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ENTRADA
1. Peregrinos na Terra nós somos, nossa fé nos sustenta
e conduz. / Muitos deram por Cristo sua vida,
testemunhas do amor e da cruz.
O MARTÍRIO SINAL DE VITÓRIA,
REVIGORA A FÉ DOS CRISTÃOS.
NOSSO CHÃO FOI BANHADO COM SANGUE
SACRIFÍCIO DE TANTOS IRMÃOS.
2. Celebremos a augusta memória dos irmãos mortos em
Cunhaú,/ e o martírio dos servos de Deus que morreram
em Uruaçu.
3. Numa clara manhã de domingo, os fieis se reuniram
na Igreja./ Com o padre na missa ofertaram. Sua vida ao
Senhor, glória seja!
4. Junto ao rio, em Uruaçu foram muitos os
martirizados./ Jovens, velhos, crianças, mulheres, por
Jesus todos foram imolados.
5. Quando seu coração foi tirado com coragem Mateus
proclamou/ sua fé em Jesus, Deus presente no
santíssimo Dom do amor.
GLÓRIA
GLÓRIA, GLÓRIA, ALELUIA! (3x)
LOUVEMOS AO SENHOR!
1. Na beleza do que vemos, Deus nos fala ao coração.
Tudo canta: Deus é grande, Deus é bom e Deus é Pai.
É Seu filho Jesus Cristo que nos une pelo amor.
Louvemos ao Senhor! Glória...

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. Muitos grãos de trigo se tornaram pão. Hoje são teu
Corpo, ceia e comunhão. Muitos grãos de trigo se
tornaram pão!
TOMA, SENHOR, NOSSA VIDA EM AÇÃO, PARA
MUDÁ-LA EM FRUTO E MISSÃO!
2. Muitos cachos de uva se tornaram vinho. Hoje são teu
Sangue, força no caminho. Muitos cachos de uva se
tornaram vinho!
3. Muitas são as vidas feitas vocação. Hoje oferecidas em
consagração. Muitas são as vidas feitas vocação!
COMUNHÃO
1. Vem, e eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai.
Guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir! Sim, eu
irei e saberei como chegar ao fim. De onde vim, aonde
vou, por onde irás, irei também.

2. Deus nos fez comunidade, pra vivermos como irmãos.
Braços dados, todos juntos, caminhamos sem parar.
Jesus Cristo vai conosco, ele é jovem como nós.
Louvemos ao Senhor! Glória...

2. Vem, eu te direi o que ainda estás a procurar. A
verdade é como o sol e invadirá teu coração. Sim, eu irei
e aprenderei minha razão de ser. Eu creio em ti que crês
em mim e a tua luz verei a luz.

3. Jesus Cristo é alegria, Jesus Cristo é o Senhor.
Da vitória sobre a morte, deu a todos o penhor.
Venceremos a tristeza, venceremos o temor.
Louvemos ao Senhor! Glória...

3. Vem, e eu te farei da minha vida participar. Viverás em
mim aqui, viver em mim é o bem maior. Sim, eu irei e
viverei a vida inteira assim. Eternidade é na verdade, o
amor vivendo sempre em nós.

ACLAMAÇÃO

4. Vem, que a terra espera quem possa e queira realizar...
com amor, a construção de um mundo novo muito
melhor! Sim, eu irei e levarei teu nome aos meus irmãos.
Iremos nós e o teu amor vai construir enfim a paz!

1. Como são belos os pés do mensageiro, que anuncia a
paz. Como são belos os pés do mensageiro, que anuncia
o Senhor!
ELE VIVE, ELE REINA, ELE É DEUS E SENHOR!
2. O meu Senhor chegou com toda glória / vivo Ele está,
Ele está... bem junto a nós, Seu corpo santo a nos tocar. E
vivo eu sei, Ele está!
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

FINAL
1. Desde o ventre da minha mãe já me conhecia. Antes
que eu nascesse, Jesus me escolheu.
Hoje a minha vida é para o seu louvor, sigo anunciando
o seu eterno amor.
AONDE MANDAR EU IREI! SEU AMOR EU NÃO POSSO
OCULTAR. QUERO ANUNCIAR PARA O MUNDO
OUVIR QUE JESUS É O NOSSO SALVADOR!
2. Grato eu estou Senhor porque me confiaste / a missão
de proclamar o Seu eterno amor.
Mesmo sendo tão pequeno me deste autoridade / de em
Seu nome anunciar a paz e a liberdade!
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