
COMISSÃO DIOCESANA 
PARA A LITURGIA 

DIOCESE DE LIMEIRA - SP 
MISSA DO 14º DOMINGO  

TEMPO COMUM 
SOLENIDADE DE SÃO PEDRO E 

SÃO PAULO 
(04/07/21) 

 
I. RITOS INICIAIS 
Refrão orante 
Aleluia, Aleluia, Tu és Pedro! Aleluia! 
 
Anim: Hoje celebramos a festa de São 
Pedro e São Paulo, apóstolos que tive-
ram papel muito importante na forma-
ção da Igreja e na definição da missão 
que Ela tem no mundo. Eles são para 
nós exemplo de força, coragem e de-
terminação no que diz respeito ao 
anúncio do Evangelho. Que eles conti-
nuem nos ensinando e nos ajudando a 
conhecer quem é Jesus e o que Ele 
tem para nos oferecer.  
Hoje, também, rezamos especialmente 
pelo nosso Papa Francisco. Sua mis-
são é zelar para que a Igreja permane-
ça unida, fiel a Jesus Cristo e a seu 
projeto, realizando com humildade e 
coragem uma ação evangelizadora, 
cada vez mais inculturada, profética e 
aberta a todos. 
 
Canto de Abertura 
(l: Pe. Josmar Braga e D. Carlos Alberto Navar-

ro/ M: David Julien) 

(As imagens de Pedro e Paulo entram 
à frente da procissão de entrada) 
 
1) S: Reunidos em torno dos nossos 
pastores, 
T: Nós iremos a Ti! 
S: Professando todos uma só fé, 
T: Nós iremos a Ti! 
S: Armados com a força que vem do 
Senhor,  
T: Nós iremos a Ti! 
S: Sob o impulso do Espírito Santo, 
T: Nós iremos a Ti! 
 
Refrão 
Igreja Santa, Templo do Senhor; 
Glória a Ti, Igreja Santa, 
Ó cidade dos cristãos; 
Que teus filhos hoje e sempre, 

Vivam todos como irmãos! 
 
2) S: Com nossas irmãs e irmãos nos 
claustros, 
T: Nós iremos a Ti! 
S: Com nossos irmãos sofredores, 
T: Nós iremos a Ti! 
S: Com os padres que sobem ao altar, 
T: Nós iremos a Ti! 
S: Com os padres que partem em mis-
são, 
T: Nós iremos a Ti!  
            
3) S: De nossas fazendas e nossas 
cidades, 
T: Nós iremos a Ti! 
S: De nossas montanhas e nossas 
baixadas, 
T: Nós iremos a Ti! 
S: De nossas cabanas e pobres fave-
las, 
T: Nós iremos a Ti! 
S: De nossas escolas e nossos traba-
lhos, 
T: Nós iremos a Ti!   
      
4) S: Com nossos anseios e nossos 
desejos, 
T: Nós iremos a Ti! 
S: Com nossas angústias e nossas 
alegrias, 
T: Nós iremos a Ti! 
S: Com nossa fraqueza e nossa bon-
dade, 
T: Nós iremos a Ti! 
S: Com nossa riqueza e nossa carên-
cia, 
T: Nós iremos a Ti! 
 
5) S: Curvados ao peso de nosso tra-
balho, 
T: Nós iremos a Ti! 
S: Curvados ao peso do nosso pecado, 
T: Nós iremos a Ti! 
S: Confiantes por sermos os filhos de 
Deus, 
T: Nós iremos a Ti! 
S: Confiantes por sermos os membros 
de Cristo. 
T: Nós iremos a Ti! 
 
Antífona de Entrada 
Eis os santos que, vivendo neste mun-
do, plantaram a Igreja, regando-a com 
seu sangue.  



Beberam do cálice do Senhor  
e se tornaram amigos de Deus. 
 
Saudação do Presidente 
(Alegre e festiva) 
 
Presid: Hoje lembramos o dia do Papa. 
Este cajado que simboliza o cajado do 
Pastor, será nosso compromisso com 
nosso Papa Francisco neste trabalho 
missionário. 
 
Entrada do cajado 
Canto  
Ouve, pastor o teu povo, 
Escuta as preces que faz! 
Salva o rebanho de novo, 
Com teu amor, tua paz! 
 
