Pastoral da Música Litúrgica - Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora - Campinas


Apresentação Do Senhor Jesus

Antífona De Benção (Ecce Dominus Noster)
1 - Eis Que Virá O Senhor
R: Eis que virá o Senhor onipotente iluminar os nossos olhos, aleluia.

Antífona Das Velas (Lumen ad revelationem)
2 - Uma Luz Que Brilhará
R: Uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, o vosso povo.
1. Deixai, agora, vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor.
2. Pois meus olhos viram vossa salvação que preparastes ante a face das nações.

Antífona De Entrada (Sl 47,10-11)
3 - Recebemos, Ó Deus
R: Recebemos, ó Deus, a vossa misericórdia no meio de vosso templo. Vosso
louvor se estende como o vosso nome, até os confins da terra; toda a justiça se
encontra em vossas mãos.
1. Grande é o Senhor e muito digno de louvores na cidade onde ele mora; seu monte
santo, esta colina encantadora é a alegria do universo.
2. Monte Sião, no extremo norte situado, és a mansão do grande Rei! Deus revelou-se
em suas fortes cidadelas um refúgio poderoso.

Entrada (opcional)
4 - Cristo Luz
1. O que o coro dos profetas celebrou em profecia, pela ação do Santo Espírito realizase em Maria.
R: Cristo-Luz, ó Luz bendita, vinde nos iluminar. Luz do mundo, Luz da vida, ensinai-nos a amar.
2. Ao Senhor de todo o mundo, esta Virgem concebeu, deu à luz, e sempre Virgem e
fiel permaneceu.
3. Simeão, no Templo, exulta tendo aos braços o Menino, porque vê, com os seus
olhos o esperado, o sol Divino.

Antífona De Aclamação
5 - Aleluia, Sois A Luz
R: Aleluia, aleluia, aleluia!
Sois a luz que brilhará para os gentios, e para a glória de Israel, o vosso povo.

Oferendas
6 - Brilhe A Vossa Luz
R: Brilhe a vossa luz, brilhe para sempre. Sejam luminosas vossas mãos e as
mentes. Brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz! Brilhe a vossa luz, brilhe a vossa
luz!
1. Vós sois a luz do mundo, a todos aclarai! Afugentando as trevas, ao Pai glorificai!
2. A vossa Luz é o Cristo que dentro em vós está: Via, Verdade e Vida, Ele vos guiará!
3. Rompendo o jugo iníquo, banindo a opressão, a vossa luz rebrilha e as trevas fugirão!
7 - Nossa Senhora Vai
1. Nossa senhora vai por entre o povo, à luz do sol, à luz das profecias; leva as mãos o
seu Menino lindo, no coração certezas e agonias.
2. Leva seu Filho ao templo, e o Sacerdote ofereceu Jesus ao Pai na luz. Maria ergueu
também as mãos em prece e nunca mais ficaram sem Jesus.
3. E cada vez que eu abro as mãos feliz para ofertar com gosto o coração, eu me enriqueço, o mundo se enriquece, renovo os gestos da Apresentação.
8 - Bendito Seja Deus Pai
1. Bendito seja Deus Pai, do universo criador, pelo pão que nós recebemos, foi de
graça e com amor.
R: O homem que trabalha faz a terra produzir. O trabalho multiplica os dons que
nós vamos repartir.
2. Bendito seja Deus Pai, do universo criador, pelo vinho que nós recebemos, foi de
graça e com amor.
3. E nós participamos da construção do mundo novo com Deus, que jamais despreza
nossa imensa pequenez.
9 - Bendito E Louvado Seja
1. Bendito e louvado seja o Pai, nosso Criador. O Pão que nós recebemos é prova do
seu amor. O pão que nós recebemos que é prova do seu amor, é o fruto de sua terra e
do povo trabalhador. O fruto de sua terra e do povo trabalhador na Missa é transformado no Corpo do Salvador.
R: Bendito seja Deus! Bendito o seu amor! Bendito seja Deus, Pai Onipotente,
nosso Criador! (2x)
2. Bendito e louvado seja o Pai, nosso Criador. O vinho que recebemos é prova do seu
amor. O vinho que recebemos, que é prova do seu amor, é o fruto de sua terra e do
povo trabalhador. O fruto de sua terra e do povo trabalhador na missa é transformado
no Sangue do Salvador.

Antífona De Comunhão
10 - Meus Olhos Viram O Salvador
R: Meus olhos viram o Salvador, que preparastes, ó Deus, para todos os povos.
(Lc 2,30s)
1. Deixai, agora, vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor.
2. Pois meus olhos viram vossa salvação que preparastes ante a face das nações.
3. Uma Luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, o vosso povo.

Comunhão (opcional)
11 - O Cântico De Simeão
1. Agora, Senhor, podes deixar partir em paz teu servidor, porque os meus olhos já
contemplam da salvação o resplendor. Segundo a tua palavra vi a tua salvação. Manda
em paz teu servidor no fulgor do teu clarão.
2. Pra todos os povos preparastes a salvação que resplendeu a luz que ilumina as nações todas, a glória deste povo teu. O Espírito de Deus conduzia Simeão, em seus braços recebeu de Deus a consolação.
3. Pra muitos será este Menino razão de queda e elevação. Sinal, entre o povo, discutido. Sinal, pois, de contradição. Pai e Mãe maravilhados, Simeão abençoou. A Maria,
inspirado pelo céu profetizou.
4. De dor uma espada afiada transpassará teu coração. De muitas pessoas os segredos assim se manifestarão. Glória ao Pai, glória ao Menino Deus que veio e Deus que
vem. Glória seja ao Divino que nos guarde sempre. Amém!



Santíssima Trindade

Antífona De Entrada
12 - Bendito O Filho Unigênito
R: Bendito seja Deus Pai, bendito o Filho unigênito e bendito o Espírito Santo.
Deus foi misericordioso para conosco.
1. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo!
2. Desdobrastes nos céus vossa glória com grandeza, esplendor, majestade. O perfeito
louvor vos é dado pelos lábios dos mais pequeninos, de crianças que a mãe amamenta.

Entrada (opcionais)
13 - Entremos Com Grande Alegria
1. Entremos com grande alegria na casa do Senhor. Em sua fiel companhia, cantemos
seu louvor.
R: Honra e glória à Santíssima Trindade. Honra e glória por toda a eternidade!
Honra e glória à Trindade Santa.
2. Aqui todos juntos oramos com fé e gratidão e a benção de Deus invocamos de todo
o coração.
3. Em nome do Pai Sacrossanto, do Filho Salvador, no amor do Espírito Santo, vivemos sem temor.
14 - Bendito Sejas Tu
1. Bendito sejas Tu, Senhor de nossos pais. És pródigo de graças, ó Senhor.
R: Glória ao Senhor Criador para sempre. (2x)
2. Bendito sejas Tu, ó Verbo de Deus Pai. A morte que sofreste nos deu vida.
3. Bendito sejas Tu, Espírito de Deus. Opera na Igreja a salvação.

Antífona De Aclamação
15 - Aleluia, Glória Ao Pai
R: Aleluia, aleluia, aleluia!
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Divino, ao Deus que é, que era e que vem, pelos
séculos. Amém.

Oferendas
16 - Ó Trindade, Imensa E Una
1. Ó Trindade imensa e una, vossa força tudo cria, vossa mão que rege os tempos antes deles existia.
2. Pai da graça, fonte viva, Luz da glória de Deus Pai, Santo Espírito da vida que no
amor os enlaçais.
3. Só por vós, Trindade Santa, suma origem, todo bem. Todo ser, toda beleza, toda
vida se mantém.
17 - Nossa Oferta Na Trindade
1. Quando esse tudo era nada. Só três pessoas havia numa só comunicação de amor.
Em total e perfeita harmonia. Uma doou-se na criação. A outra doou-se na Encarnação. E a terceira se doa e trabalha na Igreja/ Por nossa santificação.
R: Nossa oferta na Trindade Santa de nossas vidas, talentos e bens, apresentemos pra que as consagrem Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nossa oferta na
Trindade Santa de nossas vidas, talentos e bens, ofereçamos em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém.
2. Temos que ser solidários, saber nossos bens partilhar tal qual o amor Trinitário que
se doa no comunicar. O Pai doou-se no Filho, o Filho se deu a nós por amor e ao Espírito Santo, no Pai e no Filho, prestemos o nosso louvor.
18 - Bendito Deus
1. Bendito, Senhor Deus, por este pão que estamos colocando em vosso altar: que
seja pão de vida e salvação e ensine a repartir e partilhar.
R: Santíssima Trindade, recebei os dons do nosso vinho e nosso pão. Com eles
nossas vidas acolhei no amor do vosso eterno coração.
2. Bendito, Senhor Deus, por este vinho que estamos colocando em vosso altar. Que
seja vida nova no caminho do povo que não cansa de esperar.
8 - Bendito Seja Deus Pai; 9 - Bendito E Louvado Seja

Antífona De Comunhão
19 - Porque Sois Filhos
Porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho,
que clama: Abba, Pai! (Gl 4,6)

Comunhão (opcional)
20 - À Santíssima Trindade
1. Deus eterno, a vós louvor! Glória à vossa majestade! Anjos e homens com fervor
Vos adoram, Deus Trindade. Cante a terra com amor: Santo, Santo é o Senhor (2x).
2. Pai Eterno, a Criação, que tirastes vós do nada, repousando em vossa mão, um
acorde imenso brada: quem me fez foi vosso amor, glória a vós, Pai Criador (2x).
3. Filho Eterno, nosso irmão, Vossa morte deu-nos vida, Vosso sangue, salvação.
Toda a Igreja, agradecida, louva e exalta a vós, Jesus, glória canta à vossa cruz (2x).
4. Deus Espírito, Sol de amor, procedeis do Pai, do Filho. Eis vos louvam vossos santos, entoando eternos cantos: Santo, Santo é o Senhor, Uno e Trino, Deus de Amor
(2x).
16 - Ó Trindade Imensa E Uma

Santíssimo Corpo E Sangue De Jesus (Corpus Christi)

Antífona De Entrada (Sl 80,17)
21 - O Senhor Alimentou Seu Povo
R: O Senhor alimentou seu povo com a flor do trigo e com o mel do rochedo o
saciou.
1. Exultai no Senhor, nossa força, e ao Deus de Jacó aclamai! Cantai salmos, tocai
tamborim, harpa e lira suaves tocai! Na lua nova soai a trombeta, na lua cheia, na festa
solene!
2. Porque isto é costume em Jacó, um preceito do Deus de Israel; uma lei que foi dada
a José, quando o povo saiu do Egito.

Entrada (opcionais)
22 - A Eucaristia Faz A Igreja
1. Bem-vindo à mesa do Pai, onde o Filho se faz fraternal refeição. É Cristo a forte comida, o pão que dá vida com amor comunhão.
R: Vinde ó irmãos adorar, vinde adorar o Senhor. A Eucaristia nos faz igreja, comunidade de amor. (2x)

2. Partimos o único pão, no altar refeição, ó mistério de amor. Nós somos sinais de unidade na fé, na verdade, convosco, ó Senhor.
3. No longo caminho que temos, o pão que comemos nos sustentará. É Cristo o pão
repartido, que o povo sofrido vem alimentar.
23 - Cristo, Pão Dos Pobres
1. Todos convidados chegam ao banquete do Senhor. Festa preparada, bem participada, venham partilhar do pão do amor.
R: Cristo pão dos pobres, juntos nessa mesa, pois a Eucaristia faz a Igreja. (2x)
2. Vejam quanta fome, muitos lares sem ternura e pão. Dor e violência, quanta resistência. Vamos acolher a cada irmão.
3. Vamos gente unida resgatar a paz nesta cidade. Ser o sal da terra, ser a luz do
mundo, espalhar justiça e caridade.

Antífona De Aclamação
24 - Aleluia, Eu Sou O Pão
R: Aleluia, aleluia, aleluia!
Eu sou o pão vivo descido do céu; quem deste pão come, sempre há de viver.

