
COMISSÃO DIOCESANA 

PARA A LITURGIA 

DIOCESE DE LIMEIRA - SP 

MISSA DO 32º DOMINGO COMUM 

DIA DE TODOS OS SANTOS 

(07/11/21) 

 

I. RITOS INICIAIS        
Refrão orante 
(Taizé)  

Misericordioso é Deus!  

Sempre, sempre o cantarei!  

 

Anim: Nesta páscoa semanal, alegremo-nos 

no Senhor, celebrando a festa de todos os 

Santos e Santas que, na grande assembléia 

da nova Jerusalém cantam sem cessar, diante 

do trono do Cordeiro Imolado, a glória de 

Deus. Temos a certeza de que a vida vence a 

morte e que somos santificados pela ação do 

Espírito Santo que habita em nós.  

 

Canto de Abertura 
(Frei Joel Postima) 

Antífona  

Alegremo-nos todos no Senhor, 

Celebrando a festa de todos os Santos! 

 

Refrão  

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. Adore ao Senhor a terra inteira, 

E o respeitem os que habitam o universo! 

 

3. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor, 

E a nação que escolheu por sua herança. 

 

4. Ele formou o coração de cada um, 

E por todos os seus atos se interessa. 

 

Antífona de Entrada 

Alegremo-nos todos no Senhor, 

celebrando a festa de todos os Santos 

Conosco alegrem-se os Anjos 

e glorificam o Filho de Deus. 

 

Saudação do Presidente 
(Alegre e festiva) 

 

Ato penitencial 
Presid: Temos consciência de que nem sem-

pre cultivamos em nós uma vida de santi-

dade, por isso nos colocamos diante da infi-

nita Santidade de Deus para rever nossa vida 

diante Dele e diante dos irmãos e irmãs. 

(Momento de silêncio) 

 

Canto 
1. O Batismo nos torna missionários, 

E o pecado amarra nossos pés! 

Senhor, Senhor, tende piedade de nós. 
 
Todos: Senhor, Senhor, tende piedade 
de nós. 
 
2. Confirmados na fé nos enviaste, 

E não fomos fiéis à vocação! 

Ó Cristo, ó Cristo, tende piedade de 
nós. 
 
Todos: Ó Cristo, ó Cristo, tende pie-
dade de nós. 
 
3. Recebemos o pão da Eucaristia:  

Resistimos a vida partilhar! 

Senhor, Senhor, tende piedade de nós! 
 

Todos: Senhor, Senhor, tende piedade de 

nós. 

 

Presid: Deus todo-poderoso, fonte de toda a 

Santidade, perdoa os nossos pecados e nos 

conduza à vida eterna. 

Todos: Amém 

 

Hino do Glória 

Glória a Deus nos altos céus! 

Paz na terra a seus amados! 

A vós louvam rei celeste, 

Os que foram libertados! 

 

1. Deus e Pai, nós Vos louvamos, 

Adoramos, bendizemos; 

Damos glória ao Vosso nome, 

Vossos dons agradecemos! 

 

2. Senhor nosso, Jesus Cristo, 

Unigênito do Pai. 

Vós de Deus Cordeiro Santo, 

Nossas culpas perdoai. 

 

3. Vós que estais junto do Pai, 

Como nosso intercessor, 

Acolhei nossos pedidos, 



Atendei nosso clamor! 

 

4. Vós somente sois o Santo, 

O Altíssimo, o Senhor, 

Com o Espírito Divino, 

De Deus Pai no esplendor! 

 

Oração do dia 
Anim: Rezemos para que celebrando a sole-

nidade de todos os santos, sejamos dignos da 

misericórdia divina. 

 

Presid: Deus eterno e todo-poderoso,  

que nos dais celebrar numa só festa  

os méritos de todos os Santos,  

concedei-nos por intercessores tão numero-

sos  

a plenitude da vossa misericórdia.  

Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,  

na unidade do Espírito Santo. 

Todos: Amém 

 

II. LITURGIA DA PALAVRA 

Anim: Uma maneira de desenvolver a vida 

de santidade é assumir a mesma postura de 

Deus, que se tornou humano em seu Filho 

Jesus Cristo e nos deixou por meio dele a sua 

Palavra. 

 

Canto 
(Ir. Agostinha Vieira de Melo) 

Desça como a chuva, a Tua Palavra,  

Que se espalhe, como o orvalho, 

Como o chuvisco na relva, 

Como o aguaceiro na grama!  

Amém! 

 

1ª Leitura: Ap 7, 2-4.9-14  

 

Salmo Responsorial: Sl. 23 

É assim a geração dos que procuram o Se-

nhor! 

 

2ª Leitura: 1Jo 3, 1-3 

 

Aclamação ao Evangelho. 

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. 

 

Evangelho: Mt 5, 1-12a  

 

Homilia 

 

Profissão de fé 

 

Ladainha de todos os santos. 

Presid: Irmãos e irmãs, elevemos ao Pai 

todo-poderoso nossas orações por meio de 

nossos intercessores no céu, cantando. 

 

Canto 
(D.R) 

Solo- Kyrie eleison. 

Todos- KYRIE ELEISON 

 

Solo- Christe eleison 

Todos- CHRISTE ELEISON 

 

Solo- Kyrie eleison 

Todos- KYRIE ELEISON 

 

1- Santa Maria Mãe de Deus. 

Rogai por nós! 

São Miguel...  

Rogai por nós! 

Santos Anjos de Deus. 

Rogai por nós! 

São João Batista 

Intercedei por nós! 

 

2- São José 

São Pedro e São Paulo 

Santo André 

São João 

 

3- Santa Maria Madalena 

Santo Estevão 

Santo Inácio de Antioquia 

São Lourenço  

 

4- Santas Perpétua e Felicidade 

Santa Inês 

São Gregório 

Santo Agostinho 

 

5- Santo Atanásio 

São Basílio 

São Martinho 

São Bento 

 

6- São Francisco e São Domingos 

São Francisco Xavier 

São João Maria Vianney 

Santa Catarina de Sena 

 

7- Santa Teresa de Jesus 

Santa Teresa de Ávila 



Santos Mártires de nossos tempos 

Todos os Santos e Santas de Deus 

 

8- Sede-nos propício. 