Refrão 
Vem caminhar no meio do teu povo, 
Que precisa tanto, 
Entoar o canto de paz! (bis) 
 
Ato Penitencial 
Presid: Participando da Eucaristia, 
somos identificados com Cristo e con-
firmados no seu caminho, para sermos 
disponíveis aos nossos irmãos e irmãs, 
até a morte, a exemplo de Pedro e 
Paulo. 
Peçamos perdão a Deus pelas vezes 
que não fomos fiéis a esta vocação. 
(Momento de silêncio) 
 
Canto 
(L: D. Carlos Alberto Navarro/ M: Ir. M´ria T. 

Kolling) 

1. Pelos pecados, erros passados, 
Por divisões na Tua Igreja, ó Jesus: 
Senhor, piedade! Senhor, piedade!  
Senhor, piedade! Piedade de nós!  
 
Refrão 
Senhor, piedade! Senhor, piedade! 
Senhor, piedade! Piedade de nós! 
(Cristo, piedade) 
                         
2. Quem não te aceita, quem te rejeita,  
Pode não crer por ver cristãos que vi-
vem mal! 
 
3. Hoje, se a vida é tão ferida,  
Deve-se à culpa, indiferença dos cris-
tãos! 

 
Presid: Deus todo-poderoso tenha 
compaixão de nós, perdoe os nossos 
pecados, e pelos caminhos do com-
promisso, nos conduza à vida eterna. 
Todos: Amém 
 
Hino do Glória 
Refrão 
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 a exemplo 
de São Pedro e São Paulo possamos 
viver os ensinamentos da Igreja. 
 
Presid: Ó Deus, que hoje nos conce-
deis a alegria  
de festejar São Pedro e São Paulo,  
concedei à vossa Igreja 
seguir em tudo os ensinamentos destes 
Apóstolos  
que nos deram as primícias da fé.  
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho,  
na unidade do Espírito Santo. 
Todos: Amém 
 
II. LITURGIA DA PALAVRA 
Anim: Acolhendo a Palavra de Deus 
renovamos nossa adesão a Cristo e ao 



seu projeto, como fizeram Pedro e Pau-
lo. 
 
Canto  
Senhor, tua Palavra que é de salvação, 
Morada sempre encontre no meu cora-
ção. 
 
1a Leitura: At 12, 1-11 
 
Salmo Responsorial: Sl 33 
De todos os temores me livrou o Se-
nhor Deus. 
 
2a Leitura: 2Tm  4, 6-8.17-18 
 
Aclamação ao Evangelho 
Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
 
Tu és Pedro e sobre esta pedra eu irei 
construir minha igreja;  
e as portas do inferno não irão derrotá-
la. 
 
Evangelho: Mt 16, 13-19 
 
Homilia 
 
Profissão de fé 
Presid: Pedro disse: "Agora sei que o 
Senhor enviou o seu anjo para me li-
bertar". Lembrados desta Palavra, eu 
pergunto: vocês creem em Deus Pai, 
criador de todas as coisas e sempre 
pronto para nos libertar das prisões que 
nos impedem de viver em favor dos 
nossos irmãos? 
 
Todos: Creio! 
 
Presid: Pedro disse: "Vós sois o Mes-
sias de Deus". Lembrados desta Pala-
vra, eu pergunto: vocês creem em Je-
sus Cristo, Filho de Deus e nosso ir-
mão, que é enviado de Deus para nos 
trazer a salvação? 
 
Todos: Creio! 
 
Presid: Paulo disse: "Ele fez com que 
a mensagem fosse anunciada por mim 
integralmente". Lembrados desta Pala-
vra eu pergunto: vocês creem que o 
Espírito Santo vive em nós e nos leva à 

santidade para que vivamos integral-
mente o Evangelho? 
 
Todos: Creio! 
 
Presid: Jesus disse: "Tu és Pedro, e 
sobre esta pedra edificarei a minha 
Igreja”: Lembrados desta Palavra eu 
pergunto: vocês creem na Igreja, una 
santa, católica e apostólica e que foi 
instituída por Cristo tendo Pedro e nos 
seus sucessores o seu verdadeiro fun-
damento? 
 
Todos: Creio! 
 
