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ENTRADA
1. Jesus menino foi ao templo para a consagração,
exclamou com alegria o velho Simeão. Os meus olhos
estão vendo e contemplando a salvação, este menino
é o Messias, é nossa libertação.
JESUS MENINO NOS ENSINA A VIVER COM
ALEGRIA, CRESCENDO NA COMUNIDADE, EM
GRAÇA E SABEDORIA
2. Ana profetiza no meio da multidão. Canta, louva a
Deus e bendiz com emoção. Bendita é Maria que
aceitou a gestação, o menino é a palavra encarnada
neste chão.
3. Todos nós somos chamados no batismo pra missão,
construir um novo reino de mãos dadas em mutirão.
Aceita o convite diga sim a teu irmão. Ser comunidade
é sinal de comunhão!
GLÓRIA
GLÓRIA, GLÓRIA, ANJOS NOS CÉUS CANTAM
TODO SEU AMOR, E NA TERRA HOMENS DE PAZ.
DEUS MERECE O LOUVOR!
1. Deus e Pai nós vos louvamos, adoramos,
bendizemos. Damos glória ao vosso nome, nossos
dons agradecemos!
2. Senhor Nosso Jesus Cristo, Unigênito do Pai. Vós, de
Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai.
3. Vós que estais junto do Pai como nosso intercessor,
acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor!
4. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor. Com
o Espírito Divino, de Deus Pai no esplendor!
ACLAMAÇÃO
ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA
1. Alguém do povo exclama: “Como é grande, oh
Senhor!, quem te gerou e alimentou.” / Jesus
responde: “Oh mulher pra mim é feliz, quem soube
ouvir a voz de Deus, e tudo guardou.”

OFERTÓRIO
1. Pão e vinho te apresentamos neste altar / como
sinal, que Tu recolhes nossa oferta, / tudo o que
somos deixamos aqui.
É UM MILAGRE QUE SE DÁ, O PÃO E O VINHO EM
CORPO E SANGUE VÃO SE TRANSFORMAR. NÃO
HÁ LIMITES PARA O AMOR, VEM TRANSFORMAR
TAMBÉM MINHA VIDA OH SENHOR. É TEU ESSE
MILAGRE DE AMOR.
COMUNHÃO I
1. É bom estarmos juntos nesta mesa do Senhor / e
sentirmos sua presença no calor do nosso irmão. Deus
nos reúne aqui em um só Espírito, um só coração.
Toda a família vem, não falta ninguém nesta
comunhão.
E VEM CANTANDO ENTRE NÓS, MARIA DE DEUS,
SENHORA DA PAZ! E VEM ORANDO POR NÓS, A
MÃE DE JESUS
2. Maria, nossa mãezinha, nos convida à união / sua
presença nos une, faz-nos todos mais irmãos! Nossa
Senhora escuta o nosso silêncio, a nossa oração. E
apresenta ao Filho que se dá no vinho, que se dá no
pão.
COMUNHÃO II
1. Cristo, quero ser instrumento, de tua paz e do teu
infinito amor. Onde houver ódio e rancor, que eu leve
a concórdia que eu leve o amor!
ONDE HÁ OFENSA QUE DÓI, QUE EU LEVE O
PERDÃO. ONDE HOUVER A DISCÓRDIA, QUE EU
LEVE A UNIÃO, E TUA PAZ!
2. Onde encontrar um irmão a chorar de tristeza, sem
ter voz e nem vez. Quero, bem no seu coração, semear
a alegria, pra florir gratidão!
3. Mestre, que eu saiba amar, compreender, consolar
e dar sem receber. Quero, sempre mais perdoar,
trabalhar na conquista e vitória da paz!

ORAÇÃO PELA CANONIZAÇÃO DOS MÁRTIRES
FINAL
Senhor Jesus Cristo,/ o Vosso sangue derramado na
1. Ele veio e ensinou que o amor conduz à unidade / e
cruz, tornou-se a fonte sagrada que regou o
que repartindo o pão, a paz se faz realidade.
testemunho dos mártires brasileiros,/ mortos pela
Que é preciso muito mais que um poema e um refrão,
fé, nos primórdios de nossa evangelização. /
é preciso que o homem abra o seu coração.
Concedei-nos, por intercessão de nossos Santos
A PAZ QUE É TÃO SONHADA, CANTADA EM
Mártires: André de Soveral, Ambrósio Ferro,
CANÇÕES TÃO LINDAS. SÓ CHEGARÁ ATÉ NÓS,
presbíteros, / Mateus Moreira, LEIGO!, e os seus 27
QUANDO OUVIRMOS A VOZ DO SENHOR!
companheiros./ A mesma fé e a mesma caridade,
2. Há milhares de menores desprezados por aí, e há
que inflamava os seus corações./ Dai-nos também a
crianças inocentes que não tem pra onde ir.
graça que tanto necessitamos (...)/ se for para o
“Eu estou presente neles, é a mim que rejeitais. / Se
nosso bem e para a Vossa maior glória. Amém!
me negais vosso amor como quereis ter a paz?"
Santíssima Virgem Maria, Rainha dos Mártires,
rogai por nós.
www.paroquiamateusmoreira.com.br

