01) P.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo!
Ass.: Amém! P.: O Deus da esperança, que nos cumula
de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito
Santo, esteja convosco. Ass.: Bendito seja Deus que
nos reuniu no amor de Cristo.
02) P.: /:Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo!
Ass.: Amém!:/ P.: Que a graça de Nosso Senhor Jesus
Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo
estejam convosco: Ass.: /:Bendito, Bendito seja Deus,
que nos reuniu no amor de Cristo.:/

08) Ass.: Confesso a Deus todo-poderoso e a vós,
irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por
pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha
culpa, tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos
anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, /:que rogueis por
mim a Deus, nosso Senhor.:/ P.: Deus todo-poderoso,
tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos
conduza à vida eterna. Ass.: Amém! P.: Senhor, tende
piedade de nós! Ass.: Senhor, tende piedade de nós!
P.: Cristo, tende piedade de nós! Ass.: Cristo, tende
piedade de nós! P.: Senhor, tende piedade de nós! Ass.:
Senhor, tende piedade de nós!

03) P.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo!
Ass.: Amém! Amém! P.: A graça de Nosso Senhor Jesus
Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo
estejam convosco: Ass.: Bendito, seja Deus, que nos
reuniu no amor de Cristo.

09) P.: Tende compaixão de nós, Senhor. Ass.: Porque
somos pecadores. P.: Manifestai, Senhor, a vossa
misericórdia. Ass.: E dai-nos a vossa salvação. P.:
Deus todo poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os
nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Ass.:
Amém! P.: Senhor, tende piedade de nós! Ass.: Senhor,
04) 1. Senhor, que sois a plenitude da verdade e da tende piedade de nós! P.: Cristo, tende piedade de nós!
graça, tende piedade de nós! /:Kyrie, Kyrie, Kyrie Ass.: Cristo, tende piedade de nós! P.: Senhor, tende
eleison!:/
2. Cristo, que vos tornastes pobre para nos piedade de nós! Ass.: Senhor, tende piedade de nós!
enriquecer, tende piedade de nós! /:Christe, Christe,
Christe eleison!:/ 3. Senhor, que viestes para fazer de
10) 1. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus
nós o vosso povo santo, tende piedade de nós! /:Kyrie,
amados. A vós louvam, Rei celeste, os que foram
Kyrie, Kyrie eleison!:/
libertados! 2. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos,
bendizemos; damos glória ao vosso Nome, vossos dons
05) 1. Senhor, que oferecestes o vosso perdão a Pedro agradecemos! 3. Senhor nosso, Jesus Cristo, Unigênito
arrependido, tende piedade de nós! Senhor, tende do Pai, vós, de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas
piedade de nós! 2. Cristo, que prometestes o paraíso ao perdoai. 4. Vós, que estais junto do Pai como nosso
bom ladrão, tende piedade de nós! Cristo, tende intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso
piedade de nós! 3. Senhor, que acolheis toda a pessoa clamor! 5. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo, o
que confia na vossa misericórdia, tende piedade de nós! Senhor, com o Espírito Divino, de Deus Pai no esplendor!
Senhor, tende piedade de nós!
Amém! Amém!
06) 1. Senhor, que vistes não para condenar, mas para
perdoar, tende piedade de nós! Senhor, tende piedade
de nós! 2. Cristo, que vos alegrais pelo pecador
arrependido, tende piedade de nós! Cristo, tende
piedade de nós!
3. Senhor, que muito perdoais a
quem muito ama, tende piedade de nós! Senhor, tende
piedade de nós! Deus todo-poderoso... Amém.

10a) 1. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra a seus
amados! A vós louvam, Rei Celeste, os que foram
libertados. 2. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos,
bendizemos; damos glória ao vosso nome, vossos dons
agradecemos! 3. Senhor nosso, Jesus Cristo, Unigênito
do Pai, Vós, de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas
perdoai! 4. Vós, que estais junto do Pai, como nosso
intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso
07) S.: Senhor, que viestes procurar quem estava pedido, clamor! 5. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo, o
tende piedade de nós! T.: Senhor, tende piedade, piedade Senhor, com o Espírito Divino, de Deus Pai no esplendor!
de nós! S.: Cristo, que viestes dar a vida em resgate de
muitos, tende piedade de nós! T.: Cristo, tende piedade, 11) /:Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos
piedade de nós! S.: Senhor, que congregais na unidade homens por Ele amados!:/ 1. Senhor Deus, Rei dos
os vossos filhos dispersos, tende piedade de nós! T.: céus, Deus Pai todo poderoso: nós vos louvamos, nós
Senhor, tende piedade de nós!
vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos
glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa
glória! 2. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor
Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós, que

