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ENTRADA
1. A tua Igreja vem feliz e unida, agradecer a Ti, ó
Deus da vida. Com grande júbilo, rezar, louvar e a boa
nova ao mundo anunciar!
É TUA IGREJA SENHOR, QUE CANTA COM
ALEGRIA/ ESTA QUE BUSCA O AMOR, VIVENCIAR
TODO DIA/ QUE VAI LEVAR SALVAÇÃO, ESTA É A
NOSSA MISSÃO!
2. Nós que fazemos parte desta Igreja, que
missionária é por natureza. Te damos graças por teu
esplendor, seremos eco do teu grande amor.
3. Todos os povos serão teus discípulos e batizados
com teu Santo Espírito. Temos certeza de tua
companhia, nos dando força hoje e todo dia.
GLÓRIA
CANTEMOS GLÓRIA! GLÓRIA A DEUS NAS
ALTURAS!/ CANTEMOS GLÓRIA! A DEUS E PAZ
AOS HOMENS, POR ELE AMADOS!
CANTEMOS GLÓRIA
1. Senhor, Rei dos céus, Deus Pai todo-poderoso. Nós
vos louvamos, nós vos bendizemos. Vos adoramos,
vos glorificamos, vos damos graças por vossa imensa
glória.
2. Senhor Jesus Cristo, do Pai, filho unigênito.
Cordeiro de Deus, filho de Deus-Pai. Vós que tirais o
pecado do mundo, tende piedade, acolhei a nossa
súplica.
3. Só vós sois o Santo, do Pai à direita estais. Tende
piedade, tende piedade de nós. Só vós o Altíssimo,
Senhor Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória
de Deus Pai. Amém!
ACLAMAÇÃO
ALELUIA, ALELUIA. ALELUIA, ALELUIA! (bis)
1. No Evangelho da vida, que nos traz a salvação/
Jesus Cristo nos convida e nos guia na missão
OFERTÓRIO
VINDE TAMBÉM VÓS A MINHA VINHA, VEDE QUE
HÁ HOMENS EM AÇÃO. A COLHEITA É GRANDE,
SÃO POUCOS OPERÁRIOS. VINDE, VINDE
TRABALHAR!
1. Deus é o pastor da nossa vida, Ele vai à frente sendo
luz. Assim nada falta, Ele nos conduz. Vinde para
ouvir a sua voz que diz:
2. Ele nos envia a outros povos, quer também uni-los
à missão. Assim um só corpo, unidos no Senhor.
Vinde para ouvir a sua voz que diz:
3. Nós somos o povo deste Deus, Ele é amor, é
compaixão. Assim Ele cuida, nos dá proteção. Vinde
para ouvir a sua voz que diz:

4. Deus é o sustento do existir, forma o coração do
povo seu. Assim nos conhece e dá-se a conhecer.
Vinde para ouvir a sua voz que diz:
ORAÇÃO PELA CANONIZAÇÃO DOS MÁTIRES
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!
COMUNHÃO
CADA VEZ QUE COMEMOS DESTE PÃO, O TEU
CORPO NOS RENOVA NESTA COMUNHÃO./ CADA
VEZ QUE BEBEMOS DESTE VINHO, O TEU SANGUE
NOS TRANSFORMA, NESTA COMUNHÃO DE
AMOR!
1. Quem come deste pão, viverá para sempre. Só tu
tens palavras de vida, vida eterna! Para onde ir longe
de ti? Tu nos atraíste, oh Senhor, eis nos aqui.
2. Deus entre nós, holocausto de amor. Eterna e nova
aliança, em teu sangue. Elevado na cruz, Cordeiro de
Deus, Tu nos atraíste oh Senhor, nós somos teus.
3. Vimos ti Senhor que a glória refulgir. Em teu lado
aberto encontramos plena paz. Em teu corpo santo
somos recriados! Tu nos atraíste, oh Senhor, vivo
estás.
FINAL
1. O Senhor me chamou a trabalhar, a messe é grande
a ceifar. A ceifar, o Senhor me chamou: “Senhor, aqui
estou!”
VAI TRABALHAR PELO MUNDO AFORA! EU
ESTAREI ATÉ O FIM CONTIGO! ESTÁ NA HORA, O
SENHOR ME CHAMOU. “SENHOR, AQUI ESTOU!”
2. Dom de amor é a vida entregar, falou Jesus e assim
o fez. Dom de amor é a vida entregar, chegou a minha
vez!
3. Todo o bem que na terra alguém fizer, Jesus no céu
vai premiar. Cem por um, já na terra ele vai dar, no
céu vai premiar!
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