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13 de Maio – Ascensão do Senhor
Momento
ENTRADA
ATO PENITENCIAL
GLÓRIA
REFRÃO ORANTE
ACLAMAÇÃO
OFERTÓRIO
SANTO
COMUNHÃO

Música
Jesus Cristo, nossa Páscoa
Senhor
Glória (oficial)
Vinde nos ensinar
Aleluia, o nosso Cordeiro Pascal
Pão e vinho, Pai poremos
Santo
O Senhor subiu ao céu

CD
Missa de Páscoa
Glorifica minha alma ao Senhor
Cantar a Liturgia – Fx. 5
Celebrando o Dia do Senhor 1
Liturgia 10
Envia teu Espírito Senhor
Santo é o Senhor – Fx.12
Liturgia 10

CANTO DE ABERTURA – Jesus Cristo, nossa Páscoa
1. Jesus Cristo, nossa Páscoa, ressuscitou e hoje vive.
Celebremos, pois a sua festa na alegria da fraternidade.
Refrão: Jesus Cristo está vivo entre nós, aleluia, aleluia! (bis)
2. Ele é nossa esperança, com sua morte deu-nos vida.
E hoje vai conosco, lado a lado, dando sentido ao nosso caminhar.
3. Também nós ressuscitemos para uma vida de amor.
É preciso que o mundo veja em nós, cristãos, a Páscoa do Senhor.
ATO PENITENCIAL: Senhor
1. Senhor, que sois a força dos fracos e o amparo dos humildes,
Tende piedade, tende piedade de nós!
Senhor, Filho de Deus, tende piedade, piedade de nós!
2. Ó Cristo, que sois amigo dos pobres e bom com os sofredores,
Tende piedade, tende piedade de nós!
Ó Cristo, Verbo Eterno, tende piedade, piedade de nós!
3. Senhor, que sois nossa vida e salvação, nossa vida e salvação,
Tende piedade, tende piedade de nós!
Ó Sacerdote eterno, Senhor, tende piedade, piedade de nós!
GLÓRIA
Glória a Deus nas alturas!
E paz na terra aos homens por ele amados, aos homens por ele amados.
Senhor Deus, Rei do céu, 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!
Tende piedade de nós, 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!
REFRÃO ORANTE: Vinde nos ensinar

Vinde nos ensinar, ó Divina Sabedoria!
Vinde nos abrasar, ó Palavra que nos recria!
ACLAMAÇÃO: Aleluia, eu sou o pão vivo!
Refrão: Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia!
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
Ide ao mundo, ensinai aos povos todos: convosco estarei todos os dias,
até o fim dos tempos, diz Jesus.
OFERTAS: Pão e vinho, Pai poremos
Refrão: Pão e vinho, Pai, poremos, nesta mesa, uma vez mais.
É um pouco do que temos pelo muito que nos dais.
1. Vós nos dais Jesus, o Cristo, mas o Cristo o que nos faz?
Vem morrer crucificado, para vir ressuscitado e nos dar a sua paz.
2. Vós nos dais o vosso Filho, para ser o nosso irmão.
E pra termos, de verdade, só amor, fraternidade, Ele deu-nos o perdão.
3. Vosso Filho, Pai, nos destes para nosso Redentor.
Pra livrar-nos do egoísmo, Ele sopra - é simbolismo, e nos dá o Santo Amor.
4. Vosso Filho, Pai, fizestes ser do mundo a Salvação.
Mas Jesus, que nos quer tanto, pelo Espírito que é Santo, nos confiou sua Missão.
SANTO
1. Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do universo!
O céu e a terra proclamam vossa glória, ó Senhor!
Refrão: Hosana, hosana, hosana! Hosana nas alturas!
Hosana, hosana, hosana! Hosanas ao Senhor!
2. Bendito Aquele que vem em nome do Senhor!

