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CANTO PROCESSIONAL 

 
I Senhor, escuta as preces (27° Domingo) 
 
Senhor, em tuas mãos  
a nossa vida, a nossa lida, 
a ti ninguém resiste! 
Ó Deus do universo, 
o céu e a terra tu os fizeste 
e tudo quanto existe. 
 

🕂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. 
 
II Exulte de alegria  (28° ao 30° Domingo) 
 
Exulte de alegria quem busca a Deus, 
quem busca a Deus, quem busca a Deus, 
sua face é tudo o que eu queria! 
 

🕂Que se abram teus ouvidos ao clamor dos meus pedidos! 

Se dos erros vais lembrar, quem, Senhor, vai aguentar? 
Porque há em ti perdão, todos te respeitarão! 
 

🕂No Senhor minh'alma espera; eu confio em sua palavra. 

O vigia espera o sol, eu espero o meu Senhor. 
Seu amor, sua piedade nos libertam da maldade! 
 

🕂Ao bondoso Pai cantemos, a Jesus nos confiemos! 

No Espírito cantemos, uns aos outros consolemos. 
Ao Deus vivo celebremos e um louvor, contritos, demos! 
 
III Não me abandones  (31° ao 33° Domingo) 
 
31° Domingo 

Não me abandones, Senhor, 
vem socorrer, vem socorrer, 
vem socorrer, 
depressa, vem, meu Salvador! 
 
32º Domingo  

A ti, Senhor, meu pedido! 
Volta pra mim, volta pra mim, 
volta pra mim, 
Senhor, pra mim, o teu ouvido! 
 
33º Domingo  

De paz são meus pensamentos, 
onde estiverem, onde estiverem,  
onde estiverem, 
os livrarei do sofrimento. 
 

 

🕂Ó Senhor, escuta a prece 

que te faço e o meu pedido! 
Vem! Me atende, Deus fiel! 
Eu preciso ser ouvido. 
Se vieres nos julgar,  
todo mundo está perdido. 
 

🕂Lembro os dias do passado: 

os teus feitos que me alentam;  
Eu te estendo as minhas mãos, 
a minh'alma está sedenta 
como terra esturricada, 
ressequida e poeirenta. 
 

🕂Vem, me ensina a fazer sempre,  

ó Senhor, tua vontade! 
Teu Espírito me guia 
a uma terra conquistada. 
Vem, renova minha vida, 
das angústias libertada. 

 
IV Missão da Igreja  
(Opcional para o 27° ao 30° Domingo) 

 

🕂A Tua Igreja vem feliz e unida 

agradecer a Ti, ó Deus da vida 
com grande júbilo, rezar, louvar 
e a boa nova ao mundo anunciar. 
 
É Tua Igreja, Senhor, que canta com alegria 
esta que busca o amor vivenciar todo dia, 
que vai levar salvação, esta é a nossa missão. 
 

🕂Nós que fazemos parte desta Igreja 

que missionária é por natureza 
te damos graças por Teu esplendor 
seremos eco do Teu grande amor. 
 

🕂Todos os povos serão Teus discípulos 

e batizados com Teu Santo Espírito 
Temos certeza de tua companhia 
nos dando força hoje e todo dia.  

 
V Ó Pai, somos nós o povo eleito ( Missa durante 
a 27ª a 30ª semana) 

 

Ó Pai, somos nós o povo eleito,  
Que Cristo veio reunir!  
 

🕂Pra viver da sua vida, aleluia,  

O Senhor nos enviou, aleluia!  
 

🕂Pra ser sinal de salvação, aleluia,  

O Senhor nos enviou, aleluia!  
 

🕂Pra anunciar o Evangelho, aleluia,  

O Senhor nos enviou, aleluia! 
 
 



VI Entoai ao Senhor novo canto  
(opcional para o 31° ao 33° Domingo) 

 

🕂Entoai ao Senhor novo canto  

pois prodígios, foi Ele quem fez.  
Sua Mão e o seu Braço Santo  
a Vitória lhe deram de vez. 
 
Então, os povos viram o Deus que nos salvou.  
Por isso, ó Terra inteira, cantai louvor a Deus. 
 

🕂O Senhor revelou seu auxilio,  

Sua Justiça aos povo mostrou.  
Recordou-se de Sua Bondade,  
em favor de seu Povo Fiel. 
 

🕂Celebrai ao Senhor com a harpa,  

com viola o saltério cantai,  
com tambores, cornetas e flautas,  
aclamai o Senhor, Deus e Rei! 
 

🕂Ante a face de Deus alegrai-vos,  

ele vem para nos governar,  
guiará com justiça os povos,  
as nações no direito e na paz. 

 
VII Senhor quem entrará  
(Missas durante a 31ª a 34ª semana) 

 
Senhor, quem entrará, no santuário pra te louvar? 
Senhor, quem entrará, no santuário pra te louvar? 
Quem tem as mãos limpas, e o coração puro, 
Quem não é vaidoso, e sabe amar! 
 
Senhor, eu quero entrar, no santuário pra te louvar. 
Senhor, eu quero entrar, no santuário pra te louvar. 
Oh! Dá-me mãos limpas, e um coração puro, 
Arranca a vaidade, ensina-me a amar! 