Presid: Pedro e Paulo viveram sua fé 
em Cristo até as últimas consequên-
cias, por isso eu pergunto: Vocês cre-
em que o Batismo que receberam os 
torna comprometido a viver o Evange-
lho em todos os momentos de suas 
vidas até o dia em que estaremos dian-
te do Pai?  
 
Todos: Creio! 
 
Oração da Assembléia 
Presid: Por intercessão de Pedro e 
Paulo elevemos nossas preces ao Pai. 
 
1. Senhor, que na tua Igreja se multipli-
quem cada vez mais os anunciadores 
da tua Palavra. Peçamos: 
 
Todos: Ouvi-nos, ó Pai. 
 
2. Senhor, que o Santo Padre, o Papa 
Francisco, sustentado pela força do 
Espírito dado por Jesus a Pedro, possa 
guiar a Igreja nos caminhos da paz e 
da alegria. Peçamos: 
 
3. Senhor, que nosso Bispo José Ro-
berto, possa, na graça da sua missão 
apostólica, servir as comunidades que 
lhes foram confiadas fazendo-se mode-
lo para o rebanho. Peçamos: 
 
4. Senhor, que nossos governantes 
possam agir com mais serenidade e 
sempre com honestidade em seu traba-
lho. Peçamos 
 



5. Senhor, que nossa comunidade nun-
ca deixe de agir com disponibilidade, 
união e boa vontade. Peçamos: 
 
(Outras intenções) 
 
Presid: Ó Deus, nosso Pai, que bem 
aceitaste a oferta de vida dos santos 
apóstolos Pedro e Paulo, ouvi com ca-
rinho nossas preces e atendei-as em 
tua infinita bondade. Por Cristo, nosso 
Senhor.  
Todos: Amém 
 
III. LITURGIA EUCARÍSTICA 
Apresentação dos dons 
Anim: Apresentamos o pão e o vinho 
no altar do Senhor, na certeza de que 
este alimento nos fará tão evangeliza-
dores quanto foram os discípulos de 
Jesus.  
 
Canto 
(Pe. Valmir Neves Silva) 

Refrão  
Quem nos separará, 
Quem vai nos separar? 
Do amor de Cristo, 
Quem vai 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, 
Nem tampouco a perseguição; 
Nem passado, nem presente, 
Ou o futuro e a opressão. 
 
3. Nem as alturas, ou abismos, 
Nem tampouco a perseguição.  
Nem a angústia, a dor, a fome, 
Nem a tribulação. 
 
Oração sobre as oferendas 
Ó Deus, que a oração de vossos Após-
tolos  
acompanhe as oferendas que vos 
apresentamos  
para serem consagradas,  

e nos alcance celebrarmos este sacrifí-
cio  
com o coração voltado para vós.  
Por Cristo, nosso Senhor. 
Todos: Amém 
 
Oração Eucarística II 
(missal – pg. 478) 
 
Prefácio 
(Missal, p. 609) 
 
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,  
por Cristo, Senhor nosso.  
 
Hoje, vós nos concedeis a alegria  
de festejar os Apóstolos  
São Pedro e São Paulo.  
Pedro, o primeiro a proclamar a fé,  
fundou a Igreja primitiva  
sobre a herança de Israel.  
 
Paulo, mestre e doutor das nações,  
anunciou-lhes o Evangelho da Salva-
ção.  
 
Por diferentes meios,  
os dois, congregaram a única família 
de Cristo  
e, unidos pela coroa do martírio,  
recebem hoje, por toda a terra,  
igual veneração.  
 
Por essa razão,  
os anjos celebram vossa grandeza,  
os santos proclamam vossa glória.  
 
Concedei-nos também a nós,  
associar-nos aos seus louvores,  
cantando a uma só voz: 
 
IV. RITO DA COMUNHÃO. 
Pai nosso 
 
Fração do pão 
 
Comunhão 
Canto 
1. Se calarem a voz dos profetas, as 
pedras falarão.  



Se fecharem uns poucos caminhos, mil 
trilhas nascerão.  
Muito tempo não dura a verdade nestas 
margens estreitas demais:  
Deus criou o infinito pra vida ser sem-
pre mais! 
 
Refrão:  
É Jesus este pão de igualdade, vie-
mos pra comungar.  
Com luta sofrida do povo que quer 
ter voz, ter vez, lugar.  
Comungar é tornar-se um perigo, 
viemos pra incomodar.  
Com a fé e união nossos passos um 
dia vão chegar! 
 