NOTA: Colocar os 2 cantos de comunhão para uso durante a semana
COMUNHÃO: O Senhor subiu ao céu
Refrão: O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia! (bis)
1. Levanta-se Deus, cadê os inimigos? Na sua presença perecem os iníquos!
São como fumaça que desaparece, são cera no fogo, que logo derrete!
2. Os justos se alegram diante de Deus. Cantai ao Senhor, vibrai, filhos seus!
Abri o caminho ao grão-cavaleiro, dançai diante dele, Senhor justiceiro.
3. Dos órfãos é Pai, das viúvas juiz, em sua morada só ele é quem diz:
Quem ‘stava sozinho, família encontrou, quem ‘stava oprimido, tua mão libertou!
4. À frente do povo saíste, ó Deus, os céus gotejaram, a terra tremeu:
Na sua presença se abala o Sinai, é Deus que avança, que avança e vai!
5. U’a chuva abundante do céu derramaste e a tua herança exausta saciaste.
Fizeste em tua paz viver teu rebanho e os necessitados tiveram seu ganho.
6. Falou sua Palavra, saem os portadores, debandam os reis e fartam-se os pobres!
Imenso é o poder de nosso Senhor, subindo às alturas, cativos levou.
7. Bendito Tu sejas, Senhor, todo dia, Tu és quem nos salva, quem nos alivia.
És tu nosso Deus, o libertador! Quem livra da morte, só mesmo o Senhor!
O Senhor preparou um banquete
Refrão: O Senhor preparou um banquete. Ó famintos de amor, acorrei.
O Cordeiro já foi imolado. Vinde, todos, tomai e comei. (bis)
1. Já foi preparada a festa do Rei. A mesa está posta. Ó vinde, comei.
O novo Cordeiro já foi imolado. Seu corpo, pão vivo, a todos foi dado.
2. A fonte da vida brotou de seu lado. Seu povo escolhido foi nela banhado.
Se alguém tiver sede, que venha beber. Verá alegria de novo nascer.

3. Senhor, vosso povo, por Cristo Jesus, passou, no Batismo, das trevas à luz
e senta-se à mesa do Reino dos céus, comendo o Pão vivo, o Corpo de Deus.
4. Conosco convivem as forças do mal: orgulho, injustiça e ódio mortal.
Mas cremos na vida que brota da morte. Convosco aprendemos: o Amor é mais forte.

20 de Maio – Solenidade de Pentecostes
Momento
ENTRADA
ATO PENITENCIAL
GLÓRIA
REFRÃO ORANTE
SEQUENCIA
ACLAMAÇÃO
OFERTÓRIO
SANTO
COMUNHÃO

Música
Estaremos aqui reunidos
Senhor
Glória (oficial)
Vinde nos ensinar
Espírito Santo
Aleluia, o nosso Cordeiro Pascal
Pão e vinho, Pai poremos
Santo
Senhor vem dar-nos sabedoria

CD
Envia teu Espírito Senhor
Glorifica minha alma ao Senhor
Cantar a Liturgia – Fx. 5
Celebrando o Dia do Senhor 1
Envia teu Espírito Senhor
Liturgia 10
Envia teu Espírito Senhor
Santo é o Senhor – Fx.12
Envia teu Espírito Senhor