 
ATO PENITENCIAL - KYRIE 

 
I Senhor, que viestes, para perdoar 

 

🕂Senhor, que viestes, para perdoar não para condenar,  

Tende piedade de nós. 
 
Senhor, tende piedade de nós,  
Tende piedade de nós, piedade de nós.  
 

🕂Cristo, que Vos alegrais pelo pecador que se arrepende, 

Tende piedade de nós. 
 
Cristo,  tende piedade de nós,  
Tende piedade de nós, piedade de nós.  
 

🕂Senhor, que muito perdoais há quem muito ama,  

Sois Misericórdia, tende piedade de nós. 
 
Senhor tende piedade de nós,  

Tende piedade de nós, piedade de nós. 
 
II Senhor, que viestes salvar 
 
🕂 Senhor que viestes salvar os corações arrependidos. 
Tende piedade de nós. 
 
Senhor, tende piedade de nós. 
 
🕂 Cristo, que viestes chamar os pecadores. 
Tende piedade de nós. 
 
Cristo, tende piedade de nós. 
 
🕂 Senhor que intercedeis por nós junto do Pai. 
Tende piedade de nós. 
 
Senhor, tende piedade de nós. 
 
III Senhor, Senhor piedade (Quando for rezado o 
“confesso a Deus” ou “tende compaixão”) 
 
🕂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  

 
Glória a Deus nas alturas, 
e paz na terra aos homens por Ele amados. 
Glória a Deus nas alturas, 
e paz na terra aos homens por Ele amados. 
 
Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai todo-poderoso: 
nós Vos louvamos, Vos bendizemos,   
Vos adoramos, 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. Na glória de Deus Pai. 
 
Amém , Amém , Amém , Amém , Amém! 
 
II Glória  

 
Glória a Deus nas alturas, 



glória a Deus nas alturas, 
glória a Deus nas alturas 
e paz na terra aos homens por Ele amados. 
 
Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai todo poderoso. 
Nós vos louvamos, 
nós vos bendizemos, 
nós vos adoramos, 
nós vos glorificamos, 
nós vos damos graças por vossa imensa glória. 
 
Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito. Senhor Deus, 
Cordeiro de Deus, 
Filho de Deus Pai. 
Vós que tirais o pecado do mundo, 
tende piedade de nós. 
Vós que tirais o pecado do mundo, 
acolhei a nossa súplica. 
Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. 
 
Só vós sois Santo. Só vós o Senhor, 
só vós o Altíssimo, Jesus Cristo! 
Com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém! 
 

 
ALELUIA 

 
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. 
 
27° Domingo 

Como astros no mundo, vocês resplandeçam, Mensagens 
de vida ao mundo anunciem,  
Da vida a apalavra ao mundo proclamem,  
Quais astros luzentes no mundo rebrilhem! 
 
28° Domingo 

Vocês são uma raça escolhida, real sacerdócio vocês  
De Deus cantem as grandezas, pois, de trevas, luz os fez! 
 
29° Domingo 

A palavra de Deus é viva e eficaz,  
Vai ao mais íntimo de nossos corações. 
 
30° Domingo 

Eu te louvo, ó Pai santo, Deus do céu, Senhor da terra: Os 
mistérios do teu reino aos pequenos, Pai, revelas! 
 
31° Domingo 

O Espírito do Senhor me ungiu  
Para proclamar a libertação aos empobrecidos!  
 
32° Domingo 

Eu sou a ressurreição, e a vida  
Quem crê em mim, viverá para sempre! 
 
33° Domingo 

É preciso vigiar e ficar de prontidão,  
Em que dia o Senhor há de vir, não sabem não! 
 

APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS 

I Bendito seja Deus Pai (27° ao 30° domingo) 

 

🕂Bendito seja Deus Pai, do universo criador, 

Pelo pão que nós 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 nós recebemos, foi de graça e com amor. 
 

🕂E nós participamos, da construção do mundo novo 

Com Deus, que jamais despreza nossa imensa pequenez. 
 
II A mesa santa (31° ao 33° domingo) 

 

🕂 A mesa santa que preparamos, 

mãos que se elevam a Ti, ó Senhor. 
O pão e o vinho, frutos da terra, 
duro trabalho, carinho e amor! 
Ô, ô, ô, recebe, Senhor! 
Ô, ô recebe, Senhor! 
 

🕂Flores, espinhos, dor e alegria, 

pais, mães e filhos diante do altar. 
A nossa oferta em nova festa, 
a nossa dor vem, Senhor, transformar! 
Ô, ô, ô, recebe, Senhor! 
Ô, ô, recebe, Senhor! 
 

🕂A vida nova, nova família, 

que celebramos aqui tem lugar. 
Tua bondade vem com fartura, 
é só saber reunir, partilhar. 
Ô, ô, ô, recebe, Senhor!  
Ô, ô, recebe, Senhor! 
 
II Ofertas singelas (Missa durante a 27ª a 30ª 
semana) 

 

🕂Ofertas singelas: pão e vinho Sobre a mesa colocamos; 

Sinal do trabalho que fizemos E aqui depositamos. 
 