2. O Espírito é vento incessante, que 
nada há de prender.  
Ele sopra até no absurdo que a gente 
não quer ver.  
Muito tempo...... 
 
3. No banquete da festa de uns pou-
cos, só rico se sentou.  
Nosso Deus fica ao lado dos pobres, 
colhendo o que sobrou.  
Muito tempo... 
 
4. O poder tem raízes na areia, o tem-
po o faz cair.  
União é a rocha que o povo usou pra 
construir.  
Muito tempo.... 
 
5. Toda luta verá o seu dia nascer da 
escuridão.  
Ensaiamos a festa e a alegria, fazendo 
comunhão.  
Muito tempo....  
 
Momento de interiorização 
(Silêncio) 
 
Oração depois da comunhão 
Concedei-nos, ó Deus, por esta Euca-
ristia,  
viver de tal modo na vossa Igreja  
que, perseverando na fração do pão  
e na doutrina dos Apóstolos,  
e enraizados no vosso amor,  
sejamos um só coração e uma só alma.  
Por Cristo, nosso Senhor. 
Todos: Amém 
 

V. RITOS FINAIS 
Avisos 
 
Bênção final 
Presid: Abençoe-os o Deus todo-
poderoso, que lhes deu por fundamen-
to aquela fé proclamada pelo Apóstolo 
Pedro e sobre a qual se edifica toda a 
Igreja. 
Todos: Amém 
 
Presid: Ele, que os instruiu pela incan-
sável pregação de São Paulo, os ensi-
ne a conquistar também nossos irmãos 
e irmãs para o Cristo. 
Todos: Amém 
 
Presid: Que a autoridade de Pedro e a 
pregação de Paulo os levem à pátria 
celeste, onde chegaram um pela cruz e 
outro pela espada. 
Todos: Amém 
 
Presid: (Dá a bênção e despede a co-
munidade com carinho) 
 
Canto Final 
1. Senhor, toma esta 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, necessi-
tem tuas palavras, 
Necessitem: tua força de viver; 
Onde 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, 
Conduze-me à terra, que anseia só por 
Ti! 
 
3. Assim, em marcha irei cantando, 
Aos povos teus pregando, 
As obras do Senhor. 
Terei as mãos já sem cansaço, 
Tua história entre os lábios, 
E a força da oração. 



COMISSÃO DIOCESANA 
PARA A LITURGIA 

DIOCESE DE LIMEIRA - SP 
MISSA DO 15º DOMINGO 

DO TEMPO COMUM 
(11/07/21) 

 
I. RITOS INICIAIS 
Refrão orante 
(Recolhido por Frei Joel Postma) 

Indo e vindo, trevas e luz! 
Tudo é graça, Deus nos conduz! 
 
Anim: Nesta páscoa semanal fazemos 
memória de Jesus que chamou e envi-
ou os apóstolos em missão e confia a 
nós a continuidade desta missão. 
Hoje Jesus se manifesta na vida de 
todas as pessoas que se consagram 
dedicando a vida à causa dos peque-
nos e pobres. Neste encontro de hoje, 
o Senhor nos fortalece e nos ajuda a 
recuperar a alegria e o entusiasmo de 
nossa consagração a serviço do Reino. 
 
Canto de Abertura 
(José Acácio Santana) 

1. Quando chamaste os doze primei-
ros pra te seguir, 
Sei que chamavas todos os que ha-
viam de vir. 
 
Refrão 
Tua voz me fez refletir. 
Deixei tudo pra te seguir: 
Nos teus mares eu quero navegar 
(bis) 
 
2. Quando pediste aos doze primei-
ros: “Ide e ensinai!” 
Sei que pedias a todos nós: “Evan-
gelizai!” 
 
3. Quando enviaste os doze primei-
ros de dois em dois, 
Sei que enviavas todos os que vies-
sem depois! 
 
Antífona de entrada 
Contemplarei, justificado, a vossa face; 
e serei saciado 
quando se manifestar a vossa glória. 
 
Saudação do Presidente 
(Alegre e festiva) 

 
Ato Penitencial 
Presid: A vocação e missão dos após-
tolos não visam o lucro e não nascem 
de interesses gananciosos. Provêm de 
Deus para defender a vida do povo. 
Perdão, Senhor, porque nem sempre 
agimos de acordo com a vocação a 
que fomos chamados. 
(Momento de silêncio) 
 
Anim: Senhor, o verdadeiro caminho 
para vida, tende piedade de nós. 
 
