
1- ENTOAI NOVO CANTO (Sl 98/97)
Letra e Música: J. A. Fontanela
1. Entoai ao Senhor novo canto, pois prodígios foi Ele 
quem fez. Sua mão e o Seu braço santo a vitória lhe 
deram de vez. 
Refr.: Então, os povos viram o Deus que nos salvou, 
por isso ó terra inteira, cantai louvor a Deus!
2. O Senhor revelou seu auxílio, sua justiça aos po-
vos mostrou. Recordou-se de sua bondade, em favor 
de seu povo fiel.
3. Celebrai o Senhor com a harpa, com violão ou 
saltério cantai. Com tambores, cornetas e flautas 
aclamai ao Senhor, Deus e Rei!
4. Batam palmas o mar e os peixes, o universo e o 
que ele contém. Que os rios alegrem aclamem e as 
montanhas bendigam a Deus.
5. Ante a face de Deus alegrai-vos: Ele vem para nos 
governar. Guiará com justiça os povos, na harmonia 
e na paz as nações.

2- CANTE AO SENHOR A TERRA INTEIRA (Sl 100)
Compositor desconhecido
1. Cante ao Senhor a terra inteira! Sirvam ao Senhor 
com alegria, vinde ao seu encontro, alegremente! 
Vinde ao seu encontro, alegremente!
Refr.: /:O Senhor é bom, eterno é seu amor! O Senhor 
é bom, eterno é seu amor! :/
2. Vinde, aproximai-vos, dando graças, todos a can-
tar hinos de alegria! Bendizei, louvai seu santo nome! 
Bendizei, louvai seu santo nome!
3. O Senhor é bom, nós repetimos, sua misericórdia 
é sem limite, seu amor é fiel para sempre! Seu amor 
é fiel para sempre! 

3- VIMOS AQUI, Ó SENHOR
Letra e Música: Lindberg Pires
Refr.: Vimos aqui, ó Senhor, pra cantar tua bondade, 
amor que se dá sem cessar!
1. És o caminho, verdade e vida! És o amigo que per-
de a vida, buscando a todos salvar!
2. És o rochedo, o guia fiel! És a esperança de todos 
que buscam viver em tua casa, Senhor!

4- ÀS TUAS PORTAS, SENHOR (Sl 121)
Letra e Música: Ir. Míria T. Kolling
1. Às tuas portas, Senhor, nossos pés já se detém, 
para entrar com fervor na feliz Jerusalém! Tua casa 
é nossa casa; nós somos o teu povo: cantando um 
canto novo, teu nome santo vimos proclamar!
Refr.: Alegres entramos pra juntos louvar-te, Senhor! 
Felizes cantamos: é eterno é fiel teu amor!
2. Povo de Deus, és feliz, porque Ele te escolheu, 
para contigo habitar e fazer-te povo seu! Na terra 
peregrino, destino é o Monte Santo... Aclama com 
teu canto o Deus bendito que hoje vem a ti!
3. Narram tua glória, Senhor, toda a terra, o mar e os 
céus... Mas quem sustenta o louvor é a voz dos filhos 
teus. Correr ao teu encontro: eis nossa alegria! És 
fonte que sacia a nossa fome e sede de amor!

5- ALEGRES VAMOS À CASA DO PAI
Letra e Música: Ir. Míria T. Kolling
Refr.: 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 con-
duz pela mão. Ele é luz que ilumina o seu povo, com 
segurança lhe dá 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 can-
tarei o louvor. Só será bem feliz uma vida que busca 
em Deus sua fonte de amor.

6- Ó PAI SOMOS NÓS O POVO ELEITO
Letra e Música: José Freitas Campos
Refr.: /: Ó Pai somos nós o povo eleito, que Cristo veio 
reunir! :/
1. Pra viver da sua vida, aleluia! O Senhor nos enviou, 
aleluia!
2. Pra ser Igreja peregrina, aleluia! O Senhor nos 
enviou, aleluia!
3. Pra ser sinal de salvação, aleluia! O Senhor nos 
enviou, aleluia!
4. Pra anunciar o Evangelho, aleluia! O Senhor nos 
enviou, aleluia!
5. Pra servir na unidade, aleluia! O Senhor nos en-
viou, aleluia!
6. Pra celebrar a sua glória! O Senhor nos enviou, 
aleluia!
7. Pra construir um mundo novo, aleluia! O Senhor 
nos enviou, aleluia!
8. Pra caminhar na esperança, aleluia! O Senhor nos 
enviou, aleluia!