Oferendas
25 - O Milagre Da Partilha
1. Tanta gente vai andando a procura de uma luz. Caminhando na esperança se aproxima de Jesus. No deserto sente fome e o Senhor tem compaixão. Comunica sua palavra, vai abrindo o coração.
R: Dai-lhes vós mesmos de comer. Que o milagre vai acontecer. (2x)
2. Quando o pão é partilhado passa a ter gosto de amor. Quando for acumulado gera a
morte e traz a dor. Quando o pouco que nós temos se transforma em oblação, o milagre da partilha serve a mesa dos irmãos.
3. No altar da Eucaristia o Senhor vem ensinar, que o amor é verdadeiro, quando a
vida se doar. Peregrinos, caminheiros, vamos indo como irmãos, na esperança repartindo a Palavra e o mesmo pão.
26 - Vendo A Grande Multidão
1. Vendo a grande multidão a seguir-te, ó Senhor, em sinal de compaixão, teu olhar
não se fechou. A quem veio te buscar, teu amor se irmanou. (2x).
2. Frente a quem não percebeu que é possível transformar, um menino se dispôs o seu
pouco partilhar. Tua mão multiplicou pão e peixe a sobrar. (2x).
3. É assim teu coração, sem limites, ó Senhor, onde houver disposição, abençoas o labor, repartindo o nosso pão, bem sentimos teu sabor. (2x).
27 - Daqui Do Meu Lugar
1. Daqui do meu lugar, eu olho teu altar, e fico a imaginar aquele pão, aquela refeição.
Partiste aquele pão e o deste aos teus irmãos, criaste a religião do pão do céu, do pão
que vem do céu. Somos a Igreja do pão, do pão repartido e do abraço e da paz. (2x)
2. Daqui do meu lugar, eu olho o teu altar, e fico a imaginar aquela paz, aquela comunhão. Viveste aquela paz, e a deste aos teus irmãos; criaste a religião do pão da paz,
da paz que vem do céu. Somos a Igreja da paz, da paz partilhada e do abraço e do
pão. (2x)
8 - Bendito Seja Deus Pai; 9 - Bendito E Louvado Seja

Antífona De Comunhão (Sl 22)
28 - Quem Come A Minha Carne
R: Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu
nele, diz o Senhor. (Jo 6,57)
1. O Senhor é o pastor que me conduz; não me falta coisa alguma. Pelos prados e
campinas verdejantes ele me leva a descansas.
2. Para as águas repousantes me encaminham e restaura as minhas forças. Ele me
guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome.
3. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei; estais comigo
com bastão e com cajado; eles me dão a segurança.

Comunhão (opcionais)
29 - Eu Sou O Pão
R: Eu sou o pão que vem do céu, quem crer em mim irá viver!
1. Nós reconhecemos o Senhor, partindo o pão: mistério de amor, a nossa refeição.
2. O Senhor Jesus no Sacramento nos deixou memorial da cruz: morte e ressurreição.
3. Tão grande mistério adoramos, neste altar, que nossa fé sustente o nosso caminhar!
4. Ao Povo de Deus, lá no deserto, sem pão, sem lar, Deus fez cair do céu comida salutar.
30 - O Pão Que Comemos
Ant: É celebrada a vossa glória, ó Maria
R: O pão que comemos e o vinho que bebemos é Jesus, filho de Deus, nascido
da Virgem Maria.
1. O corpo e sangue de Jesus pelo Espírito Santo, nas entranhas da Virgem formado:
É o pão descido do Céu para dar a vida ao mundo.
2. O corpo e sangue de Jesus para nossa salvação, da Virgem santa nascido: é o
maná do novo Povo de Deus, peregrino da terra da promessa!
3. Jesus, Verbo eterno, obra de Deus, no seio da Virgem feito carne; Este pão que comemos é a tua carne para a vida eterna!
4. Jesus, Verbo eterno, Homem verdadeiro, na santa Virgem gerado: este vinho que
bebemos, é teu sangue para a nossa ressurreição!
31 - Pão De Vida Nova (Pane Di Vita Nuova)
1. Pão de vida nova, pão dos anjos dado aos homens, alimento que sustenta o mundo,
fonte esplêndida de graças.
R: Pão que dá a vida, vinho para a salvação. Corpo e sangue para a vida eterna,
fonte de graça para o mundo.
2. O Cordeiro imolado, nossa verdadeira Páscoa, é seu sangue por nós derramado:
firma nova aliança.
3. No deserto alimento nutre o povo a caminho, sois sustento, verdadeira força para a
Igreja neste mundo.
32 - Rumo Ao Altar
1. Quando entro nesta procissão, não consigo explicar. Entrego o meu coração que somente quer te amar, como a noiva que caminha rumo ao altar e o noivo a te esperar.
R: Jesus, teu Corpo e Sangue me sustentam. Jesus toda minh'alma se estremece. Jesus és razão da minha vida, (2x) és o amor, o amor (1ª vez). O motivo
maior do meu viver (2ª vez)
2. Não, não há momento igual a este. Não, não há lugar melhor. Não há nada que se
possa comparar a esse amor que me faz feliz. Somos a noiva que caminha rumo ao altar. E o noivo bem aqui a nos esperar.
33 - Pão Dos Anjos
1. Tão simples assim tão fácil assim, aceite e prove dessa graça. O pão sustenta o ho-

mem, Jesus sustenta a alma: milagre assim não há quem faça. Corpo que era pão
Sangue que era vinho pra eternidade é o caminho.
R: Eis o pão que os anjos comem transformado em pão do homem. Só os filhos o
consomem, pão pra alma que tem fome. Aos mortais dando comida dais também
o pão da vida, que a família assim nutrida seja um dia reunida lá no céu.
2. Trigo esmagado, Cristo imolado ambos vão tornar-se pão. Um que perece, outro que
permanece para a nossa salvação. Ó Senhor da unidade tirai de nós a orfandade.
34 - Venham, Venham Todos
R: Venham, venham todos para a ceia do Senhor, casa iluminada, mesa preparada com paz e amor. Porta sempre aberta, Pai amigo, aguardando, acolhedor.
Vem do alto por Maria, este pão que vai nos dar. Pão dos anjos, quem diria, nos
fará ressuscitar.
1. Canta a igreja o sacrifício que, na cruz foi seu início e, antes Jesus quis se entregar:
Corpo se Sangue em alimento, precioso testamento. Como não nos alegrar?
2. Com a solidariedade, renovar a sociedade, pela justiça e paz lutar. Vendo o pão em
cada mesa, Vida Humana com nobreza. Como não nos alegrar?
3. Pão é carne verdadeira! Vinho e sangue da videira! Possa tal fé se aprofundar! Se o
mistério é incompreensível, nossa fé que é possível. Como não nos alegrar?
4. Cristo vive, se oferece, intercede, escuta a prece, em toda a terra quer morar. Por
amor é prisioneiro, nos aguarda o dia inteiro. Como não nos alegrar?
35 - Comam Do Pão
R: Comam do pão, bebam do cálice. Quem a mim vem não terá fome. Comam do
pão, bebam do cálice. Quem em mim crê não terá sede.
1. Eu sou o pão da vida. Pão vivo enviado do Pai.
2. Coma minha carne, beba do meu do meu sangue e eu o erguerei no dia final.
3. Quem como deste pão terá vida eterna.

Sagrado Coração De Jesus

Antífona De Entrada (Sl 32)
36 - Carreguem A Minha Carga
R: Carreguem a minha carga e aprendam de mim, porque sou manso e humilde
de coração. (Mt 11,29)
(Ou) R: Eis os pensamentos do seu coração, que permanecem ao longo das gerações: libertar da morte todos os homens e conservar-lhes a vida em tempos de
penúria.
1. Ó justos, alegrai-vos no Senhor! Aos retos fica bem glorificá-lo.
2. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de dez cordas celebrai-o! Cantai para
o Senhor um canto novo, com arte sustentai a louvação!

Entrada (opcionais)
37 - Coração Santo
R: Coração Santo, Tu reinarás; Tu nosso encanto, sempre serás! (2x)
1. Jesus amável, Jesus piedoso, Pai amoroso, frágua de amor! Aos Teus pés venho,
se Tu me deixas, sentidas queixas, humilde expor!
2. Divino Peito, que amor inflama em viva chama, de Eterna Luz! Porque até em sempre, reconcentrada, não adorada, Doce Jesus!
3. Correi, cristãos, vinde adorar, vinde louvar o Bom Jesus! Com grande ardor, rendeilhes preitos com os eleitos, na Eterna Luz!
38 - Coração De Jesus, Nossa Esperança
R: Coração de Jesus, nossa esperança, nosso Deus, nossa paz e guarida. Coração de uma nova Aliança, és a fonte da água da vida. (2x)
1. Coração, rosto esplendente do Pai Eterno invisível! Luz do Espírito ardente!
2. Coração, nossa esperança, vida nova, imperecível, nova e eterna aliança.
3. Coração, de cuja ferida jorram as águas da vida, plenitude repartida.
39 - Sagrado Coração De Jesus Redentor
R: Sagrado Coração de Jesus Redentor: nascente de água viva, sol de infinito
amor! Sagrado Coração de Jesus Redentor.
1. Aclamai o Senhor, louvai seu nome vós os que procurais sua justiça; vós que buscais no coração de Cristo o pão que vos sacie para sempre!
2. Vós os que tendes fome e tendes sede de verdade, justiça e liberdade: no coração
de Cristo encontrareis a inesgotável fonte salvadora!

Antífonas De Aclamação
40 - Aleluia, Tomai Sobre Vós
R: Aleluia, aleluia, aleluia!
(1ª Forma) Tomai sobre vós o meu jugo e de mim aprendei que sou de manso e humilde coração.
(2ª Forma) Por amor, Deus enviou o seu Filho Unigênito, como propiciação pelos nossos pecados.

Oferendas
41 - Quem Será Contra Nós?
R: Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se ele é por nós, quem será, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo quem será?
1. Nem a espada, ou perigo, nem os erros do meu irmão. Nenhuma das criaturas, nem
a condenação.
2. Nem a vida, nem a morte, a tristeza ou aflição. Nem o passado, nem o presente, o
futuro, nem opressão.
3. Nem as alturas, nem os abismos, nem tão pouco a perseguição. Nem a angústia, a
dor ou a fome, nem a tribulação.
42 - Um Coração Para Amar
1. Um coração para amar, pra perdoar e sentir, para chorar e sorrir, ao me criar Tu me
deste. Um coração pra sonhar, inquieto e sempre a bater, ansioso por entender as coisas que Tu disseste.
R: Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma Senhor que ele é
Teu, meu coração não é meu. (2x)
2. Quero que o meu coração seja tão cheio de paz que não se sinta capaz de sentir
ódio ou rancor. Quero que a minha oração possa me amadurecer. Leve-me a compreender as consequências do amor.
8 - Bendito Seja Deus Pai; 9 - Bendito E Louvado Seja; 25 - O Milagre Da Partilha;
26 - Vendo A Grande Multidão; 27 - Daqui Do Meu Lugar

Antífonas De Comunhão (Sl 88)
43 - Um Dos Soldados
R: Um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança, e logo correram sangue e
água. (Jo 19,34)
(Ou) R: Diz o Senhor: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Daquele que crê
em mim, brotarão rios de água viva. (Jo 7,37)

1. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor, de geração em geração eu cantarei vossa verdade! Porque dissestes: “O amor é garantido para sempre!” E a vossa lealdade é tão firme como os céus.
2. “Eu firmei uma Aliança com meu servo, meu eleito, e eu fiz um juramento a Davi,
meu servidor: Para sempre, no teu trono, firmarei tua linhagem, de geração em geração garantirei o teu reinado!”