Todos: Senhor, tende piedade de 
nós! 
 
Anim: Cristo, o enviado do Pai para a 
missão, tende piedade de nós. 
 
Todos: Cristo, tende piedade de nós! 
 
Anim: Senhor, fortaleza de nosso 
compromisso de cristãos, tende pieda-
de de nós. 
 
Todos: Senhor, tende piedade de 
nós! 
 
Presid: Deus todo-poderoso, tenha 
compaixão de nós, perdoe nossos pe-
cados e nos conduza à vida eterna. 
Todos: Amém 
 
Hino do Glória 
(Todos juntos) 
 
Presid: 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 Unigê-
nito. 
1- Senhor Deus, Cordeiro de Deus, 
Filho de Deus Pai. 
2- Vós que tirais o pecado do mun-
do, 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 piedade 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 Deus nos 
faça colaboradores de sua missão, nos 
lugares onde vivemos. 
 
Presid: Ó Deus, que mostrais a luz da 
verdade aos que erram  
para retomarem o bom caminho,  
dai a todos os que professam a fé  
rejeitar o que não convém ao cristão,  
e abraçar tudo o que é digno desse 
nome.  
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho,  
na unidade do Espírito Santo. 
Todos: Amém 
 
II. LITURGIA DA PALAVRA 
Anim: A Palavra de Deus nos lembra 
de que o seguimento de Jesus aconte-
ce no comum do dia-a-dia: trabalhando 
em conjunto, comunitariamente, com 
desprendimento e disponibilidade e 
anunciando a Boa-Nova. 
 
Canto:  
(Raimundo Galvão) 

A Palavra de Deus é luz, 
Que nos guia na escuridão 
É semente de paz, 
De justiça e perdão! 
 
1ª Leitura: Am 7, 12-15 
 
Salmo Responsorial: Sl 84 
Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bon-
dade,  
e a vossa salvação nos concedei! 
 
2ª Leitura: Ef 1, 3-14 ou 1,3-10 
 
Aclamação ao Evangelho 
Aleluia, Aleluia, Aleluia 
 

Que o Pai do Senhor Jesus Cristo  
nos dê o saber do Espírito;  
conheçamos, assim, a esperança  
à qual nos chamou como herança. 
 
Evangelho: Mc 6, 7-13 
 
Homilia 
 
Profissão de Fé  
 
Oração Assembléia 
Presid: Peçamos ao Pai, para que 
obedecendo a ordem de Jesus possa-
mos levar o Evangelho a todos. 
 
1. Senhor, que constituístes profetas no 
meio do povo; sustentai a Igreja em 
sua missão primeira de anunciar o 
Evangelho. Peçamos: 
 
Todos: Abençoai Senhor, o teu povo. 
 
2. Senhor, que governais o teu povo, 
inspirai nossos governantes, para que 
criem políticas públicas que melhorem 
a vida do povo necessitado. Peçamos: 
 
3. Senhor, que nos protegeis, amparai 
os enfermos e abandonados, os opri-
midos e os que sofrem, para que pos-
sam encontrar, através de nós, a pala-
vra que consola, a presença que con-
forta e o gesto que liberta. Peçamos: 
 
4. Senhor, que nos chamastes para a 
missão, ajudai-nos a estar sempre em 
sintonia, como comunidade, nos servi-
ços e ministérios assumidos. Peçamos: 
 
(Outras intenções) 
 
Presid: Ó Pai, que nos revelastes teu 
amor dando-nos teu Filho, abri nosso 
coração para que Ele possa agir em 
nós e que o testemunhemos com o 
amor fraterno. Por Cristo, nosso Se-
nhor. 
Todos: Amém  
 
III. LITURGIA EUCARÍSTICA 
Apresentação dos dons 
Anim: Da Mesa da Palavra passamos 
à Mesa da Eucaristia. Ambas nos forta-



lecem na missão e na caminhada em 
busca da santidade. 
 
Canto 
(Pe. João Carlos Ribeiro) 

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 fruto de sua terra, e do povo traba-
lhador. 
O fruto de sua terra, e do povo traba-
lhador, 
Na missa é transformado, no Corpo 
do Salvador! 
 