7- Ó PAI VENHA A NÓS 
Letra e Música: Fr. Turra
Refr.: Ó Pai, venha a nós, venha a nós o vosso Reino 
de verdade, de justiça, este Reino de paz e de amor. 
1. O Reino é como um tesouro que alguém encontra 
escondido, depois vende tudo o que tem por causa 
do bem escolhido. 
2. O Reino é como um fermento que tudo vai trans-
formando, farinha informe e sem vida aos poucos 
em pão vai ficando. 
3. O Reino é como a semente pequena, humilde e 
sofrida, assim como o grão de mostarda, germina e 
acolhe a vida. 
4. O Reino parece uma rede que ajunta os peixes do 
mar, depois são levados à praia e alguém vai selecio-
nar. 

8- CRISTO ENTRE NÓS
Letra e Música: Frei Luiz Turra
1. Com a presença de Cristo entre nós temos certeza 
que o Reino chegou, tudo de novo renasce de Deus e 
o povo sente que tudo mudou. 
Refr.: Este é o Reino chegando a aurora nascendo e a 
fonte jorrando, Jesus está vivo no meio de nós! 
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2. Jesus convoca e reúne no amor, faz enxergar o 
que o povo não vê, revela ao pobre seu grande valor, 
garante a vida a todo que crê. 
3. O povo simples encontra em Jesus uma resposta 
que vem confirmar o que é de Deus, o que é bom, o 
que é luz e um tempo novo que vai começar. 

9- EIS-ME AQUI, SENHOR
Letra: Pe. Pedro Brito Guimarães / Música: Frei Fabreti, OFM.
Refr.: Eis-me aqui Senhor, Eis-me aqui Senhor! Pra fa-
zer tua vontade, pra viver no teu amor, pra fazer tua 
vontade, pra viver no teu amor, eis-me aqui, Senhor. 
1. O Senhor é o Pastor que me conduz, por caminho 
nunca visto me enviou, sou chamado a ser fermento, 
sal e luz e por isso respondi: aqui estou! 
2. Ele pôs em minha boca uma canção, me ungiu 
como profeta e trovador da história e da vida do 
meu povo e por isso eu respondi: aqui estou! 
3. Ponho a minha confiança no Senhor, da esperança 
sou chamado a ser sinal, seu ouvido se inclinou ao 
meu clamor e por isso eu respondi: aqui estou! 

OFERENDAS

10- ACOLHE A NOSSA OFERTA
Letra e Música: Gen Verde
Acolhe, Senhor a nossa oferta neste misterioso 
encontro da nossa pobreza com a Tua grandeza. 
Nós te oferecemos tudo que de Ti mesmo 
recebemos, Tu em troca doa-nos, doa Tua presença. 

11- APRESENTAÇÃO DOS DONS
Música: Fr. Luiz Turra
Bendito sejais, Senhor Deus do universo pelo pão 
que recebemos de vossa bondade fruto da terra e 
do trabalho humano que agora vos apresentamos e 
para nós se vai tornar pão da vida! 
Bendito seja Deus, bendito seja Deus para sempre! 
Bendito sejais, Senhor Deus do universo pelo vinho 
que recebemos de vossa bondade fruto da videira e 
do trabalho humano que agora vos apresentamos e 
para nós se vai tornar vinho de salvação! 

