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ENTRADA – Dia 5: O Profeta
1. 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!
Refrão: 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?
2. 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!
3. 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.

ENTRADA – Dias 12 e 26: Te amarei
1. Me chamaste para caminhar na vida contigo, decidi para sempre seguir-Te, não voltar atrás.
Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma, é difícil agora viver sem lembrar-me de Ti.
Refrão: Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor, eu só encontro a paz e a alegria bem perto
de Ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor, eu só encontro a paz e a alegria bem perto de
Ti.
2. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta, eu pensei na fuga esconder-me, ir longe
de Ti. Mas Tua força venceu e ao final eu fiquei seduzido, é difícil agora viver sem saudades de
Ti.
3. Ó Jesus, não me deixes jamais caminhar solitário, pois conheces a minha fraqueza e o meu
coração. Vem ensina-me a viver a vida na Tua presença, no amor dos irmãos, na alegria, na paz,
na união.
NOTA: Colocar os 2 cantos de entrada no folheto do dia 19 para uso durante a semana
ENTRADA - Dia 19: Maria da Assunção
1. Maria concebida, sem culpa original, trouxeste a luz da vida na noite de Natal.
Tu foste imaculada na sua conceição, ó Mãe predestinada da nova criação.
Refrão: Maria da Assunção, escuta a nossa voz e pede proteção a cada um de nós. (bis)
2. Maria, Mãe querida, sinal do eterno amor, do ventre deste a vida e corpo ao Salvador.
Ao céu foste elevada por anjos do Senhor, na glória coroada, coberta de esplendor.
3. 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.

ATO PENITENCIAL
1. Senhor tende piedade e perdoai a nossa culpa. E perdoai a nossa culpa.
Porque nós somos vosso povo, que vem pedir vosso perdão.
2. Cristo tende piedade e perdoai a nossa culpa. E perdoai a nossa culpa.
Porque nós somos vosso povo, que vem pedir vosso perdão.
3. Senhor tende piedade e perdoai a nossa culpa. E perdoai a nossa culpa.
Porque nós somos vosso povo, que vem pedir vosso perdão.

GLÓRIA
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 o Santo. Só vós o Senhor. Só vós o Altíssimo, Jesus Cristo.
Com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém!

REFRÃO ORANTE
Senhor chamaste-me aqui estou, chamaste-me aqui estou.
Ô ô ô ... ô ô ô ... chamaste-me aqui estou.

ACLAMAÇÃO
Refrão: Aleluia, aleluia, aleluia!
VERSÍCULOS
05 de Agosto: 18º Domingo do Tempo Comum
O homem não vive somente de pão, mas vive de toda a palavra que sai
da boca de Deus e não só de pão. Amém, Aleluia, Aleluia!
12 de Agosto: 19º Domingo do Tempo Comum
Eu sou o pão vivo, descido do céu, quem deste pão come, sempre há de viver.
Eu sou o pão vivo, descido do céu. Amém, Aleluia, Aleluia!
19 de Agosto: Solenidade da Assunção de Nossa Senhora
Maria é elevada ao céu, alegram-se os coros dos anjos.
26 de Agosto: 21º Domingo do Tempo Comum
Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida;
As palavras que dizeis, bem que são de eterna vida.

OFERTÓRIO:
1. As coisas que o mundo oferecia, me impediam de Te encontrar. De ver que a vida é só em Ti.
Mas tu vieste e tocaste bem no fundo do meu coração, me ensinaste a Te amar.
Refrão: Oh! Jesus, recebe então a minha vida, recebe as coisas que de ti me afastam, pois
só em Ti quero viver.
2. Agora que o meu coração é Teu, quero sempre Te louvar. Tua vida transbordar. Para que mais
gente experimente, teu amor nos transformando, Tua mão a nos tocar.

SANTO
Santo, Santo, Santo, Senhor, Deus do universo.
O céu e a terra proclamam vossa glória.
Hosana, Hosana, Hosana nas alturas! (bis)
Bendito o que vem em nome do Senhor!
Hosana, Hosana, Hosana nas alturas! (bis)

COMUNHÃO : Aonde iremos nós?
1. Esta é a ceia do Pai, vinde todos, tomai o Alimento Eterno.
Hoje desejo saciar vossa fome de Paz, acolhei-me no coração.
Refrão: Aonde iremos nós? Aonde iremos nós? Tu tens palavras de vida e amor!
Aonde iremos nós? Somos todos teus! Tu és o verdadeiro Santo de Deus.
2. Toda a verdade falei feito pão eu deixei o meu corpo na mesa.
Hoje desejo estar outra vez entre vós, acolhei-me no coração.
3. Meu sangue deixei ficar feito vinho no altar, quem beber tem a vida.
Hoje desejo unir todos vós, vinde a mim, acolhei-me no coração.
4. Minha promessa cumpri, teus pecados remi, preparai o caminho.
Hoje desejo fazer minha Igreja crescer, acolhei-me no coração.

NOTA: Colocar os 2 cantos de comunhão no folheto do dia 19 para uso durante a semana
COMUNHÃO – Dia 19: Povo de Deus foi assim
1. 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 aprender a
humildade, a confiança total, e escutar o teu Filho que diz:
Refrão: Senta comigo à minha mesa, nutre a esperança, reúne os irmãos.
Planta meu Reino, transforma a terra mais que coragem, tens minha mão!
2. 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:
3. 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:
4. 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:

