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ENTRADA
1. Eu quero acreditar na vida, ver o sol em cada
amanhecer. Ter no rosto um sorriso amigo, acreditar
que o sonho é pra valer. Eu quero ter meu peito aberto,
caminhar e não olhar pra trás. Caminheiro, quero amor
por perto, quero o mundo construindo paz.

OFERTÓRIO
1. Sei que está pra acontecer um milagre, pois o pão que
levamos se transformará em Teu corpo, que sofreu
tanto por nós. Sei que o vinho que levamos ao altar, em
breve será o Teu sangue, que foi derramado por nossos
pecados.

CANTA COMIGO, CANTE ESTA CANÇÃO! POIS
CANTANDO SONHAREMOS JUNTOS PRA FAZER UM
MUNDO MAIS IRMÃO
2. Eu quero acreditar no amor, ver a noite se afastar de
mim. Em cada rua plantar uma flor e fazer da terra um
jardim. Venha junto sonhar o desejo de que a vida não
tenha mais fim. No violão soe todo arpejo, construindo
a paz, o amor, enfim!

AO LEVAR O VINHO E O PÃO, QUE SE
TRANSFORMARÃO EM TEU CORPO E O TEU
SANGUE. QUERO OFERECER A NOSSA VIDA, É TUDO
O QUE TEMOS E HOJE ENTREGAMOS SOBRE ESTE
ALTAR
2. Sei que nossa vida não nos pertence, pois fomos
criados e redimidos por este Cristo que hoje se dá
novamente. Sei que não merecemos nem presenciar, a
este sacrifício de tão grande amor, e então por isso
prostraremos aos teus pés.

GLÓRIA
GLÓRIA, GLÓRIA, A DEUS NAS ALTURAS!
Ô Ô GLÓRIA, E A NÓS A SUA PAZ!
1. Senhor Deus Rei dos céus, Deus Pai onipotente, vos
louvamos, bendizemos, adoramos. Nós vos glorificamos
e nós vos damos graças. Por vossa...
2. Jesus Cristo Senhor Deus, Filho único do Pai. Cordeiro
de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade!
Vós que estais à direita do Pai, tende piedade! Vós que
tirais o pecado do mundo: tende piedade, acolhei a
nossa súplica!
3. Só vós sois o Santo Senhor, o Altíssimo, só vós! Jesus
Cristo, com o Espírito e o Pai. Em vossa...
ACLAMAÇÃO
Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é
um Deus de amor! Minh’alma está repleta de paz,
porque Jesus é a minha paz.
EU DIGO: ALELUIA (5X) EU DIGO PORQUE. EU DIGO:
ALELUIA (5X) ALELUIA AMÉM!
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 (...)/ se for para o nosso bem e para a
Vossa maior glória. Amém! Santíssima Virgem Maria,
Rainha dos Mártires, rogai por nós.

COMUNHÃO
1. Ao recebermos Senhor, tua presença sagrada, pra
confirmar teu amor, faz de nós tua morada. Surge um
sincero louvor, brota a semente plantada. Faz-nos
seguir teu caminho, sempre trilhar tua estrada!
DESAMARREM AS SANDÁLIAS E DESCANSEM. ESTE
CHÃO É TERRA SANTA, IRMÃOS MEUS! VENHAM:
OREM, COMAM, CANTEM, VENHAM TODOS E
RENOVEM A ESPERANÇA NO SENHOR
2. O filho de Deus com o Pai, e o Espírito Santo. Nesta
trindade um só ser que pede a nós sermos santos. Dainos, Jesus, teu poder de se doar sem medidas, deixa que
compreendamos que esse é o sentido da vida!
3. Ao virmos te receber, nós te pedimos, óh Cristo, faz
vibrar nosso ser, indo ao encontro ao Pai santo. Sem
descuidar dos irmãos, mil faces da tua face. Faze que o
coração sinta a força da caridade!
FINAL
Abre um sorriso porque o Senhor contigo está. Tudo o
que era velho ficou para trás. Deixa Deus te alcançar e te
contagiar, com a verdadeira paz que o mundo não dá!
ALEGRA-TE E SAI DO TEU LUGAR, OLHA QUANTOS
IRMÃOS DEUS TE DÁ. PREPARA O ABRAÇO E AO
SEU ENCONTRO VAI, PORQUE BOM E AGRADÁVEL
SERÁ!
Se alegrou o Senhor ao ver-nos reunidos na paz. Em sua
bondade ordenou que nos amemos cada vez mais!
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