01

tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós! Vós,
que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica! 3.
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! Amém!
11a) /:Glória! Glória! Glória a Deus nas alturas, e na
terra paz aos homens! 1. Senhor Deus, Rei dos céus,
Deus Pai todo poderoso: nós vos louvamos, nós vos
bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos.
2. Nós vos damos graças por vossa imensa glória.
Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor Deus,
Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. 3. Vós, que tirais o
pecado do mundo, tende piedade de nós! Vós, que tirais
o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica! 4. 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!
12) Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do universo! O céu
e a terra proclamam vossa glória. Hosana, hosana,
hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do
Senhor! Hosana, hosana, hosana nas alturas!
13) Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do universo! O céu
e a terra proclamam vossa glória. Hosana, hosana,
hosana, hosana, hosana nas alturas. Bendito o que
vem em nome do Senhor!
14) Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do Universo, o céu
e a terra proclamam a vossa glória! Hosana nas alturas,
hosana! Bendito aquele que vem em nome do Senhor!
/:Hosana nas alturas!:/
15) /: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!
16) /: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, a vossa paz!
17) /: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. Senhor
a vossa paz! Senhor a vossa paz!
18) Vimos Te encontrar em Tua Casa, ó Senhor!
Somos o Teu povo reunido em Teu amor, reunido em
Teu amor! 1. Ó Pai, nos reunimos em torno do altar pra
celebrar a Ceia, memória do Senhor. Trazemos nossa
vida, queremos Te louvar, por aquilo que nos dás, nosso
canto é gratidão. 2. Ó Pai, nos alegramos em torno do
altar em celebrar a Ceia em nome do Senhor. És fonte de
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alegria, queremos Te seguir, pois um dia nos darás um
lugar bem mais feliz. 3. Ó Pai, nos encontramos em torno
do altar pra celebrar a Ceia, presença do Senhor. Perdão
das nossas faltas queremos te pedir, por aquilo que nos
faz separar-nos de ti.
19) Alegres, vamos à Casa do Pai e, na alegria, cantar
seu louvor. Em sua casa somos felizes: participamos
da Ceia do amor. 1. A alegria nos vem do Senhor, seu
amor nos conduz pela mão. Ele é luz que ilumina o seu
povo. Com segurança lhe dá a salvação. 2. O Senhor nos
concede os seus bens, nos convida à sua mesa sentar, e
partilha conosco o seu Pão. Somos irmãos ao redor deste
altar. 3. Voltarei sempre à casa do Pai. De meu Deus
cantarei o louvor. Só será bem feliz uma vida que busca
em Deus sua fonte de amor.
20) 1. Glória a Deus Trindade que “primeiro nos amou”.
Deus comunidade que em Jesus se revelou. Viver e
conviver em comunhão. /:Glória, glória, aleluia! Eis a
nossa vocação!:/ 2. Glória ao Filho Amado que do Pai
vem anunciar; Grande “Boa-Nova” para os homens
libertar. 3. Glória ao Santo Espírito que o mundo renovou.
Vem e ensina a todos o que o Filho nos falou.
21) 1. Eis como é bom e como é agradável, sentir-nos
família, em nome do Senhor, em nome do Senhor! /:Sim!
Nós somos Igreja, somos assembleia que Deus
convocou!:/ 2. Povo de Deus, unido a caminho, disposto
e aberto a todos acolher, a todos acolher. 3. Cristo é
Pastor, nós somos seu povo, conhece o nome de cada
um de nós, de cada um de nós. 4. Juntos na fé, reunidos
estamos, na mesma alegria viemos celebrar, viemos
celebrar.
22) 1. A aurora precede o nascer do sol, que vem trazer
luz e calor pra semente brotar. Maria tu és a Aurora!
Jesus é o sol, o calor! E o meu coração é a semente que
vai germinar neste amor! 2. Não deixa teu povo esperar
em vão. Um mundo sem ódio e rancor onde reina o
perdão. Maria do amém, do aleluia, escuta do povo o
clamor! Do teu coração sempre aberto nos mande Jesus
Redentor! 3. Contigo a esperança da paz floriu. Nos
passos do povo que vês caminhar neste chão. Maria, tu
és a alegria dos pobres sem voz e sem vez! Plantaste
confiança na gente mostrando o teu modo de ser!
23) 1. Cante, ao Senhor, a terra inteira! Sirvam ao Senhor,
com alegria! /:Vinde ao seu encontro, alegremente!:/ /:O
Senhor é bom, eterno é seu amor! O Senhor é bom,
eterno é seu amor!:/ 2. Vinde! Aproximai-vos, dando
graças, todos a cantar hinos de alegria! /:Bendizei, louvai
seu santo nome!:/ 3. “O Senhor é bom!”, nós repetimos,
sua misericórdia é sem limites, /:seu amor fiel é para
sempre!:/