ENTRADA: Estaremos aqui reunidos
Refrão: Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém.
Pois só quando vivemos unidos, é que o Espírito Santo nos vem.
1. Ninguém para esse vento passando; ninguém vê e Ele sopra onde quer.
Força igual tem o Espírito quando, faz a Igreja de Cristo crescer.
2. Feita de homens a Igreja é divina, pois o Espírito Santo a conduz,
como um fogo que aquece e ilumina, que é pureza, que é vida, que é luz.
3. Sua imagem são línguas ardentes, pois amor é comunicação.
E é preciso que todas as gentes, saibam quanto felizes serão.
4. Quando o Espírito espalma suas graças, faz dos povos um só coração.
Cresce a Igreja onde todas as raças, um só Deus, um só Pai louvarão.
ATO PENITENCIAL: Senhor
1. Senhor, que sois a força dos fracos e o amparo dos humildes,
Tende piedade, tende piedade de nós!
Senhor, Filho de Deus, tende piedade, piedade de nós!
2. Ó Cristo, que sois amigo dos pobres e bom com os sofredores,
Tende piedade, tende piedade de nós!
Ó Cristo, Verbo Eterno, tende piedade, piedade de nós!
3. Senhor, que sois nossa vida e salvação, nossa vida e salvação,
Tende piedade, tende piedade de nós!
Ó Sacerdote eterno, Senhor, tende piedade, piedade de nós!
GLÓRIA
Glória a Deus nas alturas!
E paz na terra aos homens por ele amados, aos homens por ele amados.
Senhor Deus, Rei do céu, 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!
Tende piedade de nós, 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!
REFRÃO ORANTE: Vinde nos ensinar
Vinde nos ensinar, ó Divina Sabedoria!
Vinde nos abrasar, ó Palavra que nos recria!

SEQUENCIA: Espírito Santo
1. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz, um raio de luz!
Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos sete dons, vossos sete dons.
2. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio, vinde, doce alívio vinde!
No labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem, no calor aragem.
3. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente, curai o doente.
Dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei, o frio aquecei.
4. Enchei, luz bendita, chama que crepita, o íntimo de nós, o íntimo de nós!
Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele, nem um bem há nele
5. Dai à vossa Igreja, que espera e deseja, vossos sete dons, vossos sete dons.
Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna, alegria eterna.
Amém! Amém!
ACLAMAÇÃO: Aleluia, eu sou o pão vivo!
Refrão: Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia!
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
Vinde, Espírito Divino e enchei com vossos dons os corações dos fieis;
E acendei neles o amor como um fogo abrasador.
OFERTAS: Pão e vinho, Pai poremos
Refrão: Pão e vinho, Pai, poremos, nesta mesa, uma vez mais.
É um pouco do que temos pelo muito que nos dais.
1. Vós nos dais Jesus, o Cristo, mas o Cristo o que nos faz?
Vem morrer crucificado, para vir ressuscitado e nos dar a sua paz.
2. Vós nos dais o vosso Filho, para ser o nosso irmão.
E pra termos, de verdade, só amor, fraternidade, Ele deu-nos o perdão.
3. Vosso Filho, Pai, nos destes para nosso Redentor.
Pra livrar-nos do egoísmo, Ele sopra - é simbolismo, e nos dá o Santo Amor.
4. Vosso Filho, Pai, fizestes ser do mundo a Salvação.
Mas Jesus, que nos quer tanto, pelo Espírito que é Santo, nos confiou sua Missão.
SANTO
1. Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do universo!
O céu e a terra proclamam vossa glória, ó Senhor!
Refrão: Hosana, hosana, hosana! Hosana nas alturas!
Hosana, hosana, hosana! Hosanas ao Senhor!
2. Bendito Aquele que vem em nome do Senhor!
COMUNHÃO: Senhor vem dar-nos sabedoria
1. Senhor vem dar-nos Sabedoria, que faz ter tudo como Deus quis.
E assim faremos da Eucaristia, o grande meio de ser feliz.
Refrão: Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz e nós veremos que Pão é Jesus!
2. Dá-nos Senhor, o Entendimento, que tudo ajuda a compreender:
para nós vermos como é alimento, o pão e o vinho que Deus quer ser.
3. Senhor vem dar-nos divina Ciência, que como o Eterno faz ver sem véus!
Tu vês por fora, Deus vê a essência, pensar que é pão, mas é nosso Deus.
4. Dá-nos Senhor, o teu Conselho, que nos faz sábios para guiar.