12- A MESA SANTA
Letra: Pe. Almir G. dos Reis/ Música: Fr. Valtair Francisco da Silva
1. A Mesa Santa que preparamos, mãos que se ele-
vam a Ti, Ó Senhor. O pão e o vinho, frutos da terra, 
duro trabalho, carinho e amor! Refr.: Ô,ô,ô, recebe, 
Senhor! Ô,ô, recebe, Senhor! 
2. Flores, Espinhos, dor e alegria, pais, mães e filhos 
diante do altar. A nossa oferta em nova festa, a nos-
sa dor vem, Senhor, transformar! 
3. A Vida Nova, nova família, que celebramos aqui 
tem lugar. Tua bondade vem com fartura é só saber, 
reunir, partilhar! 

13- BENDITO SEJA DEUS PAI
Letra e Música: Pe. José Cândido da Silva
1. Bendito seja Deus Pai, do universo criador, pelo 
pão que nós recebemos foi de graça e com amor. 
Refr.: O homem que trabalha faz a terra produzir. O 
trabalho multiplica os dons, que nós vamos repartir. 
2. Bendito seja Deus Pai, do universo criador, pelo 
vinho que nós recebemos foi de graça e com amor. 
3. E nós participamos da construção do mundo novo 
com Deus, que jamais despreza nossa imensa pe-
quenez.

14- SÊ BENDITO SENHOR PARA SEMPRE
Letra: Fr. J. M. Cadenassi, ofmcap / Música: Júlio César 
Marques Ricarte
1. Sê bendito, Senhor, para sempre pelos frutos 
das nossas jornadas! Repartidos na mesa do Reino, 
anunciam a paz desejada! 
Refr.: Senhor da vida, Tu és a nossa salvação! Ao pre-
pararmos a Tua mesa, em Ti buscamos a 
ressurreição! 
2. Sê bendito, Senhor, para sempre, pelos mares   os 
rios e as fontes! Nos recordam a Tua justiça, que nos 
levam a um novo horizonte! 
3. Sê bendito, Senhor, para sempre, pelas bênçãos 
qual chuva torrente! Tu fecundas o chão desta vida 
que abriga uma nova semente! 

15- BENDITO SEJAS!
Letra: Eurivaldo S. Ferreira / Música: Daniel de Angeles
1. Bendito sejas, Senhor Deus do universo, pelo 
carinho, dom e fruto de tuas mãos, hoje é teu povo 
que te louva em prosa e verso, e agradecido entoa a 
ti esta oração. 
Refr.: Bendito sejas, o Senhor, por nossa mesa. No 
pão e vinho, o trabalho, a vida, o chão. A nossa oferta 
agora é bênção, com certeza, nossa alegria se trans-
forma em louvação. 
2. Bendito sejas, Senhor Deus, por tantas graças! De 
ti nós temos a bondade, a doação. Nós te pedimos 
que teu Reino em nós se faça, e assim possamos 
construir um mundo irmão. 
3. Bendito sejas, Senhor Deus que dás a vida! Tal 
qual um sopro nos revelas tua vontade. Que nós 
possamos te amar, Deus sem medida e ser no outro 
um sinal de tua bondade. 

COMUNHÃO

16 – FELIZES OS POBRES 
(Sermão da Montanha, Cf. Mt 5, 3-12)
Existem opções de letras para domingos do ano A, B, C.
Música: Fr. Joaquim Fonseca de Souza

(4º Domingo – Ano A) 
Refr. 1: Felizes os pobres, felizes os mansos, quem 
busca a justiça, com sede e com fome. Feliz quem 
quer paz, feliz quem é puro. Feliz quem padece, Se-
nhor por Teu nome! (Cf. Mt 5, 3-12)

(5º Domingo – Ano A) 
Refr. 2: Senhor, nós queremos ser luz para o mundo 
que vive nas trevas, andando no escuro. Queremos 
ser sal, levando pra todos o gosto da vida, num mun-
do tão duro. (Cf. Mt 5, 13-16)

(6º Domingo – Ano A) 
Refr. 3: Aquele que faz, aquele que ensina os teus 
mandamentos, tua lei, ó Senhor, no Reino do Céu bem 
visto será, no Reino do Céu será o maior! (Cf. Mt 5, 19)