Comunhão (opcionais)
44 - Durante A Ceia
1. Durante a ceia, o discípulo do amor recostou sua cabeça sobre o peito do Senhor. E
cada impulso do Sagrado Coração era um novo testemunho de acolhida e de perdão.
R: E hoje aqui, nesta santa comunhão novamente pulsa em nós o Sagrado coração. (2x)
2. Durante a ceia, seu apelo nos deixou de amar-nos uns aos outros como ele nos
amou. Cada palavra do Sagrado Coração era um novo ensinamento de fraterna comunhão.
45 - Se Conhecesses O Dom De Deus
1. Se conhecesses o dom de Deus, quem e que te diz: Dá-me de beber? És tu que lhe
pedirias e Ele te daria d’água viva, sempre a correr.
R: Senhor, dá-me de beber, vem e me sacia em tua fonte viva. Senhor, dá-me de
beber, vem e me sacia nesta santa eucaristia.
2. Quem crê em Mim, dentro de si, terá meu santo Espírito, fonte a jorrar. Um rio de
água viva, capaz de saciar a sua sede, sede de Deus.
46 - Conheço Um Coração
1. Que louva ao Pai por revelar Seu Nome aos pequenos. Que tem o Dom de amar,
que sabe perdoar, e deu a vida para nos salvar!
R: Jesus, manda Teu Espírito, para transformar meu coração. (2x)
2. Ás vezes no meu peito bate um coração de pedra. Magoado, frio, sem vida, aqui
dentro ele me aperta. Não quer saber de amar, nem sabe perdoar, quer tudo e não
sabe partilhar.
3. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o Seu
povo. Derrama sobre nós, a água do amor, o Espírito de Deus nosso Senhor!
47 - Sede De Deus
1. No deserto da vida, quando a sede me vem, quando clamo bem alto e não vejo ninguém, eu me lembro de ti e me sinto feliz, pois escuto bem perto tua voz que me diz.
R: Quem tiver sede vem a mim e beba, e do seio de quem crê em mim hão de brotar torrentes de água viva jorrando sempre sem jamais ter fim.
2. Muitas vezes a dor não me deixa dizer quanta sede de amor trago dentro do ser,
mas tu ouves a voz do silêncio também e no amor me conduzes à fonte do bem.
3. O teu Dom sem reservas eu vou receber, este pão que conserva tua vida e meu ser.
Como outrora fizeste pela Samaria a tua presença me traz alegria.

Natividade de São João Batista

Antífona De Entrada (Sl 91)
48 - Houve Um Homem Enviado Por Deus
R (Missa da Vigília): Ele será grande diante do Senhor; estará cheio do Espírito
Santo desde o seio materno, e muitos se alegrarão com seu nascimento. (Lc 1,
15.14)
R: (Missa do Dia): Houve um homem enviado por Deus: o seu nome era João.
Veio dar testemunho da luz e preparar para o Senhor um povo bem-disposto a recebê-lo. (Jo 1,6s; Lc 1,17)
1. Como é bom agradecermos ao Senhor e cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo!
Anunciar pela manhã vossa bondade, e o vosso amor fiel, a noite inteira, ao som da lira
de dez cordas e da harpa, com canto acompanhado ao som da cítara.

Entrada (opcional)
49 - Antes Que Te Formasses
1. Antes que te formasses dentro do seio de tua mãe. Antes que tu nascesses, te conheci e te consagrei para ser meu profeta, entre as nações eu te escolhi. Irás onde enviar-te e o que eu mando proclamarás.
R: Tenho de gritar, tenho de arriscar, ai de mim se não o faço. Como escapar de
ti, como calar, se tua voz arde em meu peito?
2. Não temas arriscar-te porque contigo eu estarei. Não temas anunciar-me, em tua
boca eu falarei. Entrego-te meu povo, vai arrancar e derrubar. Para edificares, destruirás e plantarás.
3. Deixa os teus irmãos, deixa teu pai e tua mãe. Deixa a tua casa, porque a terra gritando está. Nada tragas contigo, pois a teu lado eu estarei. É hora de lutar, porque
meu povo sofrendo está.

Antífonas De Aclamação
50 - Aleluia, Serás Chamado
R: Aleluia, aleluia, aleluia!
(Missa da Vigília) João veio dar testemunho da Luz; a fim de preparar um povo bemdisposto, para a vinda do Senhor.
(Missa do Dia) Serás chamado, ó menino, o profeta do Altíssimo: irás diante do Senhor
preparando-lhe os caminhos.

Oferendas
8 - Bendito Seja Deus Pai; 9 - Bendito E Louvado Seja; 18 - Bendito Deus; 27 - Daqui Do Meu Lugar; 41 - Quem Será Contra Nós?

Antífona De Comunhão
51 - Bendito Seja O Senhor
R: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que visitou e libertou seu povo. (Lc
1,68-79)

Comunhão (opcional)
52 - O Cântico De Zacarias
R: Houve um homem enviado por Deus para ser testemunha da luz: João Batista,
uma voz no deserto, anunciando o Messias Jesus.
1. Bendito o Deus de Israel, que a seu povo visitou e deu-nos libertação, enviando um
salvador da casa do rei Davi, seu ungido servidor.
2. Cumpriu a voz dos profetas desde os tempos mais antigos, quis libertar o seu povo
do poder dos inimigos, lembrando-se da aliança de Abrão e dos antigos.
3. Fez a seu povo a promessa de viver na liberdade, sem medo e sem pavores dos
que agem com maldade, e sempre a ele servir na justiça e santidade.
4. Menino, será profeta do Altíssimo Senhor, pra ir à frente aplainando os caminhos do
Senhor, anunciando o perdão a um povo pecador.



Martírio de São Pedro e São Paulo; Cátedra de São Pedro

Antífonas de Entrada (Martírio) (Sl 19)
53 - Eis Os Santos
R: (Missa da Vigília- Martírio) O Apóstolo Pedro e Paulo, o doutor das nações,
nos ensinaram, senhor, a vossa lei.
R: (Missa do Dia - Martírio): Eis os santos que, vivendo neste mundo, plantaram a
Igreja, regando-a com seu sangue. Beberam do cálice do Senhor e se tornaram
amigos de Deus.
R: (Cátedra): O Senhor disse a Simão Pedro: Roguei por ti, para que a tua fé não
desfaleça. E tu, por tua vez, confirma os teus irmãos
1. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma! O testemunho do Senhor é
fiel, sabedoria dos humildes.
2. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor
é brilhante, para os olhos é uma luz.

Entrada (opcionais)
54 - Povo Eleito (Peuple de Pétres)
R: Povo Eleito, sacerdócio Régio. Nação Santa, Povo de Deus, cantai ao Senhor.
1. Nós te cantamos, ó Filho bem amado do Pai. Nós te louvamos, Sabedoria Eterna, ó
Verbo de Deus. Nós te cantamos, ó Filho da Virgem Maria, nós te louvamos, ó Cristo
nosso irmão, vem nos salvar.
2. Nós te cantamos, ó esplendor da Luz Eterna. Nós te louvamos, Estrela da Manhã,
anunciando o dia. Nós te cantamos, ó Luz que clareia as trevas, nós te louvamos, ó
chamada nova Jerusalém.
3. Nós te cantamos, Messias anunciado pelos profetas. Nós te louvamos, ó filho de
Abraão e filho de Davi. Nós te cantamos, Messias esperado pelos pobres. Nós te louvamos, ó Cristo nosso Rei, Deus de humilde coração.
4. Nós te cantamos, mediador entre Deus e os homens. Nós te louvamos, ó rota viva,
caminho para o céu. Nós te cantamos, sacerdote da Nova Aliança. Nós te louvamos,
nossa paz, pelo sangue redentor da Cruz.
55 - Canta, meu povo
R: Canta, meu povo, canta o louvor de teu Deus. Que se fez homem e por nós
morreu, que ressuscitou pelo amor dos seus!
1. Somos a nação santa e o povo eleito, um sacerdócio real. Deus nos chamou das trevas à sua luz, sua luz imortal.
2. Nós somos transportados da morte à vida pelo amor dos irmãos. Vamos amar até
nossos inimigos, é a lei do cristão!
3. Senhor Jesus, já não sou mais eu que vivo, Tu vives em mim. O meu desejo é um
dia ver tua face na glória sem fim.
56 - Tu És Pedro, Aleluia
R: Aleluia, aleluia! Tu és Pedro, aleluia. (2x)
1. És a rocha viva, Cristo te escolheu quando a Simão Pedro disse: Eu te darei do meu
Reino as chaves, eis a minha Igreja, sobre esta pedra edificarei.
2. Cristo Salvador, a pedra angular que ampara tudo, pois é homem-Deus. Escolheu a
Pedro para sustentar como rocha viva o edifício seu.

Antífona De Aclamação
57 - Aleluia, Tu És Pedro
R: Aleluia, aleluia, aleluia!
Tu és Pedro e sobre esta pedra, eu irei construir minha Igreja e as portas do inferno
não irão derrotá-la.

Oferendas
8 - Bendito Seja Deus Pai; 9 - Bendito E Louvado Seja; 18 - Bendito Deus; 27 - Daqui Do Meu Lugar; 41 - Quem Será Contra Nós?

Antífonas De Comunhão
58 - Tu És Pedro
R (Missa da Vigília – Martírio): Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Senhor, tu sabes tudo: tu sabes que eu te amo.
R (Missa do Dia – Martírio/Cátedra): Pedro disse a Jesus: Tu és o Cristo, Filho do
Deus vivo. Jesus lhe respondeu: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja. (Mt 16,16.18)

Comunhão (opcionais)
59 - Com Pedro E Com Paulo
R: Toda a Igreja, unida, celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro!
R (Cátedra de S. Pedro): Toda a Igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro com São Pedro, o santo eleito, que seguiu a Cristo por primeiro.
1. Publicai em toda a terra os prodígios do Senhor: reuniu seu povo amado para o
canto do louvor.
2. Bendizei, louvai por Pedro, pela fé que professou: essa fé é a rocha firme da Igreja
do Senhor.
3. Tu és Pedro e sobre a pedra a Igreja edifiquei. Com o servo eleito e amado ao sacerdócio te guiei.
4. Bendizei, louvai por Paulo, pelo empenho na missão: o seu zelo do evangelho leva
ao mundo a salvação.
5. Alegrai-vos neste dia que o martírio iluminou: o triunfo destes santos nos confirme
no amor.
60 - Tua Igreja É Um Corpo
R: Tua Igreja é um corpo, cada membro é diferente; e há no Corpo, certamente,
coração, ó meu Senhor. Dele nasce a caridade, dom maior, mais importante; nele,
enfim, achei radiante minha vocação: o amor!
1. Que loucura não fizeste, vindo ao mundo nos salvar! E depois que Tu morreste, ficas
vivo neste altar!
2. Os teus santos compreenderam teu amor sem dimensão; e loucuras cometeram, em
sua própria vocação.
3. Sou pequeno, igual criança, cheio de limitações; mas é grande minha esperança:
sinto muitas vocações!

Transfiguração Do Senhor

Antífona De Entrada (Sl 83)
61 - O Espírito Santo Apareceu
R: O Espírito Santo apareceu na nuvem luminosa e a voz do Pai se fez ouvir: Este
é o meu Filho amado, nele depositei todo o meu amor. Escutai-o. (Mc 17,3)
1. Minha alma desfalece de saudades e anseia pelos átrios do Senhor! Meu coração e
minha carne rejubilam e exultam de alegria no Deus vivo!
2. Mesmo o pardal encontra abrigo em vossa casa, e a andorinha ali prepara o seu ninho, para nele seus filhotes colocar: vossos altares, ó Senhor Deus do universo! Vossos altares, ó meu Rei e meu Senhor!

3. Felizes os que habitam vossa casa; para sempre haverão de louvar! Olhai, ó Deus,
que sois a nossa proteção, vede a face do eleito, vosso Ungido!
4. Na verdade, um só dia em vosso templo vale mais do que milhares fora dele! Prefiro
estar no limiar de vossa casa, a hospedar-me na mansão dos pecadores!