Refrão 
Bendito seja Deus! Bendito, o seu 
amor! 
Bendito seja Deus, Pai Onipotente, 
nosso Criador! 
 
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 fruto de sua terra, e do povo traba-
lhador. 
O fruto de sua terra, e do povo traba-
lhador, 
Na missa é transformado, no Sangue 
do Salvador! 
 
Oração sobre as oferendas 
Acolhei, ó Deus, as oferendas  
da vossa Igreja em oração,  
e fazei crescer em santidade  
os fiéis que participam deste sacrifício.  
Por Cristo, nosso Senhor. 
Todos: Amém 
 
Oração Eucarística V  
(Missal – pg. 495) 
 
IV. RITO DA COMUNHAO 
Pai nosso 
 
Fração do Pão 
 
Comunhão 
Canto 

(Alfred Mercica) 

1. Me chamastes para caminhar na 
vida contigo. 
Decidi para sempre seguir-te, não vol-
tara atrás! 
Me pusestes uma brasa no peito e uma 
flecha na alma... 
É difícil agora viver sem lembrar-me de 
ti! 
 
Refrão 
Te amarei, Senhor! Te amarei, Senhor! 
Eu só encontro a paz e a alegria bem 
perto de ti. (bis) 
 
2. Eu pensei muitas vezes calar e não 
dar nem resposta; 
Eu pensei na fuga esconder-me, ir lon-
ge de ti. 
Mas tua força venceu e ao final eu fi-
quei seduzido: 
É difícil agora viver sem saudade de ti! 
 
3. Ó Jesus, não me deixes jamais ca-
minhar solitário, 
Pois conheces a minha fraqueza e o 
meu coração... 
Vem, ensina-me a viver a vida na tua 
presença, 
No amor dos irmãos, na alegria, na 
paz, na união! 
 
Momento de interiorização  
(Silêncio) 
 
Oração após a comunhão 
Alimentados pela vossa Eucaristia,  
nós vos pedimos, ó Deus,  
que cresça em  nós a vossa salvação  
cada vez que celebramos este mistério.  
Por Cristo, nosso Senhor. 
Todos: Amém 
 
V. RITOS FINAIS 
Avisos 
 
Benção Final 
Presid: Guardai, ó Deus, o povo que te 
implora a força do Senhor Ressuscita-
do, que anima a missão da Igreja, para 
que sustentado por este amor, sejam 
autênticos evangelizadores. Por Cristo, 
nosso Senhor. 
Todos: Amém 
 



Presid: (Dá a bênção e despede a to-
dos com carinho) 
 
Canto final 
1. Senhor, toma esta 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, necessi-
tem tuas palavras, 
Necessitem: tua força de viver; 
Onde 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, 
Conduze-me à terra, que anseia só por 
Ti! 
 
3. Assim, em marcha irei cantando, 
Aos povos teus pregando, 
As obras do Senhor. 
Terei as mãos já sem cansaço, 
Tua história entre os lábios, 
E a força da oração. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMISSÃO DIOCESANA 
PARA A LITURGIA 

DIOCESE DE LIMEIRA - SP 
MISSA DO 16º DOMINGO 

DO TEMPO COMUM 
(18/07/21) 

 
I. RITOS INIICIAIS 
Refrão orante: 
(Recolhido por Frei Joel Postma) 

Indo e vindo, trevas e luz! 
Tudo é graça, Deus nos conduz! 
 
Anim: Nesta páscoa semanal, Jesus 
nos fala da urgência da obra missioná-
ria da Igreja. Se a fé cura e liberta do 
mal, não podemos ficar de braços cru-
zados diante das pessoas que vivem 
como ovelhas sem pastor. Por isso, 
reunidos com o Pai, façamos nosso ato 
de fé para receber Dele a alegria e o 
sustento de discípulo nessa missão. 
 