Ouvi-nos Senhor! 

Para que nos livreis de todo mal! 

Ouvi-nos Senhor! 

Para que nos livreis de todo o pecado! 

Ouvi-nos Senhor! 

Para que nos livreis da morte eterna! 

Ouvi-nos Senhor! 

 

9- Pela vossa encarnação! 

Pela vossa ressurreição! 

Pela efusão do Espírito Santo! 

Apesar de nossos pecados! 

 

Presid: Senhor, que tua mão proteja, purifi-

que e sustente o teu povo que te suplica, e, 

confortado na vida presente, possa caminhar 

para os bens futuros. Por Cristo, nosso Se-

nhor. 

Todos: Amém 

 

III. LITURGIA EUCARÍSTICA 

Apresentação das oferendas 

Anim: Lenta e progressivamente a Eucaris-

tia transforma-nos em seres capazes de con-

templar o Pai, unidos a todos os que são sal-

vos. 

 

Canto 

Antífona 

A vida dos justos está nas mãos de Deus, 

Nenhum tormento os atingirá. 

Aos olhos dos insensatos pareceram mor-

rer; 

Refrão:  

Mas eles estão em paz! Aleluia! Aleluia! 

 

1. “Senhor, quem morará em vossa casa, 

E em vosso monte santo, habitará?” 

 

2. É aquele que caminha sem pecado, 

E pratica a justiça fielmente. 

 

3. Que pensa a verdade no seu íntimo, 

E não solta em calúnias sua língua. 

 

4. Que em nada prejudica o seu irmão, 

Nem cobre de insultos seu vizinho. 

 

5. Que não dá valor algum ao homem ímpio, 

Mas honra os que respeitam o Senhor! 

 

Oração sobre as oferendas 

Possam agradar-vos, ó Deus,  

as oferendas apresentadas 

em honra de todos os Santos.  

Certos de que eles já alcançaram a imortali-

dade,  

Esperamos sua intercessão contínua pela 

nossa salvação.  

Por Cristo, nosso Senhor. 

Todos: Amém 

 

Oração Eucarística II 

(Missal, p., 478) 

 

Prefácio 

(Missal, p., 691) 

 Na verdade, é justo e necessário,  

é nosso dever e salvação  

dar-vos graças, sempre e em todo lugar,  

Senhor, Pai santo,  

Deus eterno e todo-poderoso,  

por Cristo, Senhor nosso.  

 

Festejamos, hoje, a cidade do céu,  

a Jerusalém do alto, nossa mãe,  

onde nossos irmãos, os santos,   

vos cercam e cantam eternamente o vosso 

louvor.  

 

Para essa cidade caminhamos, pressurosos,  

peregrinando na penumbra da fé.  

Contemplamos, alegres, na vossa luz  

tantos membros da Igreja,  

que nos dais como exemplo e intercessão.  

 

Enquanto esperamos a glória eterna,  

com os anjos e todos os santos,  

proclamamos vossa bondade,  

cantando a uma só voz: 

 

IV. RITO DA COMUNHÃO  

Pai nosso 

 

Fração do pão 

 

Comunhão 

Canto 

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, 

 

Refrão 



Porque deles é o Reino dos céus! 

Porque deles é o Reino dos céus! 

 

1. Bendirei o Senhor Deus em todo tempo, 

Seu louvor estará sempre em minha boca! 

Minha alma se gloria no Senhor, 

Que ouçam os humildes e se alegrem! 

 

2. Contemplai a sua face e alegrai-vos, 

E vosso rosto não se cubra de vergonha. 

Provai e vede quão suave é o Senhor, 

Feliz o homem que tem nele o seu refúgio! 

 

3. Respeitai ao Senhor Deus, seus santos to-

dos, 

Porque nada faltará aos que o respeitam. 

Os ricos empobrecem, passam fome, 

Mas aos que buscam o Senhor, não falta 

nada. 

 

4. Clamam os justos e o Senhor bondoso es-

cuta, 

E de todas as angústias os liberta. 

Do coração atribulado ele está perto, 

E conforta os de espírito abatido.  

 

Momento de interiorização 

(Silêncio) 

 

Oração depois da comunhão 

Ao celebrarmos, ó Deus, todos os Santos,  

nós vos adoramos e admiramos,  

porque só vós sois o Santo,  

e imploramos que a vossa graça nos santifi-

que  

na plenitude do vosso amor,  

para que, desta mesa de peregrinos,  

passemos ao banquete do vosso reino.  

Por Cristo, nosso Senhor. 

Todos: Amém 

 

V. RITOS FINAIS 

Avisos 

 

Bênção final 

Presid: Deus, glória e exultação dos santos 

que hoje celebrai solenemente, os abençoe 

para sempre. 

Todos: Amém 

 

Presid: Livres por sua intercessão dos males 

presentes, e inspirados pelo exemplo de suas 

vidas, possais colocar-vos constantemente a 

serviço de Deus e dos irmãos. 

Todos: Amém 

 

Presid: E assim, com todos eles, lhes seja 

dado gozar a alegria da verdadeira pátria, 

onde a Igreja reúne os seus filhos e filhas aos 

santos para a paz eterna. 

Todos: Amém 

 

Presid: (Dá a bênção e despede a comuni-

dade) 

 

Canto 
(Ir. Míria T. Kolling)  

1. A vossos pés, ó Maria,  

Mãe nossa e de Jesus. 

Pedimos: Estrela-Guia, 

Guia-nos para a Luz! 

Livrai-nos dos perigos, 

Do mal, da tentação! 

De Deus seremos amigos, 

Levados por vossas mãos! 

 

Refrão 

Mãe do Redentor, 

Aos filhos volvei, 

O vosso materno olhar! 

Fazendo do amor, 

A única lei, 

Ó Dai-nos no céu vos louvar 

 

2. Vós sois Intercessora, 

Dos homens junto a Deus! 

Fazei-nos, Nossa Senhora,  

Viver na terra os céus! 