É teu também nosso coração; 
Aceita, Senhor, a nossa oferta  
Que será depois na certa 
O teu próprio ser. 
 

🕂Recebe, Senhor, da natureza todo o fruto que colhemos; 

Recebe o louvor das nossas obras e o progresso que 
fizemos 
 

🕂Sabemos que tudo tem valor depois que a terra visitaste; 

Embora tivéssemos pecado foi bem mais o que pagaste. 
 
IV De mãos estendidas ( Missa durante a 27ª a 30ª 

semana) 

 



De mãos estendidas, ofertamos,  
o que de graça recebemos.   
  

🕂A natureza tão bela, que é louvor, que é serviço,   

o sol que ilumina as trevas, transformando-as em luz.   
O dia que nos traz o pão, e a noite que nos dá repouso. 
Ofertamos ao Senhor, o louvor da criação.  
  

🕂 Nossa vida toda inteira ofertamos ao Senhor,   

como prova de amizade, como prova de amor.   
Com o vinho e com o pão, ofertamos ao Senhor   
nossa vida toda inteira, o louvor da criação. 
 

SANTO 
 
I Santo 

 

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

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

🕂 Bendito é aquele que vem em nome do Senhor 

 
II Santo 

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

🕂 Céus e a terra proclamam a vossa glória. 

Hosana nas alturas! 
 

🕂 Bendito o que vem em nome do Senhor! 

Hosana nas alturas! 
 
III 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! 
 

CORDEIRO 

 
I Cordeiro (II) 

 

🕂 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, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz. 
 
I Cordeiro (III) 

 

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

Tende piedade, tende piedade, tende piedade,  
piedade de nós 
 

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

Tende piedade, tende piedade, tende piedade,  
piedade de nós 
 

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

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

COMUNHÃO 

 
I Depende de termos fé (27° Domingo) 

 
Depende de termos fé, 
fazer o mundo mudar. 
Senhor, aqui nesta ceia, 
Tu vens teu corpo nos dar. 
Queremos que tu consigas 
a nossa fé aumentar. 
 

🕂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 Amor louvemos com canto e dança! 
 
II Foram dez os curados (28° ao 33° Domingo) 

 
28° Domingo  

Foram dez os curados, não foram?... 
E os outros, os nove, onde estão?... 
Tu, amigo, levanta-te e vai, 
tua fé alcançou salvação! 
 
29° Domingo  
Nosso Pai, de seus filhos se lembra  
e há de vir a justiça implantar. 
Nesta ceia, num excesso de amor, 
a seus filhos vem alimentar. 
 
30° Domingo  

"Piedade, meu Deus, piedade,  
Piedade de mim, pecador!" 
Foi a prece do vil publicano, 
que, perdoado, pra casa voltou. 
 
31° Domingo  

Desce logo, Zaqueu, desce logo, 
desde já, que eu preciso de ti, 



eu preciso ficar em tua casa, 
para isso, amigo, eis-me aqui. 
 
32° Domingo  

Deus dos mortos não é nosso Deus! 
Nosso Deus é o Deus dos viventes! 
Para ele é que todos vivemos, 
do pão vivo comendo contentes. 
 
33° Domingo  
Um cabelo sequer da cabeça 
eu garanto, que não perderão 
e será pela perseverança, 
que a vida sem fim ganharão! 
 

🕂Minh'alma louva o Senhor, 

seu nome seja louvado! 
Minh'alma louva o Senhor, 
por tudo que me tem dado.  
Me cura as enfermidades 
e me perdoa os pecados. 
 

🕂Me tira da triste morte 

me dá carinho e amor. 
Com sua misericórdia  
do abismo me retirou. 
E, como se eu fosse águia, 
vem renovar meu vigor. 
 

🕂Consegue fazer justiça 

a todos os oprimidos. 
Guiou Moisés no deserto 
e Israel escolhido. 
Tem pena, tem compaixão 
e não se sente ofendido. 
 

🕂Guardando mágoa não fica 

e é lento pra castigar. 
É sempre cheio de amor 
e gosta de perdoar. 
De nossos erros não usa, 
para de nós se vingar. 

 
III Presença real  
(Opcional entre o 27° ao 30° Domingo) 

 

🕂Eu sou o pão do amor vivo, que desceu do céu.  

Não morrerá jamais quem dele comer,  
pois terá a vida eterna.  

 
Presença real, não é mais pão é o corpo de Jesus,  
Que se entregou por nós na cruz é presença real! 
Presença real, não é mais vinho é o sangue do Senhor, 
É o mandamento do amor é presença real!  
 

🕂Meu corpo e também meu sangue é isto que é dado por 

vós.   
E será perdão para todo o pecado eis a nova aliança.  
 

🕂E aquele que vem a mim livre também vai ao Pai.  

E viverá feliz no Espírito Santo no projeto de Deus.  
 

🕂Viver no amor e na paz de Cristo é a nossa missão.  

Não temerá jamais quem a vida doar em favor dos irmãos. 
 