Entrada (opcionais)
62 - Vimos Aqui, Meu Senhor
R: Vimos aqui, meu Senhor, pra cantar Tua bondade, amor que se dá, sem cessar!
1. És o caminho, verdade e vida. És o amigo, que perde a vida buscando a todos salvar!
2. És o rochedo, o guia fiel. És a esperança de todos, que buscam viver em tua casa,
Senhor!
63 - Jesus Cristo És Minha Vida
R: Jesus Cristo, és minha vida. Aleluia! Aleluia! Jesus Cristo, és minha vida, és
minha vida. Aleluia!
1. És o caminho, és a verdade. Tu és a nossa vida. Caminhando junto de Ti viveremos
pra sempre.
2. Na alegria caminharemos, trazendo Teu Evangelho; testemunho de caridade, Filhos
de Deus no mundo.
3. Todos juntos em Tua unidade, reunidos por Teu grande amor. Diante de Ti, em alegria, cantaremos Tua glória.
14 - Bendito Sejas Tu

Antífonas de Aclamação
64 - Aleluia, Este É O Meu Filho
R: Aleluia, aleluia, aleluia!
(1ª Forma) Este é o meu Filho, o Escolhido. Escutai o que ele diz!
(2ª Forma) Eis meu Filho muito amado; nele está meu bem-querer, escutai-o, todos
vós!

Oferendas
6 - Brilhe A Vossa Luz; 8 - Bendito Seja Deus Pai; 9 - Bendito E Louvado Seja; 18
- Bendito Deus; 41 - Quem Será Contra Nós?

Antífona De Comunhão (Sl 44)
65 - Quando Cristo Aparecer
R: Quando Cristo aparecer, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele
é. (1 Jo 3,2)
1. Transborda um poema do meu coração; vou cantar-vos, ó Rei, esta minha canção;
minha língua é qual pena de um ágil escriba. Sois tão belo, o mais belo entre os filhos
dos homens!
2. Vossos lábios espalham a graça, o encanto, porque Deus, para sempre, vos deu sua
bênção.

Comunhão (opcional)
66 - Então Da Nuvem Luminosa
R: Então da nuvem luminosa dizia uma voz: "Este é meu filho amado, escutem
sempre o que ele diz".
1. Transborda um poema no meu coração: vou cantar-vos, ó Rei, esta minha canção.
2. Sois tão belo, o mais belo entre os filhos dos homens! Porque Deus, para sempre
vos deu sua benção.
3. Levai vossa espada de gloria no flanco, herói valoroso, no vosso esplendor.
4. Saí para luta no carro de guerra em defesa da fé, da justiça e verdade.

Festa da Exaltação da Santa Cruz

Antífona De Entrada (Nos autem gloriari) (Sl 66)
67 - A Cruz De Nosso Senhor
R: A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo deve ser a nossa glória: nele está nossa
vida e ressurreição; foi ele que nos salvou e libertou. (Gl 6,14)

Entrada (opcionais)
68 - Quanto A Nós, Devemos Gloriar-nos Na Cruz
R: Quanto a nós devemos gloriar-nos na cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Que
é nossa salvação, nossa vida. Nossa esperança de ressureição e pelo qual fomos
salvos e libertos.
1. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós! Que
na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos.
2. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem!
3. Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça; os povos governais com retidão, e guiais, em toda a terra, as nações.
69 - Salve, Ó Cruz
R: Salve, ó Cruz libertadora!
1. Em teu corpo sem beleza, nem encanto, tu assumes o pecado e todo o pranto. Junto
a ti está a dor da humanidade, ó Senhor, de todos nós tem piedade.
2. Estas mãos com que ergueste os caídos, que tiraram as amarras do oprimido. Amarradas nesta cruz pela maldade, vão ao mundo devolver a liberdade.
3. Os teus pés que percorreram os caminhos, que levaram boa nova aos pequeninos,
são pregados pelo homem iludido, mas teu reino nunca mais será detido.
4. Este povo aqui reunido quer louvar-te, pois a vida devolveste em toda a parte. Os
caminhos da esperança tu abriste, desta cruz com todo o mundo ressurgiste.
70 - Bendita E Louvada Seja
1. Bendita e louvada seja no céu a divina luz. E nós também cá na terra, louvemos a
Santa Cruz. (2x)
2. Os céus cantam a vitória de Nosso Senhor Jesus. Cantemos também na terra, louvores à Santa Cruz. (2x)
3. Humildes e confiantes levemos a nossa cruz, seguindo sublime exemplo de nosso
Senhor Jesus. (2x)
4. Cordeiro imaculado, por todos morreu Jesus, pagando as nossas culpas, é Rei pela
sua Cruz. (2x)
71 - Vitória
R: Vitória, tu reinarás, ó cruz tu nos salvarás!
1. Brilhando sobre o mundo, que vive sem tua luz. Tu és um sol fecundo de amor e de
paz, ó cruz!
2. Aumenta a confiança do pobre e do pecador. Confirma nossa esperança na marcha
para o Senhor.
3. À sombra dos teus braços a Igreja viverá. Por ti, no eterno abraço, o Pai nos acolherá.

Antífona De Aclamação
72 - Aleluia, Nós Vos Adoramos
R: Aleluia, aleluia, aleluia!

Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela cruz remistes
o mundo!

Oferendas
73 - Ó Morte, Estás Vencida
R: Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida. Pelo Senhor da vida!
1. Transfigurou-se a cruz em símbolo de luz.
2. Por ti, Senhor da glória, é nossa esta vitória.
3. Cruz, dor, ressurreição, eis nossa salvação!
74 - Nossa Glória É A Cruz
R: Nossa glória é a Cruz, onde nos salvou Jesus! (2x)
1. Nós devemos gloriar-nos nesta cruz de salvação. Traz-nos vida e liberdade e nos dá
ressurreição.
2. Foi preciso ao Senhor, para entrar na sua glória, ser na cruz crucificado: é o caminho da vitória!
3. E quem quer viver unida sua vida à de Jesus, não terá outro caminho: "Pela cruz se
chega à luz!"
8 - Bendito Seja Deus Pai; 9 - Bendito E Louvado Seja; 18 - Bendito Deus; 41 Quem Será Contra Nós?

Antífona De Comunhão (Sl 2)
75 - Quando Eu For Exaltado
R: Quando eu for exaltado da terra, diz o Senhor, atrairei a mim todas as coisas.
(Jo 12,32)
1. Por que os povos agitados se revoltam? Por que tramam as nações projetos vãos?
Por que os reis de toda a terra se reúnem e conspiram os governos todos juntos contra
o Deus onipotente e o seu Ungido? “Vamos quebrar suas correntes”, dizem eles, “e
lançar longe de nós o seu domínio!”
2. Ri-se deles o que mora lá nos céus; zomba deles o Senhor onipotente. Ele, então,
em sua ira os ameaça, e em seu furor os faz tremer, quando lhes diz: “Fui eu mesmo
que escolhi este meu Rei, e em Sião, meu monte Santo, o consagrei!”

Comunhão (opcionais)
76 - Ninguém Pode Se Orgulhar
R: Ninguém pode se orgulhar a não ser nisto, nos orgulhamos na cruz de Jesus
Cristo. Nele está a vida e ressureição. Nele, a esperança de libertação!
1. Deus se compadece e de nós se compraz, em nós resplandece seu rosto de paz.
2. Pra que o povo encontre, Senhor, teu caminho e os povos descubram teu terno carinho.
3. Que todos os povos te louvem, Senhor. Que todos os povos te cantem louvor!
4. Por tua justiça se alegram as nações. Com ela governas da praia aos sertões.
77 - Santa Cruz
1. Clarão que resplandece a eterna Luz. Arma da alma, amante guerreira. (2x) Ó Bendita Cruz, adorável Cruz, te adoramos Santa Cruz.
R: Ó Santa Cruz adorável de onde a vida brotou. Nós, por ti redimidos a ti cantamos louvor. (2x)
2. Esse sinal santo estará no céu quando o glorioso Rei vier julgar. (2x)
78 - Ninguém Te Ama Como Eu
1. Tenho esperado este momento, tenho esperado que viesses a mim. Tenho esperado que me fales, tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem o que tens vivido, sei também que tens chorado. Eu sei bem o que tens sofrido, pois permaneço ao
teu lado.
R: Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a
minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque te amo. Ninguém te ama
como eu.
2. Eu sei bem o que me dizes ainda que nunca me fales. Eu sei bem o que tens sentido ainda que nunca me reveles. Tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido. Eu
te levo em meus braços, pois sou o teu melhor amigo.

Santos Arcanjos; Santos Anjos Da Guarda

Antífonas De Entrada
79 - Anjos Todos Do Senhor
R: (Santos Arcanjos): Bendizei ao Senhor, mensageiros de Deus, heróis poderosos que cumpris suas ordens sempre atentos à sua palavra. (Sl 102,20)
R (Santos Anjos da Guarda): Anjos todos do Senhor, bendizei o Senhor; cantai a
sua glória, louvai-o eternamente. (Dn 3,58)

Entrada (opcionais)
80 - Anjos De Deus
1. Se acontecer um barulho perto de você é um anjo chegando para receber suas orações e levá-las à Deus. Então abra o coração e comece a louvar, sinta o gozo do céu,
se derrama no altar, que um anjo já vem com a benção nas mãos.
R: Tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e
descendo em todas as direções. Não sei se a Igreja subiu ou se o céu desceu, só
sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. (2x)
2. Quando os anjos passeiam a Igreja se alegra, ela canta, ela chora, ela ri e congrega,
abala o inferno e dissipa o mal. Sinta o vento das asas dos anjos agora, confia irmão,
pois é a tua hora, a benção chegou e você vai levar.
81 - Senhor, Põe Teus Anjos Aqui
Senhor, Põe Teus Anjos aqui, senhor, Põe Teus Anjos aqui. Com a espada desembainhada, Senhor, Põe Teus Anjos aqui. Não deixes que o inimigo escarneça e zombe de
nós. Cobre, Senhor, com Teu Sangue, Senhor, Põe Teus Anjos aqui.
Senhor, Põe Teus Anjos lá fora...
Senhor, Põe Teus Anjos na rua...
Senhor, Põe Teus Anjos lá em casa...
82 - Manda Teus Anjos
R: Manda teus anjos, sobre nós, e abençoa todos que esperam em vós, manda
teus anjos, pra nos ensinar, a te louvar e glorificar.
1. Envia também teu espírito de paz, e amor, o meu coração tem sede, do meu Criador. Envia Senhor os teus anjos, pra nos resgatar, pra nos proteger de todo mal, para
nos guiar, Senhor.
2. Quando acordo olho o céu e canto o meu louvor de todas as manhãs, tu és o meu
Senhor. Levantai-nos, ó meu Deus, e estende tuas mãos. Tu és o meu refúgio, nas minhas opressões, Senhor. Confio em vós, revele tua face, para nós. Levanta-te, põe o
teu escudo, sobre nós.

Oferendas
8 - Bendito Seja Deus Pai; 9 - Bendito E Louvado Seja; 18 - Bendito Deus


Antífona De Comunhão
83 - Graças Vos Dou
R: Graças vos dou, Senhor, de todo o coração, na presença dos anjos eu vos
louvo (Sl 137,1).

Comunhão (opcionais)
84 - Eu te louvarei, Senhor
R: Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. (2x) Na presença dos anjos, a ti
cantarei louvores. (2x)
1. Louvai o Senhor, bendizei-o; louvai o Senhor, servos seus, que celebrais o louvor
em seu templo e habitais junto aos átrios de Deus.
2. Louvai o Senhor, porque é bom; cantai ao seu nome suave! Escolheu para sim a
Jacó, preferiu Israel por herança.
3. Eu bem sei que o Senhor é tão grande, que é maior do que todos os deuses. Ele faz
tudo quanto lhe agrada, nas alturas dos céus e na terra, no oceano e nos fundos abismos.
85 - Louvado Seja Deus
R: Louvado seja Deus nos anjos do céu, louvado seja Deus em todos os santos.
1. Santos, amigos de Deus e dos homens padroeiros, ajudai-nos a seguir por caminhos
verdadeiros.
2. Por caminhos de justiça e por caminhos de amor vosso exemplo nos conduza aos
convites do Senhor.
3. Servidores do Altíssimo, vigilantes e fieis, ensinai-nos a servir, como vós o Rei dos
reis.
4. Pelo Senhor coroados, e na sua glória imersos, lembrai-vos de nós, pisando tantos
caminhos diversos.
33 - Pão Dos Anjos

Comemoração Dos Fieis Defuntos; Missa Das Exéquias

Antífona De Entrada
86 - Como Jesus Morreu
R: Como Jesus morreu e ressuscitou, Deus ressuscitará os que nele morreram.
E, como todos morrem em Adão, todos em Cristo terão a vida.