24) 1. Neste altar da esperança, ofertamos nossa vida.
/:Vida que é dom e serviço, vida de amor, doação.:/
Aceitai, ó Senhor, estes dons. No altar, vinho e pão.
Nós queremos viver como irmãos pra formar um só
coração. 2. Tanto pão mal repartido, tantas bocas tão
famintas. /:Ah! Tão urgente é a partilha, indispensável pra
vida.:/ 3. Animar quem vive triste, consolar desanimados
/:e mostrar a estrada certa, eis a missão do profeta.:/
4. Pão sagrado compromete a viver fraternidade.
/:Nossas mãos são instrumentos pra construir vosso
Reino.:/

a verdade, vida, o maior valor. O Bom Pastor, vosso guia,
vosso Salvador. 3. Sou verdadeira videira, meu Pai é o
agricultor; vós sois os ramos benditos, juntos pelo amor.
4. Sou vosso santo alimento, dei minha vida por vós.
Quem comer vive pra sempre, pão que vem do céu.
5. Estarei sempre convosco, não vos abandonarei.
Depois da cruz e da morte ressuscitarei.

30) 1. Vem, meu povo, ao banquete da vida, vem provar
o sabor deste pão. Partilhado no abraço fraterno, na
ternura de Deus comunhão. Vem, que a mesa já está
preparada, vem trajando a veste mais linda. Há irmãos
esperando nas ruas, dize a todos que aguardo sua vinda.
25) 1. És bendito, Deus ternura, pelo pão que, com
Nesta ceia, Senhor, partilhamos, tua vida no vinho e
fartura, nos concedes cada dia. Pelo vinho que alegra,
no pão. No fraterno convívio seremos, testemunhas
quem festeja e quem celebra, pelo amor que nos recria.
da Ressurreição. 2. Vem, meu povo, ao banquete da
Abençoa, ó Pai de bondade, a oferenda que o povo
vida, entoar solidária canção. Que aos pequenos e
traz, nosso esforço de fraternidade, nossa fome de
pobres da terra, seja força de libertação. Vem em nome
pão e de paz. 2. Neste encontro do teu povo, nós
de todos os povos, espoliados da própria nação. Das
sonhamos mundo novo, partilhamos luta e pão.
antigas e novas culturas, vê pegadas de Deus neste
Superamos a ganância e o egoísmo, a intolerância.
chão. 3. Vem, meu povo, ao banquete da vida, vem de
Procuramos ser irmãos. 3. Onde há tantos excluídos,
graça te dou minha paz; aos que choram perdidos no
solidários, esquecidos, nós queremos construir nova terra
escuro, o arco-íris no céu mostrarás. Vem sentar-te à
prometida onde todos tenham vida, todos saibam repartir.
mesa entre amigos, como povo a quem dou liberdade.
Sem temer a opressão denuncia o poder que não quer
26) /:Que coisa poderemos dar-te ó Senhor que já não te igualdade. 4. Vem, meu povo, ao banquete da vida, vem
pertença?:/ /:Pão e vinho já são teus e as ofertas também buscar a coragem de amar. Se a defesa do Reino
já são tuas. Muito mais do que oferecê-las, nós viemos tomares, com a vida terás que pagar. Vem, já vai
devolvê-las.:/ Tudo te pertence e nós também te despontar novo dia, de ciranda e festa geral. Já se avista
pertencemos. Toma o nosso coração. Com ele a nossa a "terra sem males", milenar esperança pascal.
gratidão, Senhor.
31) 1. Quando te domina o cansaço e já não puderes dar
um passo, quando o bem ao mal ceder e tua vida não
27) 1. Pelos dons da natureza e o labor da humanidade quiser ver um novo amanhecer. Levanta-te e come!
teu amor nos enobrece em ternura e verdade. O teu Levanta-te e come! Que o caminho é longo, caminho
nome bendizemos, ó Senhor do mundo inteiro! /:Tu és a longo! Eu sou teu alimento, ó caminheiro. Eu sou o
bela primavera nos recantos desta terra.:/ 2. Os Pão da Vida verdadeiro! Te faço caminhar, vale e
confins do universo contemplaram os teus feitos! És o monte atravessar pela Eucaristia, Eucaristia. 2.
Deus Eterno e Santo da justiça e do direito. 3. Cante o Quando te perderes no deserto e a morte então sentires
céu e cante a terra pela luz que não se apaga, teu amor é perto, sem mais forças pra subir, sem coragem de
luminoso, clareando a nossa estrada!
assumir o que Deus de ti pedir. Levanta-te e come!
Levanta-te e come! Que o caminho é longo, caminho
28) A vida dos justos está nas mãos de Deus; nenhum longo! 3. Quando a dor, o medo, a incerteza tentam
tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos apagar tua chama acesa e tirar do coração a alegria e a
pareceram morrer; mas eles estão em paz! Aleluia! paixão de lutar não ser em vão. Levanta-te e come!
Aleluia! 1. Senhor, quem morará em vossa casa e em Levanta-te e come! Que o caminho é longo, caminho
vosso monte santo habitará? É aquele que caminha sem longo! 4. Quando não achares o caminho, triste e abatido,
pecado e pratica a justiça fielmente. 2. Senhor, quem vais sozinho; o olhar sem brilho e luz sob o peso de tua
morará em vossa casa e em vosso monte santo habitará? cruz que a lugar nenhum conduz. Levanta-te e come!
Que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em Levanta-te e come! Que o caminho é longo, caminho
calúnias sua língua. 3. Senhor, quem morará em vossa longo! 5. Quando a voz do anjo então ouvires e o coração
casa e em vosso monte santo habitará? Que em nada de Deus sentires te acordando para o amor, renovando o
prejudica o seu irmão nem cobre de insulto seu vizinho. teu vigor, água e pão, o bem maior. Levanta-te e come!
4. Senhor, quem morará em vossa casa e em vosso Levanta-te e come! Que o caminho é longo, caminho
monte santo habitará? Que não dá valor algum ao longo!
homem ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor.
32) (15º Dom.) a) Terra boa é aquele que ouviu e a
29) 1. Somos pequeno rebanho em busca da salvação, palavra de Deus praticou: a semente na terra caiu e de
temos mais força, mais vida nesta comunhão. terra tão boa brotou! A semente na terra caiu e de terra
/:Comunhão de amor, festa de irmãos, partilhando o tão boa brotou! Feliz quem anda com a verdade, na lei de
pão encontramos o próprio Deus.:/ 2. Sou o caminho, Deus, com integridade! Feliz quem guarda seu
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mandamento no coração, no pensamento!
(16º Dom.) b) Quem pertence ao Reino de Deus é a boa
semente, é farol: quando os tempos chegarem ao fim, os
fiéis brilharão como o sol. Quando os tempos chegarem
ao fim, os fiéis brilharão como sol. Ah! Quem me dera,
que, em meu andar, teus mandamentos possa eu
guardar! Se os mandamentos obedecer, não vai o mal
acontecer!
(17º Dom.) c) Quando os tempos chegarem ao fim,
enviados os anjos virão separar os que mal procederam
dos que bons declarados serão! Quando tuas leis eu
aprender, vou te louvar e agradecer!
Eu vou guardar teu mandamento, mas, não me deixes no
esquecimento.
(18º Dom.) d) Cinco pães e dois peixes tomou, aos
discípulos deu peixe e pão. Os discípulos vão e repartem
e se farta a maior multidão. Os discípulos vão e repartem
e se farta a maior multidão. Os que as maldades sabem
evitar, a estrada certa vão encontrar! Senhor, tu deste os
teus mandados, para que sejam sempre guardados!
33) 1. Nossos pais nos contaram prodígios do Senhor,
que sustenta o seu povo: o seu braço é força e vitória, e
o seu rosto é farol luminoso! O Senhor nos alimenta
com a fina flor do trigo! /:Eis o pão da liberdade, da
justiça e da verdade!:/ 2. A cidade de Deus se alegra
pelos braços de um rio caudaloso! Fecundada, por nada
se abala, sua fonte é um dom precioso! 3. Em memória
da obra criada, toda a mãe natureza se alegra, revestindo
de flores e frutos os diversos caminhos da terra! 4. É feliz
a nação que aclama o Senhor amoroso e materno: Ele
cuida dos seus pequeninos e os conduz ao seu Reino
eterno. 5. Criaturas, vibrai de alegria! Seres todos, do céu
e da terra, entoai ao Senhor canto novo: seu amor para
sempre impera.
34) 1. Nesta Eucaristia o Cristo se faz pão. Pão que se
reparte no amor, na doação, gerando vida nova se doa
sem cessar, da Igreja faz seu corpo no mundo a
transformar. Os nossos olhos se abrem ao partir o
pão. Cristo se revela nesta comunhão. 2. Somos
convidados à Ceia do Senhor onde se revela, do Pai, o
grande amor. Um gesto tão divino nos deixa esta lição: a
vida não se guarda, a vida é doação. 3. Somos
convocados em Cristo renovar nosso compromisso de fé
que faz andar. Igreja peregrina, um povo em missão.
Igreja que se torna lugar de comunhão. 4. Cristo, pão
partido, ensina a partilhar, vida e esperança nos vem
comunicar. O grão que não morrer, sozinho ficará, e
aquele que morrer muito fruto doará. 5. Como Igreja viva,
viemos aprender: Cristo é nosso Mestre, que ensina bem
viver. Um povo batizado não pode se omitir; um mundo
mais humano devemos construir.
35) Toda Igreja, unida, celebra a memória pascal do
Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que
seguiram a Cristo por primeiro. 1. Publicai em toda a
terra os prodígios do Senhor, reuniu seu povo amado
para o canto do louvor. 2. Bendizei, louvai por Pedro, pela
fé que professou, essa fé é a rocha firme da Igreja do
Senhor. 3. Bendizei, louvai por Paulo, pelo empenho na

missão, o seu zelo do Evangelho leva ao mundo a
salvação. 4. Alegrai-vos neste dia que o martírio iluminou,
o triunfo destes santos nos confirme no amor.
36) 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, confiança total, e escutar
o teu Filho que diz: Senta comigo à minha mesa, nutre
a esperança, reúne os irmãos. Planta meu Reino,
transforma a terra; mais que coragem, tens minha
mão! 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:
37) Bem-aventurados os que têm um coração de
pobre, porque deles é o Reino dos céus, porque deles
é o Reino dos céus! 1. Senhor Deus, a vós elevo minha
alma, em vós confio: que eu não seja envergonhado!
2. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e fazei-me
conhecer a vossa estrada! 3. Vossa verdade me oriente
e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação! 4.
Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa
compaixão que são eternas! 5. O Senhor é piedade e
retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. 6. Ele
dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o
seu caminho. 7. O Senhor se torna íntimo aos que o
temem e lhes dá a conhecer sua Aliança.
38) 1. 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. 2. 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. 3. Que o teu Espírito nos dê
sabedoria pra bem vivermos nossos anos, nossos dias.
Tem compaixão, Senhor, dos teus humildes servos, e
exultará de alegria o coração. 4. 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 da tua luz. 5. 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.
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39) Na Diocese da Alegria João Batista é nosso guia,
“voz que clama no deserto”: Jesus Cristo está bem
perto! 1. Chega um homem mandado por Deus, veio dar
testemunho da luz. A palavra habitou entre nós. João
Batista tornou-se sua voz. 2. Já no ventre da mãe se
alegrou, por Maria a saudar Isabel. Este encontro boa
nova anunciou: nosso Deus socorreu Israel. 3. Sempre é
tempo de bem preparar os caminhos de Cristo Senhor!
João Batista nos vem ensinar que alegria só nasce do
amor. 4. Nosso povo que habita a região, na Diocese
Igreja se faz. O batismo nos torna irmãos, na alegria, no
amor e na paz. 5. Com seu Bispo, pastor a reunir, com os
padres ao povo servir. Religiosos e leigos também são
em Cristo Igreja, amém!
40) /:Sou feliz, Senhor, porque tu vais comigo: vamos
lado a lado, és meu melhor amigo.:/ 1. Quero ter nos
meu olhos a luz do teu olhar; quero na minha mão tua
mão a me guiar. 2. Como brilha no céu o sol de cada dia;
quero brilhem meus lábios com sorrisos de alegria.
3. Como vento veloz, o tempo da vida passa. Quero ter
sempre em mim o favor da tua graça.

41) 1. Tu nos fizeste assim: filhos do teu coração! Mais do
que pássaros livres, mais livres nós somos quando entre
tuas mãos. Bem mais que as flores do campo, maior é o
encanto do amor que Tu tens. Eis que eu vou proclamar
tua vida! Sim, eu vou anunciar teu amor. Livre pra
poder amar, feliz por querer te anunciar, pronto para
escutar, quando tua voz me falar. 2. Mas muitas vezes
o amor, ferido e preso ficou: por medo ou por incerteza,
perdeu-se a beleza e o brilho do olhar. No rosto da
humanidade estampou-se a saudade do afeto e do lar.
3. Eis que o amor é Jesus! Ele é o libertador! Nele não há
mais cadeia, sua vida semeia esperança e vigor. Nele a
humanidade encontra a verdade, recobra o esplendor.
42) Vem, Senhor, e abençoa-nos; dá-nos tua paz,
Senhor; Tua mão esteja sobre nós, toca-nos com teu
amor!