IV A força da Eucaristia  
(opcional entre para o 31° ao 33° Domingo) 

 

🕂Quando te dominas 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! 
 

🕂Quando te perderes no deserto, 

e a morte então sentires perto, 
sem mais forças pra subir, 
sem coragem de assumir, o que Deus de ti pedir: 
 

🕂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: 
 

🕂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: 
 

🕂Quando a voz do anjo então ouvires, 

e o coração de Deus sentires, 
te acordando para o amor, 
renovando teu vigor, água e pão o bem maior: 
 
IV A Eucaristia nos faz Igreja (Missa durante a 27ª 

a 30ª semana) 

 

🕂Bem vindos à mesa do Pai,  

onde o Filho se faz fraternal refeição. 
É Cristo a forte comida,  
o pão que dá vida com amor comunhão. 
 
Vinde ó irmãos adorar, vinde adorar o Senhor . 
A Eucaristia nos faz igreja, comunidade de amor. 
 

🕂Partimos o único pão,  

no altar refeição, ó mistério de amor! 
Nós somos sinais de unidade na fé,  
na verdade, convosco, ó Senhor. 
 

🕂No longo caminho que temos,  

o pão que comemos nos sustentará, 



É Cristo o pão repartido,  
que o povo sofrido vem alimentar. 
 

🕂Queremos servir a Igreja,  

na plena certeza de nossa missão, 
Vivendo na Eucaristia,  
o pão da alegria e da libertação. 
 
IV Quem nos separará? (Missa durante a 31ª a 33ª 
semana) 

 
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 espada, ou perigo, nem os erros do meu irmão, 

nenhuma das criaturas,  nem a condenação. 
 

🕂Nem a vida, nem a morte, a tristeza ou a aflição. 

Nem o passado, nem o presente, o futuro, nem opressão. 
 

🕂Nem as alturas, nem os abismos, nem tão pouco a 

perseguição. 
Nem a angústia, a dor ou a fome, nem a tribulação. 

 
CANTO FINAL 

 
I Ide pelo mundo (27° ao 30° Domingo) 

 
Ide pelo mundo, ide pelo mundo 
e anunciai, e anunciai,  
o Evangelho a toda criatura. 
 

🕂 Eu vós envio, servidores do Reino, 

onde estiverdes eu convosco estarei. 
Eu vos envio, despojados de tudo, 
só levareis a bagagem do amor. 
 

🕂Eu vos envio, promotores da paz,  

ministros sois da reconciliação. 
Eu vos envio, mensageiros alegres, 
quem encontrardes tratareis com amor. 

 
II Santa Mãe Maria (27° ao 30° Domingo) 

 

🕂Santa Mãe Maria, nessa travessia 

Cubra-nos teu manto cor de anil 
Guarda nossa vida, Mãe Aparecida 
Santa padroeira do Brasil. 
 
Ave, Maria! Ave, Maria! 
 

🕂Com amor divino guarda os peregrinos 

Nesta caminhada para o além 
Dá-lhes companhia, pois também um dia 
Foste peregrina em Belém. 
 

III Ele tem o mundo em suas mãos (31° ao 33° 

Domingo) 

 
Ele tem o mundo em suas mãos 
Ele tem o mundo em suas mãos 
Ele é meu Deus e nosso Deus.  
Ele é meu Pai e nosso Pai. 
 

🕂Ele fez o universo. 

 

🕂Ele é quem me deu a vida. 

 

🕂Ele amou a humanidade. 

 

🕂Ele deu Seu próprio Filho. 

 
IV Maria, ó Mãe cheia de graça (31° ao 33° 

Domingo) 

 
Maria, ó Mãe cheia de graça, 
Maria, protege os filhos teus! 
Maria, Maria, 
nós queremos contigo estar nos céus! 
 

🕂Aqui servimos a Igreja de teu Filho, 

sob o teu Imaculado Coração. 
Dá-nos a bênção, e nós faremos 
da nossa vida uma constante oblação. 
 

🕂A nossa vida é feita de esperança. 

Paz e flores nós queremos semear. 
Felicidade somente alcança 
quem cada dia se dispõe a caminhar. 
 

🕂Ah! Quem me dera poder estar agora 

festejando lá no céu nosso Senhor. 
Mas sei que chega a minha hora 
e, então, feliz, eu cantarei o seu louvor.



SOLENIDADE DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO APARECIDA 
 

CANTO PROCESSIONAL 

 
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 linda, 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. 

 
ATO PENITENCIAL 

 
🕂Eu confesso a Deus e a vós irmãos, 

tantas vezes pequei, não fui fiel: 
pensamentos e palavras, 
atitudes e omissões... 
Por minha culpa, tão grande culpa 
 
Senhor, piedade! Cristo, piedade! 
Tem piedade, ó Senhor!  
 

🕂Peço à Virgem Maria, nossa mãe, 

e a vós, meus irmãos, rogueis por mim 
a Deus pai que nos perdoa 
e nos sustenta em sua mão 
por seu amor, tão grande amor. 

 
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. 

 
ALELUIA 

 
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! 
 

🕂 Disse a Mãe de Jesus aos serventes  

Fazei tudo o que Ele disser. 
 

APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS 

 

🕂Como vai ser? Nossa festa não pode seguir:  

Tarde demais pra buscar outro vinho e servir. 
 
Em meio a todo o sobressalto,  
é Maria quem sabe lembrar: 
“Se o meu Filho está presente, nada pode faltar!” 
 

🕂Mas que fazer? Se tem água, tem vinho também: 

Basta um sinal!  E em Caná quem provou: “tudo bem!” 
 

🕂Como não crer? A alegria da vida nos vem  

Quando os irmãos põem à mesa seus dons e o que têm. 
 

🕂Ó Mãe, por intermédio do teu nome, 

queremos nossos dons oferecer. 
O povo não tem pão e passa fome 
espera a nossa oferta acontecer. 
 
Maria, Medianeira divinal! 
Se pedes, teu Jesus atenderá 
Repete o teu apelo maternal 
assim como as Bodas de Caná. 
 

🕂Ó Mãe, por teu materno sentimento 

queremos nossos dons oferecer 
o povo não tem vinho e está sedento 
espera a nossa oferta acontecer. 
 

🕂Pedido de um materno coração 

o Filho certamente escutará 
Jesus, por tua santa intercessão 
em vida nossos dons transformará. 
 

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! 
 

CORDEIRO 

 

🕂 Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,  

tende piedade de nós, tende piedade de nós. 
 

🕂 Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,  

tende piedade de nós, tende piedade de nós. 
 

🕂 Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,  

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

COMUNHÃO 

 
🕂Na festa da vida sem par Caná põe a mesa, pois não!  

Na mesa não pode faltar nem vinho, nem risos, nem pão 
Maria, que é Mãe, ali vai. Os noivos têm Mãe em Caná 
Jesus quer saber a hora do Pai, Maria lhe diz: “É já! ” 
 
Maria, Maria, vem pôr, Mãe querida,  
Jesus, Pão da vida na mesa do Altar!  
Maria, Maria, sem ti não há festa:  
Ó vem, fica nesta, pra na da faltar!  
 

🕂O vinho já está bem no fim, sem ele alegria não há: 

Não pode ficar triste assim a festa do amor em Caná   
De manso Maria correu e diz a Jesus o que quer:  
E o vinho sobrou, a festa cresceu Deus fez só por ti, Mulher! 
 

🕂Escutem o que Ele disser e façam o que Ele mandar  

Assim esta santa Mulher ensina a palavra escutar.  
Nas talhas a água se faz um vinho que espanta os hebreus 
Assim sempre tem, União Festa e Paz 
O povo que escuta a Deus. 
 

🕂Maria em Caná, nos mostrou Jesus, a que veio e quem é  

E a Fé, esta Mãe despertou Em Pedro, Tiago e André. 
Seus filhos em torno do altar, ó Mãe, te rezamos assim: 
Ajuda-me a crer! Ensina-me amar! E a festa será sem fim! 
 
 

🕂 Maria Imaculada és luz que ilumina, 

a nossa esperança de ao porto chegar! 
Caminhas com teu povo, nos serves vinho novo: 
Jesus, teu Filho amado, Senhor! 
Ele, o Pão da vida, que fez Mãe querida, 
do teu coração seu sacrário de amor! 
 
 Ave, Maria, cheia de graça,  
entre as mulheres bendita, escolhida de Deus!  
Santa Maria, Mãe da Igreja,  

roga por nós hoje e sempre na terra e nos céus! 
 

🕂 Maria medianeira de todas as graças, 

és nossa intercessora junto ao Filho teu! 
Suplica pela Igreja que santa ela seja: 
ver e amar nós queremos Jesus! 
Mostra-nos a face que do Eterno nasce, 
tu que em nossas trevas nos deste a Luz! 
 

🕂 Maria Aparecida aos pobres, pequenos, 

o ser humilde serva, Rainha te fez!  
Coroa te oferece teu povo em canto e prece 
estrela és da evangelização! 
Tua santidade, nova humanidade, 
faça de nós todos do céu cidadãos! 
 

CANTO FINAL 

 
Viva a mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida! 
Viva a Virgem Imaculada, ó Senhora Aparecida! 
 

🕂 Aqui estão vossos devotos, cheios de fé incendida, 

De conforto e de esperança, ó Senhora Aparecida! 
 

🕂 Virgem santa, Virgem bela, Mãe amável, Mãe querida, 

Amparai-nos, socorrei-nos, ó Senhora Aparecida. 
 

🕂 Protegei a santa Igreja, ó Mãe terna e compadecida, 

Protegei a nossa Pátria, ó Senhora Aparecida! 
 

🕂Amparai todo o clero, em sua terrena lida, 

Para o bem dos pecadores, ó Senhora Aparecida! 
 

🕂 Ó Velai por nossas famílias, pela infância desvalida, 

Pelo povo Brasileiro, ó Senhora Aparecida! 
 

🕂 Quem assim vos proclamou, cumpriu ordem recebida, 

Inspirada pelo céu. ó Senhora Aparecida. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



COMEMORAÇÃO DOS FIEIS DEFUNTOS 
 

CANTO PROCESSIONAL 

 

🕂A vida pra quem acredita, não é passageira ilusão 

e a morte se torna bendita, porque é a nossa libertação. 
 