Entrada (opcionais)
87 - Cremos No Deus Da Vida
R: Felizes aqueles que morrem no Senhor, porque suas obras os acompanham.
1. Ó Deus da vida, de vós viemos, em vós vivemos, sois Deus amor. Em vosso Filho
nos redimistes, Eterna vida sois, ó Senhor.
2. Horas que passam, tempo da vida e nosso tempo de construir. Quem doa a vida,
este a conquista, felicidade é bem servir.
3. Luzes e sombras deste caminho, tantas perguntas a responder. Toda a verdade
Cristo revela pelo Evangelho com seu viver.
88 - A Morte Já Não Mata Mais
R: A morte já não mata mais, perdeu seu aguilhão fatal na luta que com a vida
travou. Venceu o príncipe da paz que em seu combate triunfal a morte derrotou.
1. Ao nosso Pai glória e louvor, pois deu vitória a todos nós. Ó Cristo Jesus, nosso
Deus e Senhor, mortos ressurgem ouvindo tua voz.
2. Um dia, a hora vai chegar e, desde já, se pode ouvir a voz deste Filho de Deus a
chamar. Todos os mortos irão ressurgir.
89 - Vou Lhes Preparar
1. Vou lhes preparar no céu um bom lugar, na casa paterna tenho muitas moradas.
Creiam, pois em mim, Eu vim para salvar e ao céu levar quem aqui aprendeu a amar.
R: Nós cremos, sim, em Ti, Jesus. Serás, enfim a nossa luz.
2. Sim, eu voltarei e então recolherei o amor, a acolhida que me deram em vida onde
eu estiver. Comigo quero ter os que meu Pai me entregou e por mim amou.
3. Mas, seria em vão o céu imaginar, pois nada no mundo é assim tão profundo
quando ele chegar e tudo renovar. Vocês, então, gozarão da total visão.

Antífonas De Aclamação
90 - Aleluia, Vinde A Mim
R: Aleluia, aleluia, aleluia!
(1ª Forma) Eu sou a ressurreição, eu sou a vida, eu sou; não morrerás para sempre
quem crê em mim, seu Senhor!
(2ª Forma) Vinde a mim, todos vós que estais cansados e penais a carregar pesado
fardo, e descanso eu vos darei, diz o Senhor.

Aclamação (opcional)
91 - Em Cristo Todos Terão Vida
R: Em Cristo todos terão a vida! Aleluia! Aleluia!
1. Como Jesus viveu (viveu), se fez obediente ao Pai (aleluia), trouxe ao mundo a paz.
Fomos salvos por Ele!
2. Como Jesus sofreu, levando a nossa dor, salvos por sua cruz, celebramos o amor.
3. Como Jesus morreu, morreu e ressuscitou, Deus vai ressuscitar os que n’Ele morreram.

Oferendas
92 - Ó Senhor, Acolhei A Vida
1. Em vossas mãos, ó Senhor, apresentamos a vida de quem amas e amamos nesta
hora sofrida. Como o trigo que morre faz a oferta deste pão, é na morte que renasce
vida e ressureição.
R: Ó Senhor acolhei sua história, seu ser, dai-lhe paz e perdão para o eterno viver. (2x)
2. Tudo o que somos aqui, nós recebemos do amor e na morte afirmamos que só Deus
é Senhor. Como a uva que gera este vinho para o altar, na unidade nós queremos esta
oferta apresentar.
93 - Nem A vida, Nem A Morte
R: Nem a vida, nem a morte vão nos separar de Deus. Mais que a vida, mais que a
morte é o eterno amor de Deus.
1. É feliz quem ao céu já foi chamado, sua vida está nas mãos do Pai.
2. Nós também peregrinos neste mundo caminhamos alegres para Deus.
3. Fica firme, sê forte, tem coragem. Tu verás a bondade do Senhor.
94 - Vossa presença faz viver
1. Ó Deus fiel ouvi a prece, este lamento do coração. Mesmo que as dores nos oprimam, temos em vós consolação.
R: Vossa presença faz viver, faz-nos sentir a eternidade ó Deus da vida, Deus
amor.
2. Mesmo que as trevas nos envolvam, sempre mais forte é vossa luz. Mesmo que a
morte nos visite, ressuscitado está Jesus.

3. Vinde Senhor em nosso auxilio, vinde conosco caminhar como os discípulos pela estrada, convosco vamos ressuscitar.
95 - A Vida Dos Justos
R: A vida dos justos está nas mãos de Deus. Nenhum tormento os atingirá. Aos
olhos dos insensatos pareceram morrer, mas eles estão em paz! Aleluia, aleluia!
1. Senhor, quem morará em vossa casa e em vosso monte santo habitará? É aquele
que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente.
2. Senhor, quem morará em vossa casa e em vosso monte santo habitará? Que pensa
a verdade no seu íntimo e não solta em calúnias sua língua.
3. Senhor, quem morará em vossa casa e em vosso monte santo habitará? Quem em
nada prejudica seu irmão, nem cobre de insulto seu vizinho.
41 - Quem Será Contra Nós?

Antífona De Comunhão
96 - Eu Sou A Ressurreição
R: Eu sou a Ressurreição e a Vida, diz o Senhor. Aquele que crê em mim, ainda
que tenha morrido, viverá; e todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá
para sempre.

Comunhão (opcionais)
97 - Pão Da Vida Eterna
1. Eu sou o pão da vida, o pão da vida eterna, o pão que vem do céu. Terá a vida
plena, sem lágrimas, sem dores, no amor e no perdão, será ressurreição.
2. Senhor, sois alimento, o pão que não perece, o pão que vem de Deus. Nos passos
do caminho, nas rosas, nos espinhos, sustento sois, Senhor, sois vida, sois amor!
3. Felizes caminhamos, seguros nós andamos vivendo em missão. Quem vive pelo
Reino, semeia paz, justiça, vitória cantará! Mais vida colherá!
98 - Eu O Ressuscitarei
1. Eu sou o pão da vida, o que vem a mim não terá fome. O que crê em mim não terá
sede, ninguém vem a mim se meu Pai não o atrair.
R: Eu o ressuscitarei, eu o ressuscitarei, eu o ressuscitarei no dia final. (2x)
2. Eu sou o pão da vida que se prova e não se sente fome. O que sempre beber do
meu sangue viverá em mim e terá a vida eterna.
3. O pão que eu darei é meu corpo, vida para o mundo. O que sempre comer de minha
carne viverá em mim como eu vivo no pai.
4. Sim, meu Senhor, eu creio que vieste ao mundo a remi-lo. Que tu és o Filho de Deus
e que estás aqui, alimentando nossas vidas.
99 - Quem Habitará Na Tua Casa
R: Quem habitará na tua casa, Senhor, quem repousará na tua santa montanha?
1. Aquele que caminha, apesar da noite e do vento e fitando, sem cessar, a tua estrela,
no céu o acolherás!
2. Aquele que não deixa o manto da verdade e põe sua força na arma da fé, no céu o
acolherás!
3. Aquele que fecha seus ouvidos à canção do mal e só abre a boca para proferir o
bem, no céu o acolherás!
100 - Bem-aventurados
R: Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino
dos céus, porque deles é o reino dos céus.
1. Senhor Deus, a vós elevo a minha alma. Em vós confio: que eu não seja envergonhado!
2. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada.
3. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação.
4. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão que são eternas.
5. O Senhor é piedade e retidão e reconduz ao bom caminho os pecadores.
101 - Bem-Aventurados Os Pobres Em Espírito
1. Bem-aventurados os pobres em espírito, no céu, terão o reino que Deus lhes preparou! Bem-aventurados os mansos e os humildes: possuirão a terra, possuirão o céu!
2. Bem-aventurados os tristes e os que choram, serão bem consolados por Deus que
os espera. Bem-aventurados os que tem fome e tem sede, serão bem saciados no
Reino lá dos céus.
3. Bem-aventurados os misericordiosos, de Deus terão também misericórdia eterna;
estes perdoaram a seus irmãos na terra, serão recompensados: conquistarão o céu.
4. Bem-aventurados os de coração puro, a Deus verão no céu, o Deus de eterno amor.
Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, por causa do seu
Deus.
5. Bem-aventurados os que paz irradiam, fazendo outros felizes, felizes hão de ser;
bem-aventurados sois vós se, injuriados, a luta suportardes: tereis a Deus nos céus.
102 - Bem-Aventurados Os Que Choram
R: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados
os que tem fome e sede de justiça, porque serão saciados.
1. Bendirei o Senhor Deus em todo tempo, seu louvor estará sempre em minha boca.
Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha!
2. O Senhor pousa seus olhos sobre os justos, e seu ouvido está atento ao eu chamado. Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta e de todas as angústias os liberta.
3. Do coração atribulado ele está perto e conforta os de espírito abatido. Muitos males
se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os liberta.
4. Mesmo os seus ossos ele os guarda e os protege, e nenhum deles haverá de se
quebrar. Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos, e castigado não será quem nele
espera.
94 - A Vida Dos Justos

Final
103 - Com Minha Mãe Estarei
1. Com minha mãe estarei na santa glória um dia. Ao lado de Maria no céu triunfarei.
R: No céu, no céu com minha mãe estarei. (2x)
2. Com minha mãe estarei aos anjos se ajuntando. Do onipotente ao mando hosanas
lhe darei.
3. Com minha mãe estarei e então coroa digna de mão tão benigna feliz receberei.
104 - Segura Na Mão De Deus
1. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se
as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai
R: Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela, ela te sustentará.
Não temas, segue adiante e não olhes para atrás. Segura na mão de Deus e vai.
2. Se a jornada é pesada e te cansas da caminhada, segura na mão de Deus e vai.
Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai.

3. O Espírito do Senhor sempre te revestirá, segura na mão de Deus e vai. Jesus
Cristo prometeu que jamais te deixará, segura na mão de Deus e vai.

Todos Os Santos

Antífona De Entrada
105 - Alegremo-nos Todos
R: Alegremo-nos todos no Senhor, celebrando a festa de todos os Santos. Conosco alegram-se os Anjos e glorificam o Filho de Deus.
1. Ó justos, alegrai-vos no Senhor! Aos retos fica bem glorificá-lo.
2. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de dez cordas celebrai-o! Cantai para
o Senhor um canto novo, com arte sustentai a louvação!
3. Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo o que ele faz merece fé. Deus ama o direito
e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça.