(7º Domingo – Ano A) 
Refr. 4: Se amam somente quem ama vocês, se só 
querem o bem aos que bem lhes querem, me digam, 
vocês, pergunta o Senhor, que prêmio terão, se assim 
só fizerem? (Cf. Mt 5, 47)



(8º Domingo – Ano A) 
Refr. 5: Olhai para os lírios, olhai para as aves: tão 
belas e alegres sem nada faltar. Buscai a justiça do 
Reino de Deus, melhor assistência Ele há de vos dar. 
(Cf. Mt 5, 26.33)

(9º Domingo – Ano A) 
Refr.6: Senhor, és a pedra, lagedo seguro, em que mi-
nha casa eu quero firmar. Que o teu alimento nos dê 
mais firmeza, pra sempre a vontade do Pai praticar. 
(Cf. Mt 7, 24-26)

(10º Domingo – Ano A) 
Refr. 7: Senhor, tu vieste mostrar aos errados, de 
novo, o caminho da casa do Pai. Tu deste teu corpo, 
tu deste teu sangue, pra ser o sustento do filho que 
cai. (cf. Mt 9, 12-13)

(10º Domingo – Ano B) 
Refr.: /:Quem faz a vontade de Deus Pai do céu, é 
mãe, é irmã, é como irmão meu!:/

(11º Domingo – Ano B) 
Refr.: /: O Reino de Deus, qual grão de mostarda, se 
faz grande arbusto, das aves pousada! :/ (cf. Mc 4, 
31-32)

Sl 33 (34)
1. Vamos juntos dar glória ao Senhor e ao Seu nome 
fazer louvação. Procurei o Senhor, me atendeu, me 
livrou de uma grande aflição.
2. Olhem todos para Ele e se alegrem, todo tempo 
sua boca sorria! Este pobre gritou e Ele ouviu, fiquei 
livre de minha agonia.
3. Acampou na batalha seu anjo, defendendo seu 
povo e o livrando. Provem todos pra ver como é bom 
o Senhor, que nos vai abrigando.
4. Santos todos, adorem o Senhor! Aos que o amam, 
nenhum mal assalta. Quem é rico, empobrece e tem 
fome, mas, a quem busca Deus, nada falta.
5. Ó meus filhos, escutem o que eu digo, pra apren-
der o temor do Senhor: qual o homem que ama sua 
vida, e a seus dias quer dar mais valor?
6. Tua língua preserva do mal, e não deixes tua boca 
mentir. Ama o bem, e detesta a maldade. Vem a paz 
procurar e seguir.
7. Sobre o justo o Senhor olha sempre, seu ouvido se 
põe a escutar! Que teus olhos se afastem dos maus, 
pois, ninguém deles vai se lembrar.
8. Deus ouviu quando os justos chamaram, e livrou-
-os de sua aflição. Está perto de quem se arrepende, 
ao pequeno Ele dá salvação.

17 – VEM, SENHOR, VEM CURAR / NÃO É DIGNO 
DE MIM / VENHAM TODOS A MIM
Letra: Pe. Jocy Rodrigues/ Música: Pe. Ney Brasil Pereira

(11º Dom - A) 
Refr. 1: Vem, Senhor, vem curar nossos males, liber-
tar-nos das duras correntes. Vem trazer aos perdidos 
a graça, e a saúde vem dar aos doentes! (Mt 10, 8)

(12º Dom - A) Refr. 2: Por tua causa nos pisam e mal-
tratam, mas estás junto a nós, vigilante. Nenhum mal 
vai vencer-nos, Senhor: esta Ceia é reforço constante. 
(Mt 10, 30-33)

(13º Dom - A) 
Refr. 3: Não é digno e mim todo aquele que não quer 
carregar sua cruz. Quem por causa de mim perde a 
vida, a encontra, depois, diz Jesus. (Mt 10, 38-39)

(14º Dom - A) 
Refr. 4: Venham todos a mim, venham todos, vocês 
todos que estão fatigados, pelo fardo da vida oprimi-
dos, que Eu darei o repouso almejado! (Mt 11, 28)