Nós cremos na vida eterna, e na feliz ressurreição 
Quando de volta à casa paterna,  
com o Pai os filhos se encontrarão. 
 

🕂 No céu não haverá tristeza, doença, nem sombra de dor 

e o prêmio da fé é a certeza de viver feliz com o Senhor. 
 

🕂O Cristo será neste dia a luz que há de em todos brilhar 

A ele imortal melodia os eleitos hão de entoar. 

 
ALELUIA 

 
I Aleluia  

 
Aleluia, aleluia, aleluia 
 
(Antífona correspondente ao Evangelho proclamado na 
celebração) 
 
II Sou a vida e a verdade (OPCIONAL) 

 

🕂Sou a vida e a verdade, quem crê em mim ressuscitará 

e feliz na eternidade, para sempre viverá. 
 
Aleluia, aleluia, louvor e glória a ti, Senhor! 
 

🕂 Creio em Ti Senhor da vida, és minha luz e salvação 

Porque a morte foi vencida estes meus olhos Te verão. 
 

APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS 

 
Os olhos jamais contemplaram, ninguém sabe explicar 
O que Deus tem preparado, àquele que em vida o amar. 
 

🕂 As lutas, a dor, o sofrer, tão próprios da vida do ser. 

Ninguém poderá comparar com a glória sem fim do céu. 
 

🕂 Foi Cristo quem nos mereceu com a morte, a vida e o 

céu, 
e ainda se entrega por nós como oferta constante ao Pai. 

 
COMUNHÃO 

 
I A nossa vida a um sopro é semelhante 

 

🕂 A nossa vida a um sopro é semelhante,  

e nós passamos como o tempo, num instante; 
Pois são mil anos para Deus como um dia,  
como a vigília de uma noite que se foi. 
 

 
Só tu, meu Deus  
me dás o Pão que vence a morte, o mal e a dor! 
Só tu, meu Deus,  
me dás o pão da vida nova em teu amor! 
 

🕂 Tal como a flor que de manhã no campo cresce,  

logo de tarde é cortada e fenece, 
Assim a vida é muito breve aqui na terra,  
feita de luta, de vaidade e muita dor. 
 

🕂 Que o teu Espírito nos de sabedoria,  

pra bem vivermos nossos anos, nossos dias... 
Tem compaixão, Senhor, dos teus humildes servos, 
 e exultará de alegria o coração! 
 

🕂 Já aqui na terra tu revelas tua bondade  

a quem te busca sempre com sinceridade. 
E é vivendo na esperança desta glória,  
que caminhamos ao clarão de tua luz. 
 

🕂 Hei de cantar tua bondade eternamente,  

me confiar à tua graça tão somente... 
Só tu, Senhor, podes salvar a minha vida;  
e desde já me entrego inteiro em tuas mãos. 
 
II Todo aquele que crer em mim 

Todo aquele que crer em mim um dia Ressurgirá. 
E comigo então se assentará. 
À  mesa do banquete de meu Pai. 
 

🕂 Aos justos reunidos neste dia o Cristo então dirá: 

Oh! Venham gozar as alegrias que meu Pai lhes preparou. 
 

🕂 A fome muitas vezes me abateu, fraqueza eu senti 

Vocês dando o pão que era seu, mas ganharam para si. 
 

🕂 E quando eu pedi um copo d'água me deram com amor, 

E mais consolaram minha mágoa ao me verem sofredor. 
 

🕂 Eu lembro que também estive preso, terrível solidão, 

vocês aliviaram o meu peso com  a sua compreensão. 
 

🕂 O frio me castigava sem piedade não tinha o que vestir 

Num gesto de amor e de bondade, vocês foram me acudir. 
 

CANTO FINAL 

 
A certeza que vive em mim é que um dia verei a Deus. 
Contempla-lo com os olhos meus, é a felicidade sem 
fim. 
 

🕂 O sentido de todo viver eu encontro na fé e no amor. 

Cada passo que eu der, será buscando o meu Senhor. 
 

🕂 Peregrinos nós somos aqui, construindo morada no céu. 
Quando Deus chamar a si quem na terra amigo seu.



SOLENIDADE DE TODOS OS SANTOS 
 

CANTO PROCESSIONAL  

 
I Vi cantar no céu 

 
Amém, aleluia! Amém, aleluia! 
  

🕂 Vi cantar no céu a feliz multidão,  

dos fiéis eleitos de toda nação. 
 

🕂 Ao que está sentado no trono, louvor.  

E poder ao Cristo, seu Filho e Senhor. 
 

🕂 Com amor eterno Jesus nos amou.  

E as nossas vestes com sangue lavou. 
 
(Opcional) 

Vejo a multidão em vestes brancas 
caminhando alegre, jubilosa: 
é a aclamação de todo o povo 
que Jesus é seu Senhor. 
 

🕂 Também estaremos nós, um dia, 

assim regenerados pelo amor. 
Nesta esperança viveremos, 
somos a família dos cristãos. 
Nossa lei é sempre o amor. 
 