Entrada (opcionais)
106 - Vi Cantar No Céu
R: Amém, aleluia! Amém, aleluia! (2x)
1. Vi cantar no céu a feliz multidão dos fieis eleitos de toda nação.
2. Ao que está sentado no trono, louvor e poder ao Cristo, seu Filho e Senhor.
3. Com amor eterno Jesus nos amou. E as nossas vestes com sangue lavou.
107 - Eis O Homem Santo
R: Eis o homem santo, amigo de Deus, amigo de Deus, glorioso mensageiro da
verdade divina.
1. Feliz quem ama o Senhor e cumpre os seus mandamentos. Serão benditos todos os
seus descendentes.
2. Ele é piedoso e clemente e em casa tem abundância. A sua vida brilha como luz nas
trevas.
3. Feliz o homem bondoso que gere os bens com justiça. Porque é honrado, hão de
lembrá-lo pra sempre.
4. Reparte os bens com os pobres e nada lhe fará falta. Em Deus confia: não teme os
seus opressores.
5. Feliz o homem sem mancha, que é justo e diz a verdade, não prejudica e não levanta calúnias.
6. Não falta às suas promessas, embora em seu prejuízo; não explora os juros e nem
suborna a justiça.
108 - A Sabedoria Dos Santos
Os povos proclamam a sabedoria dos santos e a Igreja canta os seus louvores, os
seus louvores.
R: O seu nome permanece para sempre, permanece para sempre.
1. Louvemos os homens ilustres, nossos antepassados, a quem o Senhor deu a glória.
Seguiremos seus passos.
2. Com todo o poder e com fama, o governo exerceram; e, dano conselhos de sábios,
foram grandes profetas.
3. Sagazes à frente do povo, foram guias e mestres. Narraram os feitos da história, escreveram poemas.
86 - Cremos No Deus Da Vida

Antífona De Aclamação
109 - Aleluia, Vinde A Mim
R: Aleluia, aleluia, aleluia!
Vinde a mim, todos vós que estais cansados e penais a carregar pesado fardo, e descanso eu vos darei, diz o Senhor!

Oferendas
27 - Daqui Do Meu Lugar; 92 - Nem A Vida, Nem A Morte; 94 - A Vida Dos Justos

Antífona De Comunhão (Beati Mundo Corde)
110 - Bem-Aventurados Os Corações Puros
Bem-aventurados os corações puros, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os que constroem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o Reino dos
céus.

Comunhão (opcionais)
84 - Louvado Seja Deus; 94 - A Vida Dos Justos; 98 - Quem Habitará Na Tua
Casa; 99 - Bem-Aventurados; 100 - Bem-Aventurados Os Pobres Em Espírito; 101
- Bem-Aventurados Os Que Choram

Dedicação da Basílica de Latrão (Dedicação de uma igreja particular)

Antífona De Entrada (Terribilis est locus iste – Sl 83)
111 - Eu Vi A Cidade Santa
R: Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu, de junto de
Deus, ornada como a noiva que se preparou para seu noivo.
1. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa, quanto a amo, Senhor Deus do universo! Minha alma desfalece de saudades e anseia pelos átrios do Senhor! Meu coração e minha carne rejubilam e exultam de alegria no Deus vivo!
2. Mesmo o pardal encontra abrigo em vossa casa, e a andorinha ali prepara o seu ninho, para nele seus filhotes colocar: vossos altares, ó Senhor Deus do universo! Vossos altares, ó meu Rei e meu Senhor!

Entrada (opcionais)
112 - Eu Vi Novo Céu, Nova Terra
R: Eu vi novo Céu, nova Terra, eu vi. Ó filhas e filhos do povo, eu vi. (2x)
1. Pois o céu primitivo passou e a terra de antes, também e esse mar que se via, afundou, deles já não existe ninguém! Vi descer lá do céu, lá de Deus. (2x) Uma nova cidade, também (2x) pra o seu noivo enfeitada ela veio, (2x) jovem, bela, era Jerusalém.
(2x).
2. E do trono uma voz a bradar: Deus chegou pra morar com seu povo, seu barraco
aqui vai levantar. Deus da gente será Deus conosco! Toda lágrima vai enxugar (2x) e
de morte ninguém mais ouviu. (2x) Todo grito de dor vai cessar, (2x) o passado já era,
sumiu. (2x)
3. Tudo novo eu estou a fazer, coisas novas já vão existir, pois de tudo eu sou “A” e
sou “Z”, o princípio eu sou e o fim! Quem tem sede vai logo beber, (2x) pois da fonte
água viva eu vou dar. (2x) Quem vencer me terá como Deus (2x) e meu filho em herança será (2x).
53 - Povo Eleito (Peuple De Pétres); 54 - Canta, Meu Povo

Antífona De Aclamação
113 - Aleluia, Esta Casa Eu Escolhi
R: Aleluia, aleluia, aleluia!
Esta casa eu escolhi e santifiquei, para nela estar meu nome para sempre.


Oferendas
6 - Brilhe A Vossa Luz; 8 - Bendito Seja Deus Pai; 9 - Bendito E Louvado Seja; 18
- Bendito Deus; 27 - Daqui Do Meu Lugar

Antífona de Comunhão
114 - Como Pedras Vivas
R: Como pedras vivas, formai um templo espiritual, um sacerdócio santo.
1. Glorifica o Senhor, Jerusalém! Ó Sião, canta louvores ao teu Deus!
2. Pois reforçou com segurança as tuas portas, e os teus filhos em teu seio abençoou;
a paz em teus limites garantiu e te dá como alimento a flor do trigo.

Comunhão (opcionais)
115 - Nós Somos As Pedras Vivas
R: Nós somos as pedras vivas da Igreja do Senhor! Aleluia! Aleluia!
1. Diz o Senhor: "onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, no meio deles
Eu estarei.
2. Eis a Cidade santa, a nova Jerusalém, descida do Céu de junto de Deus
3. Eis a morada de Deus com os homens, Deus habitará com eles; serão o seu povo, e
Deus com eles será.
4. A glória de Deus sobre ti resplandece, à tua luz caminharão as nações, nova Jerusalém, Igreja de Deus.
60 - Tua Igreja é um Corpo
*um canto de pós-comunhão do santo padroeiro quando for dedicação da igreja a este santo



Jesus Cristo, Rei Do Universo

Antífona De Entrada (Dignus est Agnus) (Sl 72)
116 - O Cordeiro Que Foi Imolado
R: O Cordeiro que foi imolado é digno de receber o poder, a divindade, a sabedoria, a força e a honra. A ele glória e poder através dos séculos. (Ap 5,12;1,6)
1. Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza!
Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres.
2. Das montanhas venha a paz a todo o povo, e desça das colinas a justiça! Este Rei
defenderá os que são pobres, os filhos dos humildes salvará, e por terra abaterá os
opressores!

Entrada (opcionais)
117 - A Jesus Cristo, Redentor (To Jesus Christ, Our Sovereing King)
1. A Jesus Cristo, o Senhor, do mundo o Salvador! Rendemos graças e Louvor ao
Deus e Redentor!
R: Cristo, Senhor! Cristo Jesus! Nosso Deus e Redentor!
2. Teu reino está, ó bom Jesus, por sobre toda a terra. Mas hoje aqui te suplicamos
Tua gloriosa volta.
3. Para ti e tua Igreja, nosso coração é oferta. Ante teu trono nós cantamos júbilo sem
fim.
118 - O Senhor Vai Falar-nos De Paz
R: O Senhor vai falar-nos de paz, a seu povo e a todos amigos. Paz a quantos a
Ele se achegam e se alegre o teu povo contigo. Paz a quantos a Ele se achegam
e se alegre o teu povo contigo.
1. Ao Senhor vamos cantar canto novo em seu louvor. Na assembleia dos fiéis celebremos seu amor. Israel toda se alegre em seu Deus, seu Criador.
2. O seu nome glorifiquem com cantares e com danças. Toquem flautas e pandeiros ao
sentir sua lembrança. O seu povo, a Ele unido, a vitória sempre alcança.
3. Festejemos sua glória em alegre procissão com louvores na garganta e com a espada em nossa mão relembrando que a seu povo Ele deu a proteção.
119 - Tu És O Rei Dos Reis
R: Tu és o Rei dos reis! O Deus do céu deu-Te Reino, Força e Glória, e entregou
em Tuas mãos a nossa história, Tu és Rei, e o amor é Tua lei!
1. Sou o primeiro e o derradeiro, fui ungido pelo amor! Vós sois Meu povo; Eu, Vosso
Rei e Senhor Redentor!
2. Vos levarei às grandes fontes, dor e fome não tereis! Vós sois Meu povo; Eu, Vosso
Rei: Junto a Mim vivereis!
120 - Hosana Hey!
R: Hosana hey! Hosana ha! Hosana hey, hosana hey, hosana ha! (2x)
1. Ele é o santo. É o filho de Maria. É o Deus de israel. É o filho de Davi! Santo é o seu
nome. É o Senhor Deus do universo. Glória ao Deus de Israel, nosso Rei e Salvador!
2. Ele é o Cristo. É o unificador. É hosana nas aturas. É hosana no amor! Santo é o
seu nome, é o Senhor Deus do universo. Glória ao Deus de Israel, nosso Rei e Salvador!
3. Ele é alegria. É a razão de meu viver. É a vida de meus dias. É o amparo no sofrer!
Santo é o seu nome. É o Senhor Deus do universo. Glória ao Deus de Israel, nosso
Rei e Salvador!
121 - Aqui Também É Céu
R: Das coisas que aprendi, uma delas é que Deus está aqui. Das coisas que eu já
sei, uma delas é que Cristo é nosso Rei.
1. Que o céu não fica lá em cima, que aqui também é céu. Depende do que a gente faz
com a paz que o nosso Rei nos deu. (2x)
2. Que a vida é muito bonita se a gente sabe amar. Se a gente partilhar o amor que Jesus veio nos ensinar. (2x)
122 - O Senhor É Rei
1. O Senhor é Rei, o Senhor é meu Pastor e Rei. (2x) O Senhor está no céu, o Senhor
está no mar. Na extensão do infinito. (2x)
R: Está no céu, está no mar. Na extensão do infinito. (2x)
2. Quando eu vacilar. Eu não temerei. Pois o Senhor está comigo. (2x)

Antífona De Aclamação
123 - Aleluia, É Bendito
R: Aleluia, aleluia, aleluia.
É bendito aquele que vem vindo, que vem vindo em nome do Senhor; e o Reino que
vem, seja bendito; ao que vem e a seu Reino, o louvor!

Oferendas
8 - Bendito Seja Deus Pai; 9 - Bendito E Louvado Seja; 18 - Bendito Deus

Antífona De Comunhão (Magnificabitur usque) (Sl 121)
124 - O Senhor Em Seu Trono Reina
R: O Senhor em seu trono reina para sempre. O Senhor abençoa o seu povo na
paz.
1. Que alegria, quando ouvi que me disseram: ‘Vamos à casa do Senhor!' E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém, em tuas portas.
2. A sede da justiça lá está e o trono de Davi. Rogai que viva em paz Jerusalém, e em
segurança os que te amam!


Comunhão (opcionais)
125 - O Filho Do Homem Virá
R: O Filho do homem virá, virá. Na sua glória virá, virá. Para julgar virá, virá. Todos os povos e reinará!
1. Falou Deus, o Senhor chamou a terra. Do nascente ao poente a convocou. Deus refulge em Sião, beleza plena, não se cala ante nós, que ele chamou. (2x)
2. Reuni, na minha frente, os meus eleitos que a aliança selaram, ante o altar. Testemunho será o próprio céu, porque Deus, ele mesmo, vai julgar. (2x)
3. Eu não vim criticar teus sacrifícios, estão diante de mim teus holocaustos. Não preciso do gado de teus campos, nem dos muitos carneiros de teus pastos. (2x)
4. Faze a Deus sacrifício de louvor, cumpre os votos que a ele tu fizeste. Vem, me invoca na hora das angustias. Eu virei te livrar do que sofreste. (2x)
126 - Podes reinar
1. Senhor eu sei que é Teu este lugar, todos querem Te adorar, toma tua direção. Sim,
ó vem, ó Santo Espírito os espaços preencher, reverência a Tua voz vamos fazer.
R: Podes Reinar, Senhor Jesus, oh sim, o Teu poder teu povo sentirá. Que bom,
Senhor, saber que estás presente aqui: reina, Senhor, neste lugar.
2. Visita cada irmão ó meu Senhor, dá-lhe paz interior e razões pra Te louvar. Desfaz
todas as tristezas, incertezas, desamor. Glorifica o Teu nome, ó meu Senhor.

Celebrações De Nossa Senhora: Visitação, Imaculado Coração, Natividade, Assunção, Nossa Senhora Auxiliadora, Nossa Senhora Aparecida, Memórias E Missas Votivas.