Canto de Abertura 
(José Acácio Santana) 

1. Quando chamaste os doze primei-
ros pra te seguir, 
Sei que chamavas todos os que ha-
viam de vir. 
 
Refrão 
Tua voz me fez refletir. 
Deixei tudo pra te seguir: 
Nos teus mares eu quero navegar 
(bis) 
 
2. Quando pediste aos doze primei-
ros: “Ide e ensinai!” 
Sei que pedias a todos nós: “Evan-
gelizai!” 
 
3. Quando enviaste os doze primei-
ros de dois em dois, 
Sei que enviavas todos os que vies-
sem depois! 
 
Antífona de Entrada 
É Deus quem me ajuda, 
é o Senhor quem defende a minha vi-
da. 
Senhor, de todo o coração hei de vos 
oferecer o sacrifício, 
e dar graças ao vosso nome, porque 
sois bom. 
 

Saudação do Presidente 
(Alegre e festiva) 
 
Ato Penitencial 
Presid: Vamos, no silêncio profundo, 
pedir perdão a Deus e aos irmãos e 
irmãs. Peçamos perdão, principalmen-
te, porque nem sempre silenciamos 
para ouvir a voz de Deus. 
(Momento de silêncio) 
 
Anim: Senhor, que sois o caminho que 
nos leva ao Pai, tende piedade de nós. 
 
Todos: Senhor, tende piedade de nós. 
 
Anim: Cristo, que sois a verdade que 
ilumina os povos, tende piedade de 
nós. 
 
Todos: Cristo, tende piedade de nós. 
 
Anim: Senhor, que sois a vida que 
renova o mundo, tende piedade de nós. 
 
Todos: Senhor, tende piedade de nós. 
 
Presid: Senhor, Deus da esperança, 
tenha compaixão de nós, dê-nos forças 
para fazermos do silêncio um aliado em 
nossa vida, perdoe nossos pecados e 
nos conduza à vida eterna. 
Todos: Amém 
 
Hino do Glória 
(Repartido entre homens e mulheres) 
 
Presid: 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 Unigê-
nito. 
1- Senhor Deus, Cordeiro de Deus, 
Filho de Deus Pai. 
2- Vós que tirais o pecado do mun-
do, 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 piedade 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 Deus nos 
torne fiéis aos seus mandamentos e 
que possamos ser sensíveis aos sofri-
mentos do próximo. 
 
Presid: Ó Deus, sede generoso para 
com os vossos filhos e filhas  
e multiplicai em nós os dons da vossa 
graça,  
para que, repletos de fé, esperança e 
caridade,  
guardemos fielmente os vossos man-
damentos.  
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho,  
na unidade do Espírito Santo. 
Todos: Amém 
 
II. LITURGIA DA PALAVRA 
Anim: Escutemos com atenção o que o 
Senhor irá nos falar, para aprendermos 
a acolher todos os irmãos e irmãs que 
sofrem. 
 
Canto. 
(Raimundo Galvão) 

A Palavra de Deus é luz, 
Que nos guia na escuridão 
É semente de paz, 
De justiça e perdão! 
 
1º Leitura: Jr 23, 1-6 
 
Salmo Responsorial: Sl 22 
O Senhor é o pastor que me conduz: 
felicidade e todo bem hão de seguir-
me! 
 
2ª Leitura: Ef 2, 13-18 
 
Aclamação ao Evangelho 
Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
 

Minhas ovelhas escutam minha voz,  
minha voz estão elas a escutar.  
Eu conheço, então, minhas ovelhas,  
que me seguem comigo a caminhar. 
 
Evangelho: Mc 6, 30-34 
 
Homilia 
 
Profissão de fé 
 
Oração da Assembléia 
Presid: Ao Deus da vida e da esperan-
ça dirijamos com confiança nossas 
preces. 
 
1. Senhor, pelo Papa Francisco, para 
que renovado com entusiasmo, ilumine 
os caminhos dos fiéis e seja no mundo 
um sinal da justiça e da paz. Peçamos: 
 
Todos: Guia-nos, Senhor. 
 
2. Senhor, pelos governantes das na-
ções, para que envolvidos no verdadei-
ro sentido cristão, sejam colaboradores 
do Reino de Deus, na construção da 
fraternidade. Peçamos: 
 
3. Senhor, despertai em nossos cora-
ções a solidariedade com os excluídos 
de nossa sociedade, semeando com-
paixão e acolhida através de nossas 
atitudes. Peçamos: 
 
4. Senhor, por todos nós aqui reunidos, 
para que nos conservemos sempre 
fiéis à prática da oração. Peçamos: 
 
(Outras intenções) 
 
Presid: Deus, