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ENTRADA
SENHOR, SE TU ME CHAMAS, EU QUERO TE OUVIR. SE
QUERES QUE EU TE SIGA, RESPONDO: “EIS-ME AQUI!”
1. Profetas te ouviram e seguiram tua voz, andaram
mundo afora e pregaram sem temor. Seus passos, tu
firmastes, sustentando o seu vigor. “Profeta” tu me
chamas. “Vê senhor, aqui estou!”
2. Nos passos de teu filho toda Igreja também vai seguindo
o teu chamado de ser Santa a qual Jesus. Apóstolos e
mártires se deram sem medir. “Apóstolo” me chama. “Vê
Senhor, aqui estou!”
3. Os séculos passaram, não passou, porém, tua voz, que
chama ainda hoje, que convida a te seguir. Há homens e
mulheres que te amam mais que a si e dizem com firmeza:
“Vê Senhor, aqui estou!”
GLÓRIA
1. Glória a Deus nas alturas: glória, glória, aleluia.
Glória a Deus, paz na terra: glória, glória, aleluia.
GLÓRIA, GLÓRIA NOS CÉUS.
PAZ NA TERRA ENTRE OS HOMENS!
2. Glória a Deus, glória ao Pai! Glória a Deus criador, que
no filho tornou-se, o Senhor Deus da vida!
3. Glória a Deus, glória ao Filho! Glória a Deus nosso irmão.
Nos remiu do pecado, nos abriu novo reino!
4. Glória ao Espírito Santo, Deus que nos santifica. Glória
a Deus que nos une a caminho do Pai.
5. Glória a Deus uno e trino, Pai Espírito e Filho. Glória a
Deus uno e trino, glória ao Deus comunhão!
ACLAMAÇÃO
ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA!
1. Quando estamos unidos, estás entre nós, e nos falarás
da Tua vida.
2. Este nosso mundo, sentido terá, se Tua palavra renovar.
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./ 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. É teu o que somos e tudo que temos, óh Senhor. Pra
reconhecer que só tu és o Salvador. Pra retribuir e ofertar,
com o pão e o vinho nossa vida em teu altar.
RECEBE SENHOR NOSSA VIDA, PALAVRAS E AÇÕES.
SEGUIMOS FAZENDO DISCÍPULOS EM TODAS AS
NAÇÕES. RECEBE SENHOR NOSSA OFERTA É DE
CORAÇÃO!
E COM TODO AMOR SOMOS TEUS, ÓH SENHOR
2. Nós somos teus, somos milhões de mil lugares. Jovens
na igreja uma só fé nos corações. Recebe nosso sim e
compromisso, de fazer discípulos entre todas as nações.
3. A alegria nos nossos sonhos e atitudes. Toda energia do
nosso ser e nosso amor. Recebe nossa fé e juventude,
oferendas vivas do teu altar Senhor.
4. Todos os frutos de nosso esforço e trabalho,
oferecemos com o vinho e com o pão. Juntos de mãos
dadas com a igreja, plantamos semente pra
evangelização.
COMUNHÃO
1. É chegado o momento tão esperado, o Santo banquete
do altar. Onde o Cristo se faz cordeiro imolado e se dá em
sacrifício a nós / que somos o teu povo sedento, de Seu
corpo e de Seu sangue. É tão sagrado, tão sublime este
momento, da mais perfeita comunhão contigo, ó Cristo
Jesus!
NO TEU ALTAR, TEU CORPO SAGRADO, O PÃO DA VIDA,
NOSSO ALIMENTO. PRESENÇA VIVA EM NÓS NA
COMUNHÃO (2x)
2. Tesouro singelo, tão puro, tão belo, presença real neste
pão. O pão que é corpo, o vinho que é sangue e alegra o
nosso coração. Pois grande é a graça de te receber, o
mistério dessa pequena imensidão. Divina ceia que se
renova agora aqui, nesta doce e santa eucaristia, ó Cristo
Jesus!
3. Chegarmos à mesa nos traz a certeza do que nós
queremos viver. O ardor missionário, do ar o trabalho, a
tua vontade então fazer. É tudo que nos pede esta
comunhão, sermos como outro Cristo para o irmão.
Eucaristia, nos inspira a servir, como Tu nos ensinastes um
dia, ó Cristo Jesus!
FINAL
1. Somos gente da esperança que caminha rumo ao Pai.
Somos povo da aliança que já sabe aonde vai.
DE MÃOS DADAS A CAMINHO, PORQUE JUNTOS
SOMOS MAIS! PRA CANTAR O NOVO HINO DE
UNIDADE, AMOR E PAZ
2. Para que o mundo creia na justiça e no amor.
Formaremos um só povo, num só Deus, num só Pastor.
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