🕂 Povo que caminha rumo à pátria, 

a nova cidadela dos cristãos. 
Passos firmes, muita fé nos olhos, 
muito amor carregam, são irmãos. 
Nossa lei é sempre o amor. 
 

🕂 Nós aqui estamos ansiosos 

celebrando o dia do Senhor. 
Não nos custa crer, pois, afinal, 
unidos já estamos no amor. 
Nossa lei é sempre o amor. 
 

ATO PENITENCIAL 

 

 🕂 Senhor, tende piedade dos corações arrependidos. 

 
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, 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. 
 

ALELUIA 

 
Aleluia, aleluia, aleluia 

 
Vinde a mim, todos vós que estão cansados e penais a 
carregar pesado fardo, 
E descanso eu vos darei diz o Senhor. 

 

APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS 

 
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! 
 

🕂 “Senhor, quem morará em vossa casa  

e em vosso monte santo habitará?” 
É aquele que caminha sem pecado  
e pratica a justiça fielmente. 
 

🕂 “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. 
 

🕂 “Senhor, quem morará em vossa casa  

e em vosso monte santo habitará?” 
Quem em nada prejudica seu irmão  
nem cobre de insulto seu vizinho. 
 

🕂 “Senhor, quem morará em vossa casa  

e em vosso monte santo habitará?” 
Que não dá valor algum ao homem ímpio,  
mas honram os que respeita m o Senhor. 

 

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! 
 

CORDEIRO 

 

🕂 Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,  

tende piedade de nós, tende piedade de nós. 
 

🕂 Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,  

tende piedade de nós, tende piedade de nós. 
 

🕂 Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,  

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

COMUNHÃO  

 
I Bem-aventurados 

 
Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, 
Porque deles é o reino dos céus,  
Porque deles é o reino dos céus. 
 

🕂 Senhor Deus, a vós elevo a minha alma,  

Em vós confio: que eu não seja envergonhado! 
 

🕂 Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos,  

E fazei-me conhecer a vossa estrada. 
 

🕂 Vossa verdade me oriente e me conduza,  

Porque sois o Deus da minha salvação. 
 

🕂 Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura  

E a vossa compaixão que são eternas. 
 

🕂 O Senhor é piedade e retidão 

E reconduz ao bom caminho os pecadores. 
 

🕂 Ele dirige os humildes na justiça 

E aos pobres ensina seu caminho. 
 

II Bem-aventurados são todos os santos 

 
Bem-aventurados são todos os santos. 
Bem-aventurado quem busca a santidade. 
Eternamente, bem-aventurados. 
 

🕂 Os pobres de espírito, 

quem constroi comunidade, 
para quem seu Deus é tudo, 
é valor absoluto. 
 

🕂 Aquele que é aflito 

com as dores do desprezado, 
todo aquele que é manso 
quer os povos apaziguados. 
 

🕂 Quem tem misericórdia 

compreende os limitados, 
quem perdoa sempre e sempre 
e consola os cansados. 
 

🕂 O puro de coração 

que no bem sempre acredita, 
quem é reto na intenção 
e sincero com seu irmão. 
 

CANTO FINAL 

 
HINO DO PADROEIRO DA COMUNIDADE 
 
OU 
 
HINO DE NOSSA SENHORA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SOLENIDADE DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO REI DO UNIVERSO 
 

CANTO PROCESSIONAL  

 
I O Senhor vai falar-nos de paz 

 
O Senhor vai falar-nos de paz,  
A seu povo e a todos amigos,  
Paz a quantos a Ele se achegam  
E se alegre o teu povo contigo! 
 

🕂 Ao Senhor vamos cantar, Canto novo em seu louvor.  

Na Assembleia dos fiéis celebremos seu amor.  
Israel todo se alegre em seu Deus, seu Criador!  
 

🕂 O seu nome glorifiquem com cantares e com danças. 

Toquem flautas e pandeiros, ao sentir sua lembrança.  
O seu povo, a ele unido, a vitória sempre alcança.  
 

🕂 Festejemos sua glória em alegre procissão,  

Com louvores na garganta e com a espada em nossa mão,  
Relembrando que a seu povo ele deu a proteção.  
 

🕂 Ele vence os infelizes, que praticam mil horrores.  

Ele prende os inimigos, acorrenta os malfeitores.  
É por isso que ao Senhor festejamos com louvores. 
 
II Tu és o Rei dos reis 

 
Tu és o Rei dos reis,  
o Deus do céu deu-te reino, força e glória 
E entregou nas tuas mãos a nossa história.  
Tu és rei, o amor é a tua lei! 
 

🕂 Sou o primeiro e o derradeiro, fui ungido pelo amor. 

Vós sois meu povo, eu vosso rei e o Senhor redentor! 
 

🕂 Vos levarei às grandes fontes, dor e fome não tereis. 

Vós sois meu povo, eu vosso rei junto a mim vivereis! 

 
ATO PENITENCIAL 

 

🕂 Senhor, tende piedade dos corações arrependidos. 

 
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, 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. 

 
ALELUIA 

 
Aleluia, aleluia, aleluia! 
Aleluia, aleluia, aleluia! 