Pedimos, Mãe querida, 

A vossa proteção, 

E seja, assim, nossa vida, 

Convosco um só coração! 

 

3. Cantando aqui vossas glórias, 

Se ergue a nossa voz. 

E passo a passo, as vitórias, 

Seguindo vamos nós! 

Bendito o Filho Amado, 

Que assim, ó Mãe, vos fez! 

E, filhos, ao vosso lado, 

Também nos chegue a vez! 

 

 

 

 
 

COMISSÃO DIOCESANA 

PARA A LITURGIA 

DIOCESE DE LIMEIRA - SP 

COMEMORAÇÃO DE TODOS 



OS FIÉIS DEFUNTOS 

(02/11/21) 

 

I. RITOS INICIAIS 

 

Refrão orante  
Bem aventurados entre os mortos, 

Quem adormeceu no Senhor 

Repousar de suas fadigas, 

Vai quem por Deus viveu o labor! 

(cf Ap 14,13) 

 

Anim: As perguntas que fazemos, diante da 

morte daqueles que amamos, são parte da 

nossa intuição que nos diz que não é possível 

que a vida seja algo que se pode perder. Deus 

não criou a vida para cair no vazio, num 

nada. Somos eternos, a morte é apenas uma 

passagem, uma páscoa, para morarmos defi-

nitivamente na casa do Pai. 

 

Canto de Abertura 
(Ir. Míria T. Kolling) 

1. Vou lhe 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! 
 

Refrão 

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! 

 

Antífona de Entrada 

Como Jesus morreu e ressuscitou, 

Deus ressuscitará os que nele morreram. 

E, como todos morreram em Adão, 

todos em Cristo terão a vida. 

 

Saudação do Presidente 

(Alegre e na esperança da ressurreição) 

 

Ato Penitencial 

Presid: A melhor maneira de refletir sobre a 

morte é considerar como estamos vivendo. 

Viver sem destino, sem pensar no amanhã é 

como viajar sem endereço de chegada. A 

alegria de viver é confiar que Deus nos es-

pera em sua morada, onde o veremos face a 

face. Como estou vivendo? 

(Momento de silêncio) 

 

Anim: Senhor, pelas vezes que não confia-

mos em seu amor, que nunca nos abandona 

e nos garante a vitória final, tende piedade de 

nós. 

 

Todos: Senhor, tende piedade de nós. 

 

Anim: Cristo, pelas vezes que não cremos 

na salvação trazida a nós pela sua morte e 

ressurreição, tende piedade de nós. 

 

Todos: Cristo, tende piedade de nós. 

 

Anim: Senhor, pelas vezes que não demos 

continuidade ao bem que nossos irmãos e ir-

mãs deixaram, tende piedade de nós. 

 

Todos: Senhor, tende piedade de nós. 

 

Presid: Deus todo-poderoso que sempre 

quer dar a vida, antes ou depois da morte, 

tende piedade de nós, perdoe nossos pecados 

e nos conduza à vida eterna. 

Todos: Amém 

 

Oração do Dia 

Anim: Rezemos ao Pai, para que nossos ir-

mãos e irmãs falecidos possam alegrar-se na 

eterna felicidade. 

 

Presid: Ó Deus, escutai com bondade as 

nossas preces  

e aumentai a nossa fé no Cristo ressuscitado,  

para que seja mais viva a nossa esperança  

na ressurreição dos vossos filhos e filhas.  

Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,  

na unidade do Espírito Santo. 

Todos: Amém 

 

II. LITURGIA DA PALAVRA 

Anim: É na vida presente, que se vive agora, 

que somos convidados a iniciar a vida da 

eternidade, entrando no caminho iluminado 

pela Palavra de Deus.  

 

Canto 
(Ir. Agostinha Vieira de Melo) 

Desça como a chuva, a tua Palavra, 

Que se espalhe, como o orvalho, 

Como o chuvisco na relva, 

Como o aguaceiro na grama!  

Amém! 

 



1ª Leitura: Jó 19, 1.23-27a  

 

Salmo Responsorial: Sl 22 

O Senhor é o pastor que me conduz,  

não me falta coisa alguma. 

 

2ª Leitura: Rm 5, 5-11 

 

Aclamação ao Evangelho 

Aleluia, Aleluia, Aleluia. 

 

É esta a vontade de quem me enviou: 

que eu não perca nenhum dos que Ele me 

deu,  

mas que eu o ressuscite no último dia. 

 

Evangelho: Jo 6, 37-40 

 

Homilia 

 

Profissão de fé 

 

Oração da Assembléia 

Presid: Com o coração cheio de esperança, 

elevemos nossas preces ao Pai, para que 

atenda nossos pedidos em favor de nossos ir-

mãos e irmãs falecidos e também pelas nos-

sas necessidades. 

 

1. Vós que sois misericordioso, consolai 

nossos irmãos e irmãs que sentem profunda-

mente o vazio de alguém que morreu. Con-

cedei-lhes a graça da serenidade, da espe-

rança e da aceitação. Peçamos: 

 

Todos: Senhor, dai-nos a sua luz! 

 

2. Ó Pai, por todos nós que estamos a cami-

nho da eternidade, concedei-nos a tua bên-

ção e tua proteção. Peçamos: 

 

3. Entregamos em tua mãos, ó Pai, todos 

aqueles e aquelas que vivem angustiados e 

com medo da morte. Que tua bondade os for-

taleçam com a certeza que em Cristo encon-

tra-se a fonte da vida eterna. Peçamos: 

 

4. Senhor, que possamos reconhecer todo o 

bem que fizeram nossos irmãos e irmãs que 

partiram dessa vida e acolhei-os em teu reino 

de paz. Peçamos: 

 

5. Ó Pai pelos falecidos de nossa comuni-

dade, para que tua misericórdia divina lhes 

concedam o descanso eterno na Pátria ce-

leste. Peçamos: 

 

(Outras intenções) 

 

Presid: Senhor, que a nossa oração possa so-

correr nossos falecidos; libertai-os de todos 

os pecados e acolhei-os no esplendor de tua 

face. Por Cristo, nosso Senhor. 