1. Um canto novo ao Senhor, ó terras todas, cantai! 
Louvai seu nome bendito, diariamente aclamai! Sua 
glória, seus grandes feitos aos povos todos contai. 
2. Ele é o maior dos senhores: merece nosso louvor; 
e mais do que aos deuses todos nós lhe devemos 
temor. Os outros deuses são nada, Ele é do céu cria-
dor. 
3. Sabei que o Senhor é rei e traz justiça a esta terra. 
Alegrem-se o mar e os peixes e tudo que o mundo 
encerra. Os campos, plantas, montanhas e as árvo-
res da floresta. 
4. Ele é o Senhor do universo e faz justiça a seu povo. 
Aos povos há de julgar, reinando no mundo todo. 
Por isso, a ele cantai, ó terras, um canto novo!

18- O SEMEADOR (Lc 8, 5-8, 11-15)
Letra e Música: Marcos da Matta e Cristiane da Matta
1. A semente que caiu pela estrada pelos pássaros 
levada, solo duro e infecundo. No coração a Palavra 
até chegou, mas a vida não gerou, foi mais forte a 
voz do mundo.
Refr.: Só depende do meu coração pra semente ger-
minar e até frutificar. Quem semeia não faz distinção, 
simplesmente ele sai a semear. 
2. A semente que caiu por entre as pedras, sem 
firmeza e sem regas, foi secando até morrer. É o 
coração que a Palavra logo acolhe, mas sem base se 
encolhe no primeiro escurecer. 
3. A semente entre espinhos sufocada, toda a luz foi 
abafada não se viu frutificar. A Palavra regenera o 
coração, mas refém da ambição não se vê se libertar. 
4. A semente que o bom solo recebeu ficou forte e 
floresceu. Muito vai frutificar o coração que a Palavra 
vivencia, seu exemplo anuncia faz o Reino aumentar.

19- A FORÇA DA EUCARISTIA
Letra e Música: Ir. Míria T. Kolling
1. Quando te domina o cansaço, e já não puderes 
dar um passo, quando o bem ao mal ceder 
e tua vida não quiser ver um novo amanhecer: Le-
vanta-te e come, levanta-te e come! 
Que o caminho é longo! Caminho longo!  
Refr.: Eu sou teu alimento, ó caminheiro. Eu sou o Pão 
da vida verdadeiro! Te faço caminhar, vale e monte 
atravessar, pela Eucaristia, Eucaristia! 
2. Quando te perderes no deserto, e a morte então 
sentires perto, sem mais força pra subir, sem cora-
gem de assumir o que Deus de ti pedir: Levanta-te 
e come, levanta-te e come! Que o caminho é longo! 
Caminho longo! 
3. Quando a dor, o medo, a incerteza, tentam apa-
gar tua chama acesa, e tirar do coração a alegria e a 
paixão de lutar, não ser em vão: Levanta-te e come, 
levanta-te e come! Que o caminho é longo! Caminho 
longo! 



4. 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: Levanta-te e 
come, levanta-te e come! Que o caminho é longo! 
Caminho longo! 
5. Quando a voz do anjo então ouvires, e o coração 
de Deus sentires, te acordando para o amor reno-
vando teu vigor água e pão, o bem maior: Levanta-te 
e come, levanta-te e come! Que o caminho é longo! 
Caminho longo! 

20- Ó PAI, SOMOS NÓS ESTA VINHA
Letra e Música: Fr. Joel Postma

(27º Domingo – Ano A) 
Refr.1: Ó Pai, somos nós esta vinha, que tu com cari-
nho plantaste. /: A fim de colher os seus frutos, a nós 
o teu filho enviaste. :/ (cf. Mt 21, 33a.37)

(28º Domingo – Ano A) 
Refr.2: Um Rei fez um grande banquete, o povo já foi 
convidado. /: A mesa já está preparada, já foi o Cor-
deiro imolado. :/ (cf. Mt 22, 2-4)

(29º Domingo – Ano A) 
Refr.3: A César darão o que é dele, se a ele é que estão 
a servir! /: A Deus o que é dele ofereçam, se querem 
justiça cumprir. :/ (cf. Mt 22, 21)