Antífonas De Entrada
127 - Bendita Sois Vós
R: (Assunção): Grande sinal apareceu no céu: uma mulher que tem o sol por
manto, a lua sob os pés e uma coroa de doze estrelas na cabeça. (Ap 12,1)
R (Auxiliadora): Bendita sois vós, Virgem Maria, pelo Senhor Deus altíssimo, mais
que todas as mulheres da terra! Ele exaltou tanto o vosso nome que jamais se
apagará no coração dos homens o vosso louvor.
R: (Aparecida): Com grande alegria rejubilo-me no Senhor, e minha alma exultará
no meu Deus, pois me revestiu de justiça e salvação, como a noiva ornada de
suas joias.
* As antífonas podem ser utilizadas noutras liturgias marianas, conforme a liturgia da palavra.


Entrada (opcionais)
128 - De Alegria Vibrei No Senhor
R: De alegria vibrei no Senhor, pois vestiu-me com sua justiça, adornou-me com
joias bonitas, como esposa do rei me elevou.
1. Transborda o meu coração em belos versos ao rei. Um poema, uma canção com a
língua escreverei. De todos és o mais belo, a graça desabrochou. Em teu semblante,
em teus lábios pra sempre Deus te abençoou.
2. Valente, forte, herói. Pela verdade a lutar, a justiça a defender, vitorioso tu serás. Lutas com arma e poder, o inimigo a correr. Eterno é o teu trono, ó Deus, é retidão para
valer!
129 - Hino À Nossa Senhora Auxiliadora
1. Auxiliadora, Virgem Formosa. Dos pequeninos, Mãe dadivosa. De mil tormentas entre o furor, teus filhos salva, Astro de Amor.
R: Bradamos todos numa só voz. Auxiliadora, rogai por nós! (2x)
2. Tu que do empíreo, és Soberana. Tem dó da imensa miséria humana. Do nosso exílio, pelo caminho, envolve a todos no teu carinho.
3. A efígie diz-nos, quanto és bondosa. Virgem Maria, quão poderosa: Jesus que apertas ao coração e o cetro régio que tens na mão.
4. Volve-nos meiga o olhar benigno, tu que venceste satã maligno. Detém-lhe os botes
da sanha irada, Auxiliadora Imaculada.
130 - Hino À Nossa Senhora Aparecida
R: Com a Mãe Aparecida (Maria Auxiliadora), acolhemos Jesus, nossa alegria,
nossa alegria, nossa alegria!
1. Maria sentiu alegria de ser a serva escolhida de Deus. No “sim”, em resposta, por
acreditar nas coisas de seu Deus.
2. Maria viveu alegria de ser esposa do Espírito Santo e grávida assim, do Altíssimo
Deus, em seu ventre, está nossa esperança.
3. Maria sorriu de alegria em Belém, nasceu-nos Jesus, nosso bem. Foi sempre fiel na
entrega e no amor. Maria que o mundo encantou.
131 - Ladainha Dos Empobrecidos
R: Ave cheia de graça, ave cheia de amor. Salve ó Mãe de Jesus, a ti nosso canto
e nosso louvor. (2x)
1. Mãe do criador, rogai. Mãe do salvador, rogai. Do libertador, rogai por nós. Mãe dos
oprimidos, rogai. Mãe dos perseguidos, rogai. Dos desvalidos, rogai por nós.
2. Mãe do boia-fria, rogai. Causa da alegria, rogai. Mãe das mães Maria, rogai por nós.
Mãe dos humilhados, rogai. Dos martirizados, rogai. Marginalizados, rogai por nós.
3. Mãe dos despejados, rogai. Dos abandonados, rogai. Dos desempregados, rogai por
nós. Mãe dos pecadores, rogai. Dos agricultores, rogai. Santos e doutores, rogai por
nós.
4. Mãe do céu clemente, rogai. Mãe dos doentes, rogai. Do menor carente, rogai por
nós. Mãe dos operários, rogai. Dos presidiários, rogai. Dos sem salários, rogai por nós.
132 - Maria Auxiliadora
1. Maria Auxiliadora, Maria da Esperança. Espelho de Justiça aonde brota a confiança.
Maria dos humildes, Maria de Jesus. Ensina o teu povo a conhecer tua luz.
R: Maria Auxiliadora, Auxiliadora dos Cristãos. Roga à Deus por nós pela nossa
Salvação. (2x)
2. Maria Auxiliadora, tu és Mãe da verdade. Nos fortalece a fé pelo caminho da humildade. Maria de bondade que o teu povo conduz, intercede por nós junto ao teu filho Jesus.
133 - Caminhando Com Maria
1. Santa mãe Maria nessa travessia, cubra-nos teu manto cor anil. Guarda nossa vida,
Mãe Aparecida, Santa Padroeira do Brasil.
R: Ave, Maria! Ave, Maria! (2x)
2. Com amor divino guarda os peregrinos nesta caminhada para o além. Dá-lhes companhia pois também um dia foste peregrina de Belém.
3. Mulher peregrina, força feminina, a mais importante que existiu. Com justiça queres
que nossas mulheres sejam construtoras do Brasil.
4. Com seus passos lentos enfrentando os ventos, quando sopram noutra direção.
Toda a Mãe Igreja pede que tu sejas companheira de libertação.
134 - Mãe Da Fé
1. Não há no mundo ninguém que não precise de uma mãe. Até o filho de Deus teve
os carinhos de uma mãe. Mãe que quando fala nos traz tanta paz com sua voz. Mãe

que só sabe amar, Senhora que trouxe o céu a nós, Nossa mãe o, o, o.
R: Nossa Senhora do céu, Nossa rainha e mãe da fé. Nossa Senhora do céu, ensina-nos a estar de pé.
2. Na plenitude dos tempos Deus quis nascer dessa mulher. E toda graça do céu
passa por nossa mãe da fé. Mãe que quando fala nos traz tanta paz com sua voz. Mãe
que só sabe amar, Senhora que trouxe o céu a nós, nossa mãe o, o, o.
Pós-Ref: Mãe de Deus, mãe do céu, mãe da fé e nossa mãe. (2x)
135 - Viva A Mãe De Deus E Nossa
R: Viva a mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida! Viva a Virgem Imaculada,
ó Senhora Aparecida!
1. Aqui estão vossos devotos, cheios de fé incendida, de conforto e de esperança, ó
Senhora Aparecida!
2. Virgem santa, Virgem bela, Mãe amável, Mãe querida. Amparai-nos, socorrei-nos, ó
Senhora Aparecida.
3. Protegei a Santa Igreja, ó Mãe terna e compadecida. Protegei a nossa Pátria, ó Senhora Aparecida!
136 - Quem É Esta Que Avança
Quem é esta que avança como aurora? Temível como um exército em ordem de batalha! Brilhante como o sol e como a lua, mostrando o caminho aos filhos seus.
R: Minha alma glorifica ao Senhor. Meu espírito exulta em Deus meu Salvador.
137 - Imaculada
R: Imaculada, Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus! Imaculada, Maria
do povo, mãe dos aflitos que estão junto à cruz!
1. Um coração que era sim para a vida, um coração que era sim para o irmão, um coração que era sim para Deus: Reino de Deus renovando este chão!
2. Olhos abertos pra sede do povo, passo bem firme que o medo desterra, mãos estendidas que os tronos renegam: Reino de Deus que renova esta terra!
138 - Brilhante Como O Sol
Brilhante como o sol, estrela da manhã, formosa como a lua, és a mãe de Deus. (2x)
Espelho sem igual, Senhora dos Anjos, dos santos és modelo sem comparação. (2x)
R: Os meus caminhos vou te consagrar, todos os meus passos e aonde eu for.
Aos teus cuidados minha vida vou deixar. És minha Senhora que meu sim irá velar. (2x)
139 - Coração Imaculado De Maria
1. Coração Imaculado de Maria, nossa luz, nosso caminho e salvação. Tua santa e
permanente companhia será sempre nosso auxílio e proteção.
R: Ave Maria, Imaculada, dá-nos a graça do teu materno amor. (2x).
2. És a nossa mãe divina imaculada e o rosário nossa terna devoção. Tua bênção fortalece a caminhada dos que buscam a perfeita conversão.
140 - Alegrai-vos, Ó Virgem Maria
R: Alegrai-vos, ó Virgem Maria, que trouxestes em vosso seio a Cristo, salvador
do mundo. Salvador do mundo. Aleluia.
1. O Senhor ama a cidade, por ele fundada sobre os montes santos.
2. Ama as portas de Sião, mais que todas as moradas de Jacob.
3. Grandes coisas se dizem de ti, ó cidade de Deus.
4. Contarei o Egito e a Babilônia entre os meus adorares.
141 - Maria Mãe
1. Maria, mãe da vida, Maria, mãe do amor.
R: Nossa Senhora da luz, Maria, mãe de Jesus. (2x)
2. Maria, mãe do mundo, Maria, mãe da luz.
3. Maria, mãe da terra, Maria, mãe do céu.
142 - Com Alegria A Igreja Canta
R: Com alegria a Igreja canta: Ave, Maria, ó Virgem Santa. Ave, Maria, ave, Maria,
ó Virgem Santa.
1. Ave, Maria, Mãe do Senhor! Cheia de graça, cheia de amor! A Igreja canta o teu louvor.
2. O Onipotente está contigo! O Amor Eterno é teu amigo! Cheia de graça, eu te bendigo.
3. A vida eterna em ti palpita. Entre as mulheres, tu és bendita! Bendito o fruto que em
ti habita.

Antífonas De Aclamação
143 - Aleluia, Felizes Aqueles
R: Aleluia, aleluia, aleluia.
(Visitação): És feliz, porque crestes, Maria, pois em ti, a Palavra de Deus vai cumprirse, conforme ele disse.
(Imaculado Coração): Bendita é a Virgem Maria, que guardava a Palavra de Deus, meditando-a no seu coração.
(Assunção):
(1ª forma): Felizes aqueles que ouvem a palavra de Deus e a guardam!
(2ª forma): Maria é elevada ao céu, alegram-se os coros dos anjos.
(Auxiliadora): Feliz aquela que acreditou, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor
será cumprido.
(Aparecida): Disse a mãe de Jesus aos serventes: “Fazei tudo o que ele disser!” (Jo
2,5)

Oferendas
144 - Como Vai Ser?
1. Como vai ser? Nossa festa não pode seguir. Tarde demais pra buscar outro vinho e
servir.
R: Em meio a todo sobressalto é Maria quem sabe lembrar: se o meu Filho está
presente, nada pode faltar. (2x)
2. Mas o que fazer? Se tem água, tem vinho também. Basta um sinal e em Caná quem
provou “tudo bem”.
145 - É Grande O Senhor
1. É grande o Senhor, é o nosso Deus! Atento aos corações, buscou em Nazaré: dentre os humildes, Maria foi eleita, vinde todos celebrar tamanha fé!
R: Fez em mim grandes coisas de um jeito bem novo, que acolhe, que integra.
Fez visita ao seu povo, falou e cumpriu, a minh’alma se alegra!
2. Fiel, compassivo é o nosso Deus! Atento a toda dor, conosco vem morar: dispensa
orgulho e poder, nutre os famintos. Vinde, pois, toda esperança celebrar!
3. Coragem que anima, é o nosso Deus. Atento ao novo Reino, ouviu nosso clamor.
Trouxe o perdão, reanimou os humilhados. Vinde todos celebrar seu grande amor.
146 - Sobe A Jerusalém
1. Sobe a Jerusalém, Virgem oferente sem igual. Vai apresenta ao Pai teu Menino Luz
que chegou no Natal. E junto a sua cruz, quando Deus morrer fica de pé. Sim, Ele te

salvou, mas O ofereceste por nós com toda fé.
2. Nós vamos renovar este Sacrifício de Jesus. Morte e Ressurreição: vida que brotou
de sua oferta na Cruz. Mãe, vem nos ensinar a fazer da vida uma oblação: culto agradável a Deus é fazer oferta do próprio coração.
7 - Nossa Senhora Vai

Antífonas de Comunhão
147 - Todas As Gerações
R (Visitação/Natividade): A virgem dará à luz um filho, e ele salvará seu povo do
pecado. (Is 7,14; Mt 1,21)
R:(Assunção): Todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Poderoso fez em mim grandes coisas. (Lc 1,48s)
R: (Aparecida/Auxiliadora): Em Caná de Galiléia houve um casamento. Maria disse
aos serventes: “Fazei tudo o Jesus vos disser”.
* As antífonas podem ser utilizadas noutras liturgias marianas, conforme necessário.