Todos: Amém 

 

III. LITURGIA EUCARÍSTICA 

Apresentação das Oferendas 

Anim: Que neste momento possamos entrar 

no Mistério da Salvação, sabendo que a Eu-

caristia é alimento e caminho que conduz à 

eternidade. 

 

Canto 
(Ir. Míria T. Koling) 

Refrão 

Os olhos jamais contemplaram, 

Ninguém pode explicar 

O que Deus tem preparado 

Àquele que em vida O amar.    

 

1. As lutas, a dor e o sofrer, 

Tão próprios à vida do ser,  

Ninguém poderá comparar  

Com a glória sem fim do céu.            

 

2. Foi Cristo que nos mereceu,  

Co'a morte a vida e o céu.  

E ainda se entrega por nós,  

Como oferta constante ao Pai.    

 

Oração sobre as Oferendas 

Acolhei, ó Deus, as nossas oferendas  

por nossos irmãos e irmãs que partiram,  

para que sejam introduzidos na glória com o 

Cristo,  

que une os mortos e os vivos  

no seu mistério de amor.  

Por Cristo, nosso Senhor 

Todos: Amém 

 

Oração Eucarística II 

(Missal, p., 478) 

 

Prefácio 

(Missal, p., 462) 

 

Na verdade, é justo e necessário,  

é nosso dever e salvação  

dar-vos graças, sempre e em todo lugar,  



Senhor, Pai santo,  

Deus eterno e todo-poderoso,  

por Cristo, Senhor nosso.  

 

Nele brilhou para nós  

a esperança da feliz ressurreição.  

E, aos que a certeza da morte entristece,  

a promessa da imortalidade consola.  

 

Senhor, para os que crêem em vós,  

a vida não é tirada, mas transformada.  

E, desfeito nosso corpo mortal,  

nos é dado, nos céus, um corpo imperecível.  

 

E enquanto esperamos a realização de vossas 

promessas,  

com os anjos e com todos os santos,  

nós vos aclamamos,  

cantando a uma só voz: 

 

IV. RITO DA COMUNHÃO 

Pai nosso 

 

Fração do pão  

 

Comunhão 
(Ir. Míria T. Kolling) 

Canto 

1. A nossa vida a um sopro é semelhante, 

E nós passamos com o tempo, num instante,  

Pois são mil anos para Deus como um dia, 

Como a vigília de uma noite que se foi!       

      

Refrão  

Só tu, meu Deus,  

Me dás o Pão que vence a morte, o mal e 

a dor. 

Só tu, meu Deus 

Me dás o Pão da vida nova em seu amor!   

   

2. Tal como a flor que de manhã no campo 

cresce, 

Logo de tarde é cortada e fenece, 

Assim a vida é muito breve aqui na terra, 

Feita de luta, de vaidade e muita dor!     

    

3. Que o teu Espírito nos dê sabedoria, Para 

revivermos nossos anos, nossos dias. 

Tem compaixão, Senhor, dos teus humildes 

servos, 

E exultará de alegria o coração!      

 

4. Já aqui na terra tu revelas tua bondade, 

A quem te busca sempre com sinceridade. 

E é vivendo na esperança desta glória,  

Que caminhamos ao clarão da tua luz.    

 

5. Hei de cantar tua bondade eternamente, 

Me confiar à tua graça tão somente. 

Só Tu, Senhor, podes salvar a minha vida, 

E desde já me entrego inteiro em tuas mãos! 

 

Momento de interiorização 

Presid: A vontade de Deus é que a terra seja 

cada vez mais parecida com o céu. Ele ven-

cerá a morte e o sofrimento, quer nos dar o 

melhor. Por isso recebe e guarda os nossos 

falecidos para nos devolver um dia todos os 

que amamos... 

 

Canto 
(Ir. Míria T. Kolling) 

1. Que os anjos te conduzam, 

Pelas mãos, ao paraíso: 

Para a festa do Cordeiro, 

Convidado(a) tu estás! 

Co’alegria te introduzam, 

Na cidade do sorriso: 

Quem te amou assim primeiro, 

Seja agora a tua paz! 

 

Refrão 

Anjos e Santos, façam lugar, 

Por entre cantos, no eterno lar! 

 

2. Que Maria, Mãe da graça, 

Te acompanhe até seu Filho. 

E te dê seguro abrigo, 

Junto do seu coração! 

Cristo–Luz que tudo abraça, 

Te envolva com seu brilho: 

Já passou o que era antigo, 

Novos céus em ti serão!... 

 

3. Que te acolha a Trindade, 

Pai e Filho, amor Divino. 

Para que a sua glória, 

Te sacie em puro amor!... 

E por toda a eternidade, 

Tua voz cante o hino, 

Dos eleitos, que na história, 

Fiéis seguiram o Senhor! 

 

Oração depois da comunhão  

Fazei, ó Pai, que os vossos filhos e filhas,  

pelos quais celebramos este sacramento pas-

cal  

cheguem à luz e à paz da vossa casa.  

Por Cristo, nosso Senhor. 

Todos: Amém 



 

V. RITOS FINAIS 

Avisos 

 

Bênção Final 

Presid: O Deus de toda consolação vos dê a 

sua bênção, ele que na sua bondade criou a 

pessoa humana e deu aos que crê em seu Fi-

lho Ressuscitado a esperança da ressurrei-

ção. 

Todos: Amém 

 

Presid: Deus nos conceda o perdão dos pe-

cados, e a todos os que morreram a paz e a 

luz eterna. 

Todos: Amém 

 

Presid: E a todos nós, crendo que Cristo res-

suscitou dentre os mortos, vivamos eterna-

mente com ele. 

Todos: Amém 

 

Presid: (Dá a bênção e despede a todos) 

 

Canto 
(L: J. Thomaz Filho/ M: Frei Fabreti) 

Refrão 

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 pr'a sede do povo, 

Passo bem firme que o medo desterra, 

Mãos estendidas que os tronos renegam, 

Reino de Deus que renova esta terra! 