(30º Domingo – Ano A) 
Refr.4: Teu Deus e Senhor amarás de todo esse teu 
coração, /: com tudo o que é tua vida, com toda a tua 
compreensão. :/ (cf. Mt 22, 37)

(31º Domingo – Ano A) 
Refr.5: Um só é o Pai de vocês, um só é o guia: Jesus! 
/: Quem quer ir à glória com Ele, carregue com Ele sua 
cruz! :/ (cf. Mt 23, 9-10)

(32º Domingo – Ano A) 
Refr.6: É preciso ficar acordado para entrar no cortejo 
festivo. /: Estás sempre, chegando, Senhor, para te 
unires a nós no Pão vivo. :/ (cf. Mt 25, 13)

(33º Domingo – Ano A) 
Refr.7: Muito bem, servidor tão fiel, que tão pouco, 
tão bem, governou! /: Muito mais Eu vou lhe confiar! 
Minh’ alegria você conquistou. :/ (cf. Mt 25, 21)

1. Eu me sinto feliz, perto de Deus, em achar um 
abrigo no Senhor. 
2. Eu, agora, estarei, sempre, com ele, para chegar, 
finalmente, em vossa glória. 
3. Vosso plano de amor me vai guiando, para chegar, 
finalmente, em vossa glória. 
4. Quem se afasta de vós, nada consegue, quem se 
alegra sem vós, não é feliz. 
5. Vou cantar a bondade do Senhor pelas ruas e pra-
ças da cidade. 

MARIANOS

21- ASSUNÇÃO DE MARIA 
Letra e Música: Marcos da Matta e Cristiane da Matta 
1. O nosso Deus te chamou bendita entre as mu-
lheres da terra, pois viveste teu sim, és exemplo de 
amor que não se encerra. 
Refr.: É a Páscoa de Maria, nesta festa de sua Assun-
ção e nós cremos na vitória do amor e na ressurreição 
Ave Maria, Ave Maria. 
2. Foste serva incansável de Deus e Ele fez grande-
zas em ti pois seguiste Jesus dos primeiros passos à 
morte na cruz. 
3. A tua glória pra nós é alegria e nos traz aquela 
esperança escutar Jesus é viver o amor que nunca se 
cansa. 
4. És a mulher vestida de sol, e coroada de doze es-
trelas, a teus pés a lua, és a Mãe de Deus e também 
da Igreja.

22- DE GRAÇA, SENHOR!
Letra e Música: Wallison Rodrigues
Refr.: De graça,  Senhor, os dons nós  recebemos. E em 
honra de Maria, a Vós apresentamos, e em honra de 
Maria, a Vós apresentamos. 
1. Bendito,  Senhor Deus, do universo Criador. Pelos 
frutos desta terra, bendigamos ao Senhor! 
2. Bendito, Senhor Deus, do universo Criador. Pelo 
pão da nutrição, bendigamos ao Senhor! 
3. Bendito, Senhor Deus, do universo Criador. Pelo 
vinho da alegria, bendigam os ao Senhor!

23- PELO SIM FAZEMOS COMUNHÃO
Letra e Música: Marcos da Matta e Cristiane da Matta 
1. Com Maria de Nazaré, unidos num só sentimento. 
Felizes com nossa fé buscamos o puro alimento. 
Refr.: “Eis meu corpo tomai e comei. Eis meu sangue 
tomai e bebei”. Pelo sim Maria foi mãe, pelo sim Jesus 
se fez pão, pelo sim aqui estamos celebrando fiel 
comunhão. 
2. Que serias a mãe de Jesus, o anjo a ti anunciou ao 
mundo geraste a luz, teu sim foi resposta de amor. 
3. O teu Filho nos veio mostrar o caminho, a verdade 
e a vida fazer o que Ele mandar, conselho de ti, Mãe 
Querida. 
4. Ó Jesus vimos te receber com fé e com felicidade 
faremos teu Reino crescer na prática da caridade. 
5. És Maria cheia de graça convosco o Senhor sem-
pre está. Os povos teu ventre abraçam pra sempre 
bendita serás.