Homem, mulher, jovem e velho, nós guiaremos ao Santo Altar.
5. Senhor vem dar-nos a Fortaleza, a santa força do coração.
Só quem vencer vai sentar-se à mesa, para quem luta Deus quer ser pão.
6. Dá-nos Senhor, filial Piedade, a doce forma de amar enfim.
Para que amemos quem na verdade, aqui amou-nos até o fim.
7. Dá-nos, enfim, Temor sublime, de não amá-los como convém:
O Cristo-Hóstia que nos redime, o Pai Celeste que nos quer bem.
27 de Maio – Santíssima Trindade
Momento
ENTRADA
ATO PENITENCIAL
GLÓRIA
REFRÃO ORANTE
ACLAMAÇÃO
OFERTÓRIO
SANTO
COMUNHÃO

Música
Bendito sejas Tu
Senhor
Glória (oficial)
Ó beleza eterna
Aleluia, o nosso Cordeiro Pascal
Pão e vinho, Pai poremos
Santo
Comungar para viver

CD
Festas Litúrgicas 1
Glorifica minha alma ao Senhor
Cantar a Liturgia – Fx. 5
Deus é bom
Liturgia 10
Envia teu Espírito Senhor
Santo é o Senhor – Fx.12
A Santíssima Trindade no 3º.
Milênio

ENTRADA: Bendito sejas Tu
1. Bendito sejas Tu, Senhor de nossos pais. És pródigo de graças, ó Senhor.
Refrão: Glória ao Senhor, Criador para sempre (bis)
2. Bendito sejas Tu, ó Verbo de Deus Pai; a morte que sofreste nos deu vida.
3. Bendito sejas Tu, Espírito de Deus, operas na Igreja a salvação.
ATO PENITENCIAL: Senhor
1. Senhor, que sois a força dos fracos e o amparo dos humildes,
Tende piedade, tende piedade de nós!
Senhor, Filho de Deus, tende piedade, piedade de nós!
2. Ó Cristo, que sois amigo dos pobres e bom com os sofredores,
Tende piedade, tende piedade de nós!
Ó Cristo, Verbo Eterno, tende piedade, piedade de nós!
3. Senhor, que sois nossa vida e salvação, nossa vida e salvação,
Tende piedade, tende piedade de nós!
Ó Sacerdote eterno, Senhor, tende piedade, piedade de nós!
GLÓRIA
Glória a Deus nas alturas!
E paz na terra aos homens por ele amados, aos homens por ele amados.
Senhor Deus, Rei do céu, 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!
Tende piedade de nós, 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!
REFRÃO ORANTE: Ó beleza eterna
Ó Beleza eterna, ó Amor infinito.
Deus, Trindade Santa, só Tu, só Tu salvarás o mundo.

ACLAMAÇÃO: Aleluia, eu sou o pão vivo!
Refrão: Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia!
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Divino,
ao Deus que é, que era e que vem, pelos séculos. Amém.

