
1- 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! 

2- 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!

3- 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. 

4- 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! 
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. 

5- 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! 

OFERENDAS

6- 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. 

7- 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.

COMUNHÃO

8 – 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, 
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tu deste teu sangue, pra ser o sustento do filho que 
cai. (cf. Mt 9, 12-13)

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.

9 – 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. 

10- 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. 

11- 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! 

12- 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.


