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ENTRADA I
1. Já se ouvem nossos passos a chegar, já se ouvem nossas
vozes de alegria! Neste dia que é uma benção para a Igreja
reunida, Jesus Cristo nos congrega e faz irmãos.
COMO SÃO BELOS OS PÉS QUE ANUNCIAM A PAZ E AS
MÃOS QUE REPARTEM O PÃO.
NA REFEIÇÃO DO CORDEIRO DA PALAVRA, VINHO E
PÃO, SOMOS O POVO DE DEUS EM COMUNHÃO.
2. Já se mudam nossos corações de pedra pela força do
Espírito de Deus. Já vencemos as barreiras que destroem a
harmonia, Jesus Cristo nos congrega e faz irmãos.
ENTRADA II
1. Abraçou o infinito que o roeu, pousou os pés na terra
dura e avançou. Abriu o peito e num sorriso sem lamento,
lançou a vida num projeto novo:
DEIXOU DE SER DOS SEUS PRA SER DO POVO!
2. Deixou a casa para fazer uma estrada e acampou na
madrugada para beber o sol. E numa tenda de silêncio e
solidão, concebeu um projeto novo:
3. Fez do Evangelho o seu pão E a sua palavra começou a ser
de vida. Amou os pobres, aprendeu libertação. Gerou na
história um projeto novo:
4. Acreditou que o homem era um ser sagrado e se entregou
por uma Igreja serva e pobre. E num processo de ação e
reflexão, Deus lhe traçou um projeto novo:
GLÓRIA
GLÓRIA, GLÓRIA, A DEUS NAS ALTURAS.
E PAZ NA TERRA AOS HOMENS POR ELE AMADOS!
1. Senhor Deus, Rei dos céus Deus Pai todo poderoso,
nós vos louvamos, vos bendizemos, vos adoramos vos
glorificamos, vos damos graças por vossa imensa glória!
2. 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.
Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós!
4. Só Vós o Santo, só Vós o Senhor. Só Vós o Altíssimo, Jesus
Cristo, com o Espírito Santo na glória de Deus Pai!
ACLAMAÇÃO
FAZEI RESSOAR (RESSOAR)
A PALAVRA DE DEUS EM TODO LUGAR!
1. Na cultura, na história, vamos expressar. Levando a
palavra de Deus em todo lugar. Vamos lá!
2. O evangelho é a palavra que Deus proclamou. Só Ele é o
caminho, a verdade, a vida e o amor. Vamos lá!
ORAÇÃO PELA CANONIZAÇÃO DOS MÁRTIRES
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. / Concedeinos, por intercessão de nossos Santos Mártires: André
de Soveral, Ambrósio 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 (...)/ se for para o nosso bem e para a
Vossa maior glória. Amém! Santíssima Virgem Maria,
Rainha dos Mártires, rogai por nós.
OFERTÓRIO
1. Ofertar nossa vida queremos como gesto de amor doação.
Procuramos criar mundo novo, trazer para o povo a
libertação.
DE BRAÇOS ERGUIDOS A DEUS OFERTAMOS / AQUILO
QUE SOMOS E TUDO QUE AMAMOS.
OS DONS QUE NÓS TEMOS COMPARTILHAREMOS /
AQUELES QUE SOFREM, SORRIR OS FAREMOS.
2. A injustiça que fere e que mata tanto homem, criança e
mulher, faz o jovem viver sem sentido, frustrado, perdido
distante da fé.
3. Como pão e o vinho se tornam corpo e sangue de Cristo
Jesus, transformemos a realidade pra ser de verdade
esperança e luz.
COMUNHÃO I
SOU BOM PASTOR OVELHAS GUARDAREI, NÃO TENHO
OUTRO OFÍCIO NEM TEREI, QUANTAS VIDAS EU TIVER
EU LHES DAREI.
1. Verdes prados e belas montanhas, hão de ver o Pastor,
rebanho atrás. Junto a mim as ovelhas terão muita paz,
poderão descansar.
2. Maus pastores num dia de sombra, não cuidaram e o
rebanho se perdeu. Vou sair pelo campo, reunir o que é
meu, conduzir e salvar.
COMUNHÃO II
1. Quanto amor existe neste altar! Tanta vida para celebrar.
Gente que aqui se uniu, pôs as mãos e o coração e em cada
detalhe veio preparar. Flores para enfeitar, velas para
iluminar. Tudo enfim pra celebrar.
O AMOR MAIOR CHEGOU ASSIM, SE FEZ SERVO PARA O
OUTRO, DEU SENTIDO AO NOSSO ENCONTRO.
NOSSA UNIÃO, O VINHO E O PÃO: EIS O MILAGRE
DESTA COMUNHÃO!
2. Quanta história existe neste altar! Tanta vida para
celebrar. Homem que se consagrou, sacerdote se tornou e
em cada momento traz o céu a nós. Desde jovem decidiu ao
Senhor se abandonar. Tudo enfim pra celebrar.
FINAL
VAMOS CELEBRAR COM JUBILO A FESTA DO REI JESUS.
OS HOMENS COM GLÓRIA, AS MULHERES, ALELUIA!
VAMOS CELEBRAR AO REI.
1. Vamos todos nos amar, que Sua glória vai brilhar em
cada face, em cada coração. Esta é a festa do Rei Senhor
Jesus!
2. O perdão irá fluir, o Amor vai nos unir em um só corpo,
em um só coração. Esta é a festa do Rei Senhor Jesus!
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