 

3. Faça-se ó Pai, vossa santa vontade: 

Que os nossos passos se tornem memória 

Do amor fiel que Maria gerou: 

Reino de Deus atuando na história! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISSÃO DIOCESANA 

PARA A LITURGIA 

DIOCESE DE LIMEIRA - SP 

MISSA DO 33º DOMINGO DO 

TEMPO COMUM  

(14/11/121) 

 

I. RITOS INICIAIS 

Refrão orante:  



Discípulos e missionários de Jesus Cristo, 

de Jesus Cristo! 

Para que nossos povos n´Ele tenham vida, 

tenham vida! 

 

Anim: A celebração de hoje nos motiva a as-

sumir a condição de peregrinos nesta terra, 

onde tudo é passageiro e provisório. O céu e 

a terra passarão, mas a Palavra de Deus não 

passará. Ele nos pede vigilância e discerni-

mento ativo dos sinais dos tempos, em ati-

tude de esperança pela manifestação gloriosa 

da majestade do Senhor. 

 

Canto de Abertura 

(L: Pe. Pedro Brito Guimarães/ M: Frei Fa-

breti) 

Refrão 

Eis-me aqui, Senhor! Eis-me aqui, Se-

nhor! 

Pra fazer tua Vontade, pra viver do teu 

amor 

Pra fazer tua Vontade, pra viver do teu 

amor 

Eis-me aqui, Senhor! 

 

1. O Senhor é o Pastor que me conduz, 

Por caminhos nunca vistos me enviou; 

Sou chamado a ser fermento, sal e luz 

E, por isso, respondi: “Aqui estou!” 

 

2. Ele pôs em minha boca uma canção, 

Me ungiu como profeta e trovador 

Da história e da vida do meu povo 

E por isso respondi: “Aqui estou!” 

 

3. Ponho a minha confiança no Senhor, 

Da esperança sou chamado a ser sinal; 

Seu ouvido se inclinou ao meu clamor, 

E por isso respondi: “Aqui estou!” 

 

Antífona de Entrada 

Meus pensamentos são de paz e não de afli-

ção,  

diz o Senhor.  

Vós me invocareis, e hei de escutar-vos,  

e vos trarei de vosso cativeiro, 

de onde estiverdes. 

 

Saudação do Presidente 

(Alegre e fraterna) 

 

Ato Penitencial 

Presid: Como filhos e filhas confiantes na 

misericórdia do Deus da esperança, vamos 

pedir perdão dos nossos pecados. 

(Momento de silêncio) 

Comunitariamente, peçamos perdão. 

 

Todos: 

Confesso a Deus todo poderoso/ e a vós, 

irmãos e irmãs,/ que pequei muitas vezes/ 

por pensamentos e palavras,/ atos e omis-

sões,/ por minha culpa,/ minha tão grande 

culpa./ E peço à Virgem Maria,/ aos anjos 

e santos/ e a vós, irmãos e irmãs,/ que ro-

gueis por mim a Deus,/ nosso Senhor. 

 

Presid: Deus, nosso Pai amoroso, tenha 

compaixão de nós, perdoe nossos pecados e 

nos conduza à vida eterna! 

Todos: Amém 

 

Presid: Senhor, tende piedade de nós. 

Todos: Senhor, tende piedade de nós. 

 

Presid: Cristo, tende piedade de nós.  

Todos: Cristo, tende piedade de nós. 

 

Presid: Senhor, tende piedade de nós. 

Todos: Senhor, tende piedade de nós. 

 

Hino do Glória 

(Todos juntos) 

 

P- Glória a Deus nas alturas. 

1- e paz na terra aos homens por ele amados. 

2- Senhor, Deus, rei dos céus, Deus Pai 

todo-poderoso. 

1- nós vos louvamos, 

2- nós vos bendizemos, 

1- nós vos adoramos, 

2- nós vos glorificamos, 

1- nós vos damos graças por vossa imensa 

glória. 

2- Senhor Jesus Cristo, filho unigênito. 

1- Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de 

Deus Pai. 

2- Vós que tirais o pecado do mundo, 

tende piedade de nós. 

1- Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei 

a nossa súplica. 

2- Vós que estais à direita do Pai, tende pi-

edade de nós. 

1- Só vós sois o Santo, 

2- só vós o Senhor, 

1- só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, 



2- com o Espírito Santo, na glória de Deus 

Pai. 

T- Amém 

 

Oração do dia 

Anim: Rezemos para que nossa alegria es-

teja no serviço a Deus e aos irmãos e irmãs. 

 

Presid: Senhor nosso Deus,  

fazei que a nossa  alegria  

consista em vos servir de todo o coração,  

pois só teremos felicidade completa,  

servindo a vós, o criador de todas as coisas.  

Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,  

na unidade do Espírito Santo. 

Todos: Amém 

 

II. LITURGIA DA PALAVRA 

Anim: A Palavra de Deus nos revela que so-

mos caminheiros rumo a eternidade. 

 

Canto 
(Ofício Divino das Comunidades) 

Inclinemos o ouvido do coração 

Para acolher a Palavra. 

Atenção, atenção! 

 

1ª Leitura: Dn 12, 1-3 

 

Salmo Responsorial: Sl 15 

Guardai-me, ó Deus, porque em vós me 

refugio! 

 

2ª Leitura: Hb 10, 11-14.18 

 

Aclamação ao Evangelho 

Aleluia, Aleluia, Aleluia. 

 

É preciso vigiar e ficar de prontidão;  

em que dia o Senhor há de vir, não sabeis 

não! 

 

Evangelho: Mc 13, 24-32 

 

Homilia 

 

Profissão de fé 

 

Oração da Assembléia 

Presid: Como caminheiros que se dirigem à 

casa do Pai, façamos nossas preces e peça-

mos a graça de caminhar nos caminhos que 

conduzem à eternidade.  

 

1. Senhor, fazei que a Igreja com a prática da 

justiça brilhe no coração da sociedade. Peça-

mos: 

 

Todos: Caminha conosco, Senhor. 

