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ENTRADA
1. Quero ouvir teu apelo, Senhor, ao teu chamado de
amor e responder. Na alegria te quero servir, e anunciar
o teu reino de amor.
E PELO MUNDO EU VOU CANTANDO O TEU AMOR,
POIS DISPONÍVEL ESTOU PARA SERVIR-TE, SENHOR.
2. Os meus dons eu quero partilhar, me entregar ao
serviço do irmão. De mãos dadas fazer o caminho
abraçando a minha missão.
3. O meu chão é a comunidade, semeai o que tem de
melhor colha os frutos da paz da justiça, faça a festa da
libertação.
4. Dia a dia, tua graça me dás, nela se apoia o meu
caminhar. Se estás ao meu lado, Senhor, o que, então,
poderei eu temer?
GLÓRIA
1. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao Pai. A Ele seja a
Glória (bis)
ALELUIA, AMÉM / ALELUIA, AMÉM!
2. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao Filho. A Ele seja
a Glória (bis)
3. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao Espírito Santo. A
Ele seja a Glória (bis)
ACLAMAÇÃO
ALELUIA, ALELUIA!
É Jesus Cristo que vai falar. Ele é o caminho, a verdade e
a vida, sua palavra eu quero escutar (2X) Aleluia!
ORAÇÃO PELA CANONIZAÇÃO DOS MÁTIRES
Senhor Jesus Cristo
O Vosso sangue derramado na cruz,
tornou-se a fonte sagrada
que regou o testemunho dos mártires brasileiros,
mortos pela fé,
nos primórdios de nossa evangelização.
Concedei-nos, por intercessão de nossos Santos
Mártires:
André de Soveral, Ambrósio Francisco Ferro,
presbíteros,
Mateus Moreira, LEIGO!, e os seus 27 companheiros.
A mesma fé e a mesma caridade, que inflamava
os seus corações.
Dai-nos também a graça que tanto necessitamos
(pedidos),
se for para o nosso bem e para a Vossa maior glória.
Amém!
Santíssima Virgem Maria, Rainha dos Mártires,
rogai por nós!

OFERTÓRIO
1. Os grãos que formam espigas, se unem pra serem pão.
Os homens que são igreja, se unem pela oblação.
DIANTE DO ALTAR, SENHOR, ENTENDO MINHA
VOCAÇÃO, DEVO SACRIFICAR A VIDA POR MEU
IRMÃO.
2. O grão caído na terra, só vive se vai morrer. É dando
que se recebe, morrendo se vai viver.
3. O pão e o vinho ofertamos, são nossa resposta de
amor. Pedimos humildemente: aceita-nos, ó Senhor.
COMUNHÃO
1. Na mesa sagrada se faz unidade, no pão que alimenta,
que é pão do Senhor. Formamos famílias na
fraternidade. Não há diferença de raça e de cor.
IMPORTA VIVER SENHOR, UNIDOS NO AMOR, NA
PARTICIPAÇÃO, VIVENDO EM COMUNHÃO.
2. Chegar junto á mesa é comprometer-se, é a Deus
converte-se com sinceridade. O grito dos fracos
devemos ouvir, e em nome de Cristo amar e servir.
3. Enquanto na terra o pão for partido, o homem nutrido
se transformará. Vivendo a esperança num mundo
melhor, com Cristo lutando o amor vencerá.
4. Se participamos da Eucaristia, é grande a alegria que
Deus oferece. Porém não podemos deixar esquecida, a
dor desta vida que o pobre padece.
5. Assim comungando a única vida, a morte, será nossa
sorte. Se unidos buscarmos a libertação, teremos com
Cristo a ressurreição.
CANTO FINAL
O DEUS QUE ME CRIOU ME QUIS, ME CONSAGROU PARA
ANUNCIAR O SEU AMOR.
1. Eu sou como a chuva em terra seca. Pra saciar, fazer
brotar. Eu vivo pra amar e pra servir...
É MISSÃO DE TODOS NÓS, DEUS CHAMA EU QUERO
OUVIR A TUA VOZ!
2. Eu sou como flor por sobre os muros. Eu tenho mel,
sabor do céu, eu vivo pra amar e pra servir!
3. Eu sou como estrela em noite escura. Eu levo a luz,
sigo a Jesus. Eu vivo pra amar e pra servir!
4. Eu sou como abelha na colméia. Eu vou voar, vou
trabalhar. Eu vivo pra amar e pra servir!
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