OFERTAS: Pão e vinho, Pai poremos
Refrão: Pão e vinho, Pai, poremos, nesta mesa, uma vez mais.
É um pouco do que temos pelo muito que nos dais.
1. Vós nos dais Jesus, o Cristo, mas o Cristo o que nos faz?
Vem morrer crucificado, para vir ressuscitado e nos dar a sua paz.
2. Vós nos dais o vosso Filho, para ser o nosso irmão.
E pra termos, de verdade, só amor, fraternidade, Ele deu-nos o perdão.
3. Vosso Filho, Pai, nos destes para nosso Redentor.
Pra livrar-nos do egoísmo, Ele sopra - é simbolismo, e nos dá o Santo Amor.
4. Vosso Filho, Pai, fizestes ser do mundo a Salvação.
Mas Jesus, que nos quer tanto, pelo Espírito que é Santo, nos confiou sua Missão.
SANTO
1. Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do universo!
O céu e a terra proclamam vossa glória, ó Senhor!
Refrão: Hosana, hosana, hosana! Hosana nas alturas!
Hosana, hosana, hosana! Hosanas ao Senhor!
2. Bendito Aquele que vem em nome do Senhor!
COMUNHÃO: Comungar para viver
1. Ao recebermos, Senhor, tua presença sagrada pra confirmar teu amor faz de nós tua morada.
Surge um sincero louvor brota a semente plantada faz-nos seguir teu caminho sempre trilhar tua
estrada.
Refrão: Desamarrem as sandálias e descansem. Este chão é terra santa, irmãos meus.
Venham, orem, comam, cantem, venham todos e renovem a esperança no Senhor. (bis)
2. O Filho de Deus com o Pai e o Espírito Santo, nesta Trindade um só ser que pede a nós
sermos santos. Dai-nos Jesus, teu poder de se doar sem medida, deixa que compreendamos que
este é o sentido da vida.
3. Ao virmos te receber, nós te pedimos, ó Cristo, faze vibrar nosso ser, indo ao encontro ao Pai
Santo. Sem descuidar dos irmãos, mil faces da tua face, faze que o coração sinta, a força da
caridade.

31 de Maio – Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo – Corpus Christi
Momento
ENTRADA
ATO PENITENCIAL
GLÓRIA
REFRÃO ORANTE
SEQUENCIA
(facultativo)
ACLAMAÇÃO
OFERTÓRIO
SANTO
COMUNHÃO

Música
Venham para a ceia do Senhor
Senhor
Glória (oficial)
Te adoro hóstia santa
Terra exulte de alegria

CD
Venham para a ceia do Senhor
Glorifica minha alma ao Senhor
Cantar a Liturgia – Fx. 5
Tudo é obra de Deus – Fx 9
Festas Litúrgicas 2

Aleluia, o nosso Cordeiro Pascal
Pão e vinho, Pai poremos
Santo
Eis que sou o pão da vida

Liturgia 10
Envia teu Espírito Senhor
Santo é o Senhor – Fx.12
Acolhendo a Palavra

ENTRADA: Venham para a Ceia do Senhor
Refrão: 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.
1. 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?
2. 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?
3. Pão é carne verdadeira, vinho é sangue da videira!
Possa tal fé se aprofundar! Se o mistério é incompreensível,
nossa fé diz que é possível. Como não nos alegrar?
ATO PENITENCIAL: Senhor
1. Senhor, que sois a força dos fracos e o amparo dos humildes,
Tende piedade, tende piedade de nós!
Senhor, Filho de Deus, tende piedade, piedade de nós!
2. Ó Cristo, que sois amigo dos pobres e bom com os sofredores,
Tende piedade, tende piedade de nós!
Ó Cristo, Verbo Eterno, tende piedade, piedade de nós!
3. Senhor, que sois nossa vida e salvação, nossa vida e salvação,
Tende piedade, tende piedade de nós!
Ó Sacerdote eterno, Senhor, tende piedade, piedade de nós!
GLÓRIA
Glória a Deus nas alturas!
E paz na terra aos homens por ele amados, aos homens por ele amados.
Senhor Deus, Rei do céu, 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!
Tende piedade de nós, 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!
REFRÃO ORANTE: Te adoro hóstia santa
Te adoro Deus da vida, te adoro Pão do Céu.
Te adoro Hóstia Santa, Jesus Cristo, meu Senhor. (bis)
SEQUENCIA (opcional): Terra exulta de alegria
1. Terra exulta de alegria, louva teu pastor e guia,
com teus hinos, tua voz; com teus hinos tua voz!
2. Tanto possas, tanto ouses, em louva-lo não repouses:
sempre excede o teu louvor, sempre excede o teu louvor!
3. Hoje a Igreja te convida: ao pão vivo que dá a vida.
Vem com ela celebrar, vem com ela celebrar!
4. Este pão, que o mundo creia! Por Jesus na Santa Ceia,
foi entregue aos que escolheu, foi entregue aos que escolheu!
5. Nosso júbilo cantemos, nosso amor manifestemos,
pois transborda o coração, pois transborda o coração!
6. Quão solene a festa, o dia, que da Santa Eucaristia
nos recorda a instituição, nos recorda a instituição!
7. Novo Rei e nova mesa, nova Páscoa e realeza,
foi-se a Páscoa dos judeus, foi-se a Páscoa dos judeus!
8. Era sombra o antigo povo, o que é velho cede ao novo:
foge a noite, chega a luz, foge a noite, chega a luz!
9. O que Cristo fez na ceia, manda à Igreja que o rodeia
repeti-lo até voltar, repeti-lo até voltar!
10. Seu preceito conhecemos: pão e vinho consagremos
para nossa salvação, para nossa salvação!
11. Faz-se carne o pão de trigo, faz-se sangue o vinho amigo:
deve-o crer todo cristão, deve-o crer todo cristão!
12. Se não vês nem compreendes, gosto e vista tu transcendes,
elevado pela fé, elevado pela fé!
13. Pão e vinho, eis o que vemos; mas ao Cristo é que nós temos
em tão ínfimos sinas, em tão ínfimos sinais!
14. Alimento verdadeiro, permanece o Cristo inteiro;
quer no vinho, quer no pão, quer no vinho, quer no pão!
15. É por todos recebido, não em parte ou dividido;
pois inteiro é que se dá, pois inteiro é que se dá!
16. Um ou mil comungam dele, tanto este quanto aquele;
multiplica-se o Senhor, multiplica-se o Senhor!
17. Dá-se ao bom como ao perverso, mas o efeito é bem diverso:
Vida morte traz em si, Vida e morte traz em si!
18. Pensa bem: igual comida, se ao que é bom enche de vida,
Traz a morte para o mau, traz a morte para o mau!
19. Eis a hóstia dividida... quem hesita, quem duvida?
Como é toda o autor da vida, a partícula também.
20. Jesus não é atingido: o sinal é que é partido;
mas não é diminuído, nem se muda o que contém.

ACLAMAÇÃO: Aleluia, eu sou o pão vivo!
Refrão: Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia!
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
Eu sou o pão vivo descido do céu; quem deste pão come, sempre há de viver!

OFERTAS: Pão e vinho, Pai poremos
Refrão: Pão e vinho, Pai, poremos, nesta mesa, uma vez mais.
É um pouco do que temos pelo muito que nos dais.
1. Vós nos dais Jesus, o Cristo, mas o Cristo o que nos faz?
Vem morrer crucificado, para vir ressuscitado e nos dar a sua paz.
2. Vós nos dais o vosso Filho, para ser o nosso irmão.
E pra termos, de verdade, só amor, fraternidade, Ele deu-nos o perdão.
3. Vosso Filho, Pai, nos destes para nosso Redentor.
Pra livrar-nos do egoísmo, Ele sopra - é simbolismo, e nos dá o Santo Amor.
4. Vosso Filho, Pai, fizestes ser do mundo a Salvação.
Mas Jesus, que nos quer tanto, pelo Espírito que é Santo, nos confiou sua Missão.
SANTO
1. Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do universo!
O céu e a terra proclamam vossa glória, ó Senhor!
Refrão: Hosana, hosana, hosana! Hosana nas alturas!
Hosana, hosana, hosana! Hosanas ao Senhor!
2. Bendito Aquele que vem em nome do Senhor!
COMUNHÃO: Eis que sou o pão da vida
1. 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.
Refrão: 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.
2. O meu corpo e meu sangue são sublimes alimentos, do fraco indigente é vigor, do faminto é o
sustento. Do aflito é consolo, do enfermo é a unção, do pequeno e excluído, rocha viva e
proteção.
3. 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.
4. 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.