 

2. Senhor, fazei que os nossos governantes e 

aqueles que têm maior posse saibam parti-

lhar, e que a riqueza tenha justo destino e não 

fique acumulada. Peçamos: 

 

3. Senhor, ajudai-nos a promover o respeito 

a todas as pessoas, especialmente às que so-

frem algum tipo de preconceito. Peçamos: 

 

4. Senhor, fortalecei os cristãos, para que 

não se abalem diante das dificuldades e con-

trariedades da vida. Peçamos:  

 

(Outras intenções) 

 

Presid: Pai de bondade, olhai para teus fi-

lhos e filhas que caminham confiantes na es-

perança de viverem numa aurora sem fim. 

Por Cristo, nosso Senhor. 

Todos: Amém! 

 

III. LITURGIA EUCARÍSTICA 

Apresentação das Oferendas 

Anim: A Eucaristia que celebramos é a sal-

vação de Deus comunicada a nós hoje e que 

penetra a eternidade. Damos graças por tudo 

o que o Senhor fez e que todas as criaturas 

se unam em ação de graças.  

 

Canto  
(L: J. Thomaz Filho/ M: Frei Fabreti) 

1. Quem se propõe cultivar o chão, 

Preparar o pão e assim repartir, 

Pode contar com a mão de Deus, 

Que sustenta os seus e sabe cumprir. 

 

Refrão 

Grande é o Senhor! 

Todo o universo, a Terra , o Sol nos deu:  

Nos esperava quando amanheceu! 

Só nos pediu amor! 

Santo é o Senhor!  

Vem e oferece mesmo o Filho seu 

Pra nos dizer que nunca se esqueceu 

De nos doar seu amor! 

 

2. Quem se fechar, esquecendo o irmão, 

Lhe negando o pão, e assim persistir, 

Vai se entender com a mão de Deus,  



Que sustenta os seus e sabe cumprir. 

 

3. Quem se fizer contra essa opressão 

Que destrói o irmão, e assim resistir, 

Vai revelar qual a mão de Deus: 

Que sustenta os seus e sabe cumprir! 

 

Oração sobre as oferendas 

Concedei, Senhor nosso Deus,  

que a oferenda colocada sob o vosso olhar  

nos alcance a graça de vos servir  

e a recompensa de uma eternidade feliz. 

Por Cristo nosso Senhor. 

Todos: Amém 

 

Oração Eucarística V 

(Missal, p., 495) 

 

IV. RITO DA COMUNHÃO 

Pai Nosso 

 

Fração do pão 

 

Comunhão 

Canto 
(L: Pe. Vanildo/ M: Pe. José Eugênio) 

1. Na mesa da Eucaristia, 

O amor se faz doação  

A um povo que vive e partilha,  

Trabalha e constrói mundo irmão. 

 

Refrão 

Contigo irá cear, o Pão da Vida ter 

Quem até o fim 

Fiel permanecer! (bis) 

 

2. Na mesa da Eucaristia, 

Lugar do encontro de iguais,  

Há um povo que quer a justiça, 

Que sonha cm um mundo de paz. 

 

3. Na mesa da Eucaristia,  

A festa fazemos por crer  

Que o povo alegre anuncia 

Que a vida vai a morte gerar. 

 

4. Na mesa da Eucaristia, 

Divina lição de amar. 

Há um povo que sofre e caminha, 

Pra vida com alegria gerar. 

 

5. Na mesa da Eucaristia, 

Não deve haver divisão, 

Um povo que exclui outro povo,  

Irmão que abandona outro irmão. 

 

6. Na mesa da Eucaristia, 

Miséria não pode existir, 

Pois povo que aqui se alimenta, 

Quer pão e amor dividir. 

 

7. Na mesa da Eucaristia, 

É Cristo o Deus-Comunhão 

De um povo que quer nova terra, 

E unidos construir novos céus! 

 

Momento de Interiorização 

(Silêncio) 

 

Oração após a comunhão 

Tendo recebido em comunhão  

o Corpo e o Sangue do vosso Filho,  

concedei, ó Deus, possa esta Eucaristia  

que ele mandou celebrar em sua memória  

fazer-nos crescer em caridade. 

Por Cristo, nosso Senhor. 

Todos: Amém 

 

V. RITOS FINAIS 

Avisos 

 

Bênção Final 

Presid: Que o Deus da Palavra encarnada 

em Jesus Cristo os cumule com sua bênção. 

Por Cristo, nosso Senhor. 

Todos: Amém 

 

Presid: (Dá a bênção e despede a todos) 

 

Canto Final 

1. Senhor, toma essa vida nova 

Antes que a espera me faça desgastar 

Estou disposto ao que quiseres, 

Não importa o que seja, 

Tu chamas-me a servir. 

 

Refrão 

Leva-me aonde os homens necessitem Tua 

Palavra,  

Necessitem de força de viver.  

Aonde falte a esperança,  

Onde tudo seja triste,  

Simplesmente por não saber de Ti. 

 

2.Te dou meu coração sincero 

Para gritar sem medo 

Que belo é o teu amor 

Senhor, tenho alma missionária 

Conduz-me à terra que anseia só por Ti. 
 



3. E, assim eu partirei cantando,  

Por terras anunciando  

Tua beleza, Senhor 

Terei meus braços sem cansaço  

Tua história em meus lábios e a força na 

oração. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISSÃO DIOCESANA 

PARA A LITURGIA 

DIOCESE DE LIMEIRA - SP 

MISSA DO 34º DOMINGO COMUM 

NOSSO SENHOR JESUS CRISTO REI 

DO UNIVERSO 

(21/11/21) 

 

I. RITOS INICIAIS        

Refrão orante:  



O Senhor é meu Pastor, meu Pastor, meu 

Pastor. 

O Senhor é meu Pastor, meu Pastor, é o Se-

nhor. 

 

Anim: Neste último domingo do ano litúr-

gico celebramos a festa de Cristo Rei do 

Universo. Proclamamos que Ele, o Cordeiro 

imolado, é digno de receber o poder, a divin-

dade, a sabedoria e a honra, porque se fez 

Servo e entregou sua vida até a morte de 

Cruz. 

Hoje é também o “Dia do Leigo” chamado à 

missão profética, sacerdotal e real de Cristo 

para transformar o mundo no “reino da san-

tidade e da graça, reino da justiça, do amor e 

da paz”. 

 

Canto de Abertura 
(L: J. Thomaz Filho/ M: Frei Fabreti) 

Refrão  

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 a tua lei  

 

1. Sou o primeiro e o derradeiro,  

Fui ungido pelo amo,  

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! 

 

Antífona de Entrada 

O Cordeiro que foi imolado é digno de rece-

ber o poder, 

a divindade, a sabedoria, a força e a honra. 

A ele glória e poder através dos séculos. 

 

Saudação do presidente 

(Alegre e festiva) 

 

Ato penitencial 

Presid: O Reino de Deus é um projeto de 

vida oferecido à humanidade, já para este 

mundo, e, não, somente para depois da 

morte. Aceitá-lo é assumir o projeto de Deus 

rejeitando o que se opõe à verdade. Ajuda-

mos na expansão deste Reino? 

(Momento de silêncio) 

 

1. O Batismo nos torna missionários, 

E o pecado amarra nossos pés! 

Senhor, Senhor, tende piedade de nós. 
 
Todos: Senhor, Senhor, tende piedade 
de nós. 
 
2. Confirmados na fé nos enviaste, 

E não fomos fiéis à vocação! 

Ó Cristo, ó Cristo, tende piedade de 
nós. 
 
Todos: Ó Cristo, ó Cristo, tende pie-
dade de nós. 
 
3. Recebemos o pão da Eucaristia:  

Resistimos a vida partilhar! 

Senhor, Senhor, tende piedade de nós! 
 

Todos: Senhor, Senhor, tende piedade de 

nós. 

 

Presid: Deus todo-poderoso, somos chama-

dos a participar e convidados a dilatar o rei-

nado de Cristo mediante nosso apostolado, 

que nem sempre atendemos com solicitude, 

tenha compaixão de nós e nos conduza à 

vida eterna. 

Todos: Amém 

 

Hino do Glória 

(Repartido entre homens e mulheres) 

 

P- Glória a Deus nas alturas. 

1- e paz na terra aos homens por ele amados. 

2- Senhor, Deus, rei dos céus, Deus Pai 

todo-poderoso. 

1- nós vos louvamos, 

2- nós vos bendizemos, 

1- nós vos adoramos, 

2- nós vos glorificamos, 

1- nós vos damos graças por vossa imensa 

glória. 

2- Senhor Jesus Cristo, filho unigênito. 

1- Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de 

Deus Pai. 

2- Vós que tirais o pecado do mundo, 

tende piedade de nós. 

1- Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei 

a nossa súplica. 

2- Vós que estais à direita do Pai, tende pi-

edade de nós. 

1- Só vós sois o Santo, 

2- só vós o Senhor, 

1- só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, 



2- com o Espírito Santo, na glória de Deus 

Pai. 

T- Amém 

 

Oração do dia 

Anim: Rezemos para que esta celebração in-

centive nosso serviço ao Reino de Deus e 

que possa abençoar todos os nossos leigos e 

leigas. 

 

Presid: Deus eterno e todo-poderoso,  

que dispusestes restaurar todas as coisas  

no vosso amado Filho, Rei do universo,  

fazei que todas as criaturas,  

libertas da escravidão e servindo à vossa ma-

jestade,  

vos glorifiquem eternamente.  

Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,  

na unidade do Espírito Santo.  

Todos: Amém 

 

II. LITURGIA DA PALAVRA 

Anim: A Palavra de Deus nos chama a aten-

ção pela indiferença que a sociedade atual 

tem para com o Reino de Deus 

 

Canto 
(Ir. Agostinha Vieira de Melo) 

Desça como a chuva, a tua Palavra, 

Que se espalhe, como o orvalho, 

Como o chuvisco na relva, 

Como o aguaceiro na grama!  

Amém! 

 

1ª Leitura: Dn 7, 13-14 

 

Salmo Responsorial: Sl. 92 

Deus é Rei e se vestiu de majestade,  

glória ao Senhor! 

 

2ª Leitura: Ap.1, 5-8 

 

Aclamação ao Evangelho 

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! 

 

Evangelho: Jo 18, 33b-37 

 

Homilia 

 

Profissão de fé 

 

Oração da Assembléia 

Presid: Rezemos ao Pai para que por meio 

de Cristo, Rei do Universo, possa dar ao 

mundo a sua paz, num clima de justiça e de 

busca do reino definitivo. 

 

1. Senhor, guie com carinho os Pastores da 

Igreja, para que conduzam com firmeza o re-

banho que a eles foi confiado. Peçamos: 

 

Todos: Senhor, atendei a nossa prece. 

 

2. Senhor, que os nossos governantes, dei-

xem de lado o interesse próprio e olhem para 

este povo tão sofrido de nosso país. Peça-

mos: 

 

3. Senhor, olhe por todos os nossos leigos e 

leigas que têm um serviço na comunidade, 

para que sigam o exemplo do Cristo Bom 

Pastor. Peçamos: 

 

4. Senhor, por todos nós, que um dia estare-

mos diante de Ti, para que vivamos nossa fé, 

recordando que Cristo está presente em nos-

sos irmãos e irmãs. Peçamos: 

 

(Outras intenções) 

 

Presid: Senhor, que sobre todas as pessoas 

resplandeça a luz de seu Filho, Rei do uni-

verso. 

Todos: Amém. 

 

III. LITURGIA EUCARÍSTICA 

Apresentação das oferendas 

Anim: Jesus está acima de qualquer poder e 

isso é fonte de esperança para os oprimidos 

que buscam libertação. O seu poder se con-

solidou na morte de Cruz. Este é o sacrifício 

que renovamos cada vez que participamos 

da Eucaristia. 

 

Canto 
(Ir. Míria T. Kolling) 

1. Tu és, Senhor, a Riqueza do meu coração! 

Tu és, Senhor, o Sentido da minha missão! 

 

Refrão 

E eu sou, Senhor, em tuas mãos, 

Inteira entrega, oblação! 

 

2. Tu és, Senhor, o Tesouro que faz meu vi-

ver! 



Tu és, Senhor, a Alegria que tece o meu ser! 

 

3. Tu és, Senhor, o Rochedo que firma meus 

pés! 

Tu és, Senhor, o meu Tudo, por seres quem 

és! 

 

4. Tu és, Senhor, o Lugar deste meu cami-

nhar! 

Tu és, Senhor, Coração pelo qual quero 

amar! 

 

Oração sobre as oferendas 

Oferecendo-vos estes dons que nos reconci-

liam convosco,  

nós vos pedimos, ó Deus, que o vosso pró-

prio Filho  

conceda paz e união a todos os povos.  

Por Cristo, nosso Senhor. 

Todos: Amém 

 

Oração Eucarística II 

(Missal, p., 478) 

 

Prefácio 

(Missal, p., 384) 

 

Na verdade, é justo e necessário,  

é nosso dever e salvação  

dar-vos graças, sempre e em todo o lugar,  

Senhor, Pai santo,  

Deus eterno e todo-poderoso.  

 

Com óleo de exultação  

consagrastes sacerdote eterno e rei do uni-

verso  

vosso Filho único, Jesus Cristo, Senhor 

nosso.  

 

Ele, oferecendo-se na Cruz,  

vítima pura e pacífica,  

realizou a redenção da humanidade.  

 

Submetendo ao seu poder toda criatura,  

entregará à vossa infinita majestade  

um reino eterno e universal:  

reino da verdade e da vida,  

reino da santidade e da graça,  

reino da justiça, do amor e da paz.  

 

Por essa razão,  

hoje e sempre,  

nós nos unimos aos anjos e arcanjos,  

aos querubins e serafins, e a toda milícia ce-

leste  

cantando a uma só voz. 

 

IV. RITO DA COMUNHÃO 

Pai nosso 

 

Fração do pão 

 

Comunhão 

 

Canto 
(Frei Fabreti) 

1. Vou sair pelos prados buscando ovelhas 

que estão sem pastor,  

Eu as trarei com carinho de volta, sem fome 

ou temor!  

Nos meus ombros, ovelhas feridas, sem dor 

poderão descansar.  

Devolverei os seus campos, darei novamente 

a paz. 

 

Refrão 

Sou rei, sou o Bom Pastor!  

Vinde ao banquete que vos preparei.  

E fome jamais tereis!  

A quem vamos, ó Senhor?  

Só tu tens palavra de vida,  

E Te dás em refeição! 

 

2. Maus pastores que perdem ovelhas, dis-

tantes de mim os terei;  

Noutras  pastagens, seguras, pastores fiéis 

chamarei. 

Novo Reino farei do meu povo, rebanho sem 

mais opressão.  

Todos serão conduzidos à vida por minhas 

mãos! 

 

3. Sou a porta segura do aprisco, rebanho fe-

liz eu farei:  

De todo o mal e injustiça, ovelhas eu defen-

derei. 

Mercenários que fogem pra longe, deixando 

o rebanho ao léu,  

Não terão parte comigo, no reino que vem do 

céu! 

 

4. Se uma ovelha deixar o meu campo, e ou-

tro caminho seguir,  

Deixo o rebanho seguro, e vou procurar a in-

feliz.   

Ao trazê-la, haverá alegria, e os anjos do céu 

vão cantar.  

Será a festa da volta: rebanho vai se alegrar! 

 



5. Eu conheço as ovelhas que tenho, e todo o 

rebanho, minha voz,  

Se chamo, então, pelo nome, a ovelha ouvirá 

bem veloz!  

Buscarei os cordeiros distantes, e em mim 

terão força e amor. 

Farei somente um rebanho, e eu mesmo serei 

pastor. 

 

Momento de interiorização. 

Presid: A verdade da qual Cristo, Rei do 

Universo, é testemunha exige um novo tipo 

de relações pessoais e sociais, baseado na 

igualdade dos filhos e filhas de Deus e no 

amor fraterno que cultiva a compaixão e a 

justiça. 

 

Canto 
(Frei Fabreti) 

1. A luz brilhou e a paz ressurgiu, 

Cresceu a flor, o amor nos sorriu. 

Deus reina em nós, o seu povo! 

Reino de paz e de irmãos! 

Veio erguer os caídos,  

Nos deu sua mão!   

     

Refrão 

Dai-nos, Senhor, vosso Reino de paz e de 

amor, vinde a nós! 

E seguiremos fiéis o caminho, a ouvir 

vossa voz. 

Nossos passos que marcam a história, 

Seguirão vossas mãos à vitória do amor! 

Aleluia, Aleluia, Aleluia!      

      

2. Quem for, então, servir este Rei, 

Terá no amor a luz de sua lei. 

“Amai-vos sempre uns aos outros, 

Sempre, como Eu vos amei! 

Nisto sereis meus amigos, 

Assim vivereis!” 

 

Oração depois da comunhão 

Alimentados pelo pão da imortalidade,  

nós vos pedimos, ó Deus,  

que gloriando-nos de obedecer na terra  

aos mandamentos de Cristo, Rei do uni-

verso,  

possamos viver com Ele eternamente  

no reino do céus.  

Por Cristo, nosso Senhor 

Todos: Amém 

 

V. RITOS FINAIS    

Avisos    

 

Bênção final   

Presid: Conceda, ó Deus, a teus fiéis a bên-

ção desejada, para que nunca se afastem do 

caminho e da verdade anunciadas por teu Fi-

lho Jesus Cristo, Senhor Rei do Universo. 

Todos: Amém 

 

Presid: (Dá a bênção) 

 

Canto final  

Refrão  

Tomado pela mão com Jesus eu vou, 

Sigo-o como ovelha que encontrou o Pas-

tor. 

Tomado pela mão com Jesus eu vou, 

Aonde ele for.(2x) 

 

Se Jesus me diz: “Amigo deixa tudo e vem 

comigo, 

Onde tudo é mais formoso e mais feliz”. 

Se Jesus me diz: “Amigo, deixa tudo e vem 

comigo, 

Eu minha mão porei na sua e irei com Ele”. 
 

 

 