Comunhão
148 - Povo De Deus Foi Assim
1. Povo de Deus, foi assim, Deus cumpriu a palavra que diz: "Uma virgem irá conceber", e a visita de Deus me fez mãe! Mãe do Senhor, nossa mãe, nós queremos contigo aprender a humildade, a confiança total, e escutar o teu Filho que diz:
R: Senta comigo à minha mesa, nutre a esperança, reúne os irmãos! Planta meu
reino, transforma a terra, mais que coragem, tens minha mão!
2. Povo de Deus, foi assim, nem montanha ou distância qualquer me impediu de servir
e sorrir. Visitei com meu Deus, fui irmã! Mãe do Senhor, nossa mãe, nós queremos
contigo aprender desapego, bondade, teu "Sim", e acolher o teu Filho que diz:
3. Povo de Deus, foi assim, meu menino cresceu e entendeu, que a vontade do Pai
conta mais, e a visita foi Deus quem nos fez. Mãe do Senhor, nossa mãe, nós queremos contigo aprender a justiça, a vontade do Pai, e entender o teu Filho que diz:
4. Povo de Deus, foi assim: da verdade jamais se afastou. Veio a morte e ficou nosso
pão. Visitou-nos e espera por nós! Mãe do Senhor, nossa mãe, nós queremos contigo
aprender a verdade, a firmeza, o perdão, e seguir o teu Filho que diz:
149 - Quando Teu Pai Revelou
1. Quando teu Pai revelou o segredo a Maria que pela força do Espírito conceberia. A ti
Jesus ela não hesitou logo em responder: faça-se em mim pobre serva o que a Deus
aprouver! Hoje imitando Maria que é imagem da Igreja, nossa família outra vez te recebe e deseja. Cheia de fé, de esperança e de amor dizer sim a Deus. Eis aqui os teus
servos Senhor!
R: Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar! E de Ti, nosso Pai, venha o
Espírito Santo de amor, pra gerar e formar Cristo em nós.
2. Por um decreto do Pai ela foi escolhida. Para gerar-te ó Senhor, que és origem da
vida. Cheia do Espírito Santo no corpo e no coração, foi quem melhor cooperou com a
tua missão. Na comunhão recebemos o Espírito Santo e vem contigo Jesus o teu Pai
sacrossanto. Vamos agora ajudar-te no plano da salvação: eis aqui os teus servos Senhor!
3. No coração de Maria, no olhar doce e terno. Sempre tiveste na vida um apoio materno. Desde Belém, Nazaré, só viveu para te servir. Quando morrias na cruz, tua Mãe
estava ali. Mãe amorosa da Igreja, quer ser nosso auxílio. Reproduzir no cristão as feições de seu Filho. Como ela fez em Caná, nos convida a te obedecer: eis aqui os teus
servos Senhor!
150 - Neste Altar, O Pão Da Vida
1. Neste altar, o pão da vida, vamos todos receber. É Jesus que nos convida: despertar
e reviver.
R: Ó Jesus, vinde ajudar vosso povo sofredor. Pela Virgem Auxiliadora, dai-nos
fé e mais amor.
2. “Fazei tudo o que Ele vos disser” – a Mãe falou. Se cumprirmos esta ordem, vida
nova despontou.
3. Tanta gente está sofrendo sem ter teto, sem ter pão. Dar-lhes uma vida digna é viver
a comunhão.
4. Este pão que alimenta traz-nos vida e mais vigor. Aprendamos de Maria dar a vida
por amor.
5. Se da Mãe Imaculada nos deixarmos ensinar “Novos céus e nova terra” neste
mundo vão brotar.
151 - Ave Maria De Dom Bosco
1. Maria Mãe nossa e Senhora. Queremos ser sempre teus filhos. Dos jovens tu és
protetora num chão todo cheio de espinhos. Do povo és guia segura, dos simples és
justo auxílio. Dos pobres tu és defensora. Dos órfãos, a luz do caminho.
R: Ave, Ave Maria de Dom Bosco a inspiradora dos jovens, mãe terna e guia Senhora e Auxiliadora
2. Teu povo caminha oprimido, buscando paz e liberdade. Da terra um grito sofrido,
mais pão e mais fraternidade. Ó Mãe, nós possamos sem medo seguir o Evangelho, a
verdade. Atende o nosso pedido. Ao Cristo conduz com bondade.
152 - Bendita Seja A Virgem Maria
R: Bendita seja a Virgem Maria, que trouxe em seu ventre o Filho de Deus Pai,
que trouxe em seu ventre o Filho de Deus Pai.
1. Como é agradável a vossa morada, Senhor Deus dos exércitos.
2. A minha alma suspira ansiosamente pelos átrios do Senhor.
3. O meu coração e a minha carne exultam no Deus vivo.
4. Felizes os que moram em vossa casa: podem louvar-Vos continuamente.
5. Felizes os que em Vós encontram a sua força, os que trazem no coração os caminhos do santuário.
6. Contemplai, ó Deus, nosso protetor, ponde os olhos no rosto do vosso Ungido.
153 - Mãe Do Novo Homem
1. Singela doce e pura, Maria de José, mãe terna e escolhida, és mãe leal da fé. (2x)
Seu nome é Maria de Deus.
R: Maria santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos. Olhos voltados para o
céu e por Ele construir a nova vida. (2x)
154 - Maria De Nazaré
1. Maria de Nazaré, Maria me cativou. Fez mais forte a minha fé e por filho me adotou.
Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber, me vejo a rezar. E meu coração se
põe a cantar pra Vigem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu pra mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu Senhora e Mãe do Céu.
R: Ave - Maria (3x), Mãe de Jesus!
2. Maria que eu quero bem, Maria do puro amor. Igual a você, ninguém, Mãe pura do
meu Senhor. Em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus Maria deixou. Um
sonho de Mãe Maria plantou pro mundo encontrar a paz. Maria que fez o Cristo falar,
Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu pra seu Deus, Maria do povo meu.

155 - Foi Ela Quem Tudo Fez
Na minha vida sempre foi ela quem tudo fez e foi num sonho aos nove anos que ela
apareceu, desde de pequeno, muito pequeno, tomou-me pela mão. Me mostrou tantos
meninos que precisavam de atenção. E foi seu filho, naquele sonho, que me disse então: não com pancadas, mas com caridade e a mansidão. Sabedoria, e com ciência
deverás conquistar. Eu te darei a mestra, ela vai te ensinar. Me disse tantas coisas, difíceis entender, mas tudo a seu tempo, compreenderás. Me prometeu que ao meu
lado, ela sempre iria estar. Eu sou aquela pra quem a tua mãe te ensinou a rezar.
R: Auxiliadora, mãe dos pequenos, esperança dos filhos teus. Auxiliadora, virgem formosa, senhora da terra e dos céus. Eu não me canso de dizer ao mundo
uma só vez. Na minha vida, foi ela quem tudo fez, foi ela quem tudo fez.
156 - Maria De Deus, Senhora da Paz
1. É bom estarmos juntos nesta mesa do Senhor. E sentirmos Sua presença, no calor
do nosso irmão. Deus nos reúne aqui em um só espírito, em um só coração. Toda família vem, não falta ninguém nesta comunhão.
R: E vem, cantando entre nós, Maria de Deus, senhora da paz. E vem, orando por
nós, a mãe de Jesus. (2x)
2. Maria, nossa mãezinha, nos convida à união. Sua presença nos une, faz-nos todos
mais irmãos. Nossa Senhora escuta o nosso silêncio, a nossa oração. E apresenta o
filho, que se dá no vinho, que se dá no pão.
157 - Cenáculo De Amor
Reunidos aqui, num cenáculo de amor, pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela conhece bem todos seus queridos filhos e não deixará faltar para nós seu auxílio.
R: Vinde, Espírito Santo! Vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado
Coração de Maria, vossa amadíssima Esposa. (2x)
158 - Olhar Sereno
Um olhar sereno sobre mim está, uma voz suave a me ensinar o rumo a seguir, pra
onde ir. Ó Imaculada, és a mãe de Deus, eu que tão pequeno, peço intercessão. Mãe
vem me ajudar, quero mudar! Quando não tenho aonde ir, o próprio Deus me faz lembrar!
R: Que o lugar do meu refúgio é o teu colo onde eu posso me deitar e ser amado.
Com ternura me abraças e me acolhes e mesmo que eu tenha andado longe. Ó
Mãe, eu volto a ti! (2x)
159 - A Primeira Que Comungou
A primeira que comungou foi a Virgem Maria. A primeira que recebeu Jesus no coração. A primeira que anunciou foi a Virgem Maria e gerou na fé o profeta que de Isabel
nasceu. Foi por ela que aconteceu a primeira adoração e quando os magos a encontraram houve a primeira grande exposição.
R: Mãe, Capela do Santíssimo Sacrário do Amor, expõe para nós teu filho, expõe
para nós teu filho. Mãe, Capela do Santíssimo, Morada do Senhor, expõe para
nós teu filho, expõe para nós teu filho. Primeiro ostensório do Senhor.
160 - O Cântico De Maria
R: O Senhor fez em mim maravilhas, Santo é o seu nome! (2x)
1. A minh’alma engrandece o Senhor e exulta meu espírito em Deus, meu Salvador.
Porque olhou para a humildade de sua serva, doravante as gerações hão de chamarme de bendita.
2. O Poderoso fez em mim maravilhas, e Santo é seu nome! Seu amor para sempre se
estende sobre aqueles que o temem.
3. Manifesta o poder de seu braço, dispersa os soberbos; derruba os poderosos de
seus tronos e eleva os humildes.
4. Sacia de bens os famintos, despede os ricos sem nada. Acolhe Israel, seu servidor,
fiel ao seu amor.
5. Como havia prometido a nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para
sempre. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito desde agora e para sempre pelos
séculos, amém!
30 - O Pão Que Comemos



TEMPO COMUM (Solenidades e Festas principais)

02/02 – Apresentação do Senhor (festa)
d.m – Santíssima Trindade (solenidade)
d.m – Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo (solenidade)
d.m – Sagrado Coração de Jesus (solenidade)
d.m – Imaculado Coração de Maria (memória)
31/01 - Visitação de Maria (festa)
24/06 – Natividade de São João Batista (solenidade)
Domingo após 28/06 – Martírio de S. Pedro e S. Paulo (solenidade)
06/08 – Transfiguração do Senhor (festa)
3º Dom/08 – Assunção de Maria (solenidade)
08/09 – Natividade de Nossa Senhora (festa)
14/09 – Exaltação da Santa Cruz (festa)
29/09 – Santos Arcanjos (festa)
02/10 – Santos Anjos da Guarda (memória)
12/10 – Nossa Senhora Aparecida (solenidade)
02/11 – Fieis Defuntos (comemoração)
Domingo próximo ao dia 02/11 – Todos os Santos (solenidade)
09/11 – Dedicação da Basílica de S.J. de Latrão (festa)
Último domingo comum – Jesus Cristo, Rei do Universo (solenidade)
d.m: (Dada móvel – dependente da Páscoa);
negrito: liturgias maiores ;
* : liturgias que podem ocorrer dentro do Tempo Pascal, dependendo do ano
Nota: algumas celebrações são móveis, mas não dependem da data da Páscoa. Por exemplo,
Cristo Rei e Martírio de São Pedro e São Paulo.

SAIBA MAIS ACESSANDO:
http://auxiliadoracampinas.org.br/cat/cantinho-da-liturgia

