezas, 
Nenhuma das criaturas, nem toda a natureza. 
 

SANTO 

 
Santo, Santo, Santo é o Senhor. 
Santo, Santo, Santo é o Senhor nosso Deus. 
 
 Senhor Deus do universo,  
o céu e a terra proclamam vossa glória,  
Hosana nas alturas 
 
  Bendito o que vem em nome do Senhor. 
Hosana nas alturas, Hosana nas alturas! 
 

COMUNHÃO I 
 
Toda a Igreja unida celebra  
A memória pascal do Cordeiro, 
Irmanada com Pedro e com Paulo,  
Que seguiram a Cristo por primeiro! 
 
 Publicai em toda a terra os prodígios do Senhor: 
Reuni seu povo amado para o canto do louvor. 
 
 Bendizei, louvai por Pedro, pela fé que professou: 
Essa fé é a rocha firme da Igreja do Senhor. 
 
 Bendizei, louvai por Pedro, pelo empenho da missão: 
O seu zelo do Evangelho leva ao mundo a salvação. 
 
 Alegrai-vos neste dia que o martírio iluminou: 
O triunfo destes santos nos confirme no amor. 

 
CANTO FINAL 

 
Aleluia, aleluia! Tu és Pedro, aleluia! 
Aleluia, aleluia! Tu és Pedro, aleluia! 
 
 És a rocha viva Cristo te escolheu.  
Quando a Simão Pedro disse: “eu te darei 
Do meu reino as chaves – eis a minha Igreja,  
sob esta pedra edificarei!” 
 Cristo Salvador, a pedra angular,  
que ampara tudo, pois é Homem-Deus, 
Escolheu a Pedro para sustentar  
como rocha viva o edifício seu. 
 
 “Eis que estarei convosco até o fim!  



Do inferno as forças não triunfarão!” 
Foi Jesus, um dia, que falou assim, 
 dando a sua Igreja perenização. 
 

 