 

🕂 É bendito Aquele que vem vindo,  

que vem vindo em nome do Senhor. 
E o Reino do que vem seja bendito,  
ao que vem e a seu reino, o louvor! 
 

APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS 

 

🕂 Eis a procissão do Rei, nosso Deus,                                      

Ao seu santuário, seguido dos seus! 
        

🕂 Á frente, cantores, atrás, tocadores,                                         

No meio vão jovens tocando tambores.  
        

🕂 Uni-vos em coros, a Deus bendizei,                                        

Vós moços e idosos, cantai vosso Rei!  
 

🕂 Ó Deus, manifesta teu grande poder,                              

Ofertas e dons irás receber!  
        

🕂 Do sul e do norte os povos se achegam,                    

Humildes se dobram, a Ti, Deus, adoram.  
     

🕂 Cantai ao Senhor, ó reinos da terra,                                           

Ao Deus poderoso, que tudo governa!  
 

🕂 Seu grande poder nos céus resplandece,                               

Ele é nosso Deus, quem nos fortalece! 
 

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! 
 

CORDEIRO 

 

🕂 Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,  

tende piedade de nós, tende piedade de nós. 
 

🕂 Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,  

tende piedade de nós, tende piedade de nós. 
 

🕂 Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,  

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

COMUNHÃO  

 
Bendito seja Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo,  
Por Cristo nos brindou todas as bênçãos do Espírito. 
  

🕂 Pois, juntamente com Cristo, antes de o mundo criar, 

Deus já nos tinha escolhido a fim de nos consagrar.  
De amor oferta sem mancha; para a adoção destinou,  
Seus filhos somos por Cristo, de sua graça o louvor.  
 

🕂 Pois sobre nós esta graça, conforme havia traçado, 

Deus, nosso Pai, derramou, pelo seu Filho amado,  
Que com seu sangue consegue pra nós a libertação,  
A remissão dos pecados, graça sem comparação!  
 

🕂 Sim, derramou sobre nós graça abundante e saber,  

Nos revelando o mistério, plano do seu bem-querer,  
De conduzir a história à plena realização:  
Cristo encabeça o universo, terra e céus se unirão! 
 
O meu reino tem muito a dizer 

 

🕂 O meu Reino tem muito a dizer,  

não se faz como quem procurou,  
aumentar os celeiros bem mais e sorriu.  
Insensato, que vale tais bens,  
se hoje mesmo terás o teu fim?  
Que tesouros tu tens pra levar além.  
 
Sim, Senhor, nossas mãos vão plantar o teu Reino.  
O teu pão vai nos dar teu vigor, tua paz.  
 

🕂 O meu Reino se faz bem assim:  

Se uma ceia quiseres propor,  
não convide amigos, irmãos e outros mais.  
Sai à rua a procura de quem  
não puder recompensa te dar,  
que o teu gesto lembrado será por Deus.  
 

🕂 O meu Reino quem vai compreender?  

Não se perde na pressa que tem,  
sacerdote e levita que vão se cuidar.  

Mas, se mostra em quem não se contém,  
se aproxima e procura o melhor  
para o irmão agredido que viu o chão.  
 

🕂 O meu Reino não pode aceitar,  

quem se julga maior que os demais  
por cumprir os preceitos da lei, um a um. 
A humilde de quem vai além  
e se empenha e procura o perdão,  
é o terreno onde pode brotar a paz. 
 

🕂 O meu Reino é um apelo que vem,  

transformar as razões do viver,  
que te faz desatar tantos nós que ainda tens.  
Dizer sim é saberes repor  
tudo quanto prejuízo causou,  
dar as mãos , repartir, acolher, servir! 
 

CANTO FINAL 

 

🕂 Honra, glória, louvor sempiterno 

A Jesus, a Jesus Redentor! 
Deus de Deus, Luz de Luz, Verbo eterno 
Cristo Rei, do Universo Senhor. 
 
Jesus Rei Deus verdadeiro o teu Reino venha a nós; 
Obedeça o mundo inteiro, ao poder de tua voz. 
 

🕂 Todo o orbe homenagens Lhe renda, 

Aos seus pés traga o mundo cristão 
De almas livres a livre oferenda 
Corações para o seu coração! 
 

🕂 Também nós Brasileiros, queremos 

De Jesus a realeza aclamar! 
De nossa alma os afetos supremos 
São por Ele, sua lei, seu Altar! 
 

 

🕂 Queremos Deus, homens ingratos, 

Ao Pai supremo, ao Redentor, 
Zombam da fé os insensatos, 
Erguem-se em vão contra o Senhor. 
 
Da nossa fé, ó Virgem, o brado abençoai; 
Queremos Deus que é nosso Rei; 
Queremos Deus que é nosso Pai. 
 

🕂 Queremos Deus! Um povo aflito 

Ó doce Mãe, vem repetir 
Aos vossos pés, d'alma este grito 
Que aos pés de Deus fareis subir! 
 

🕂 Queremos Deus! Na pátria amada 

Amar-nos todos como irmãos, 
E ver a Igreja respeitada: 
São nossos votos de cristãos. 
 
 



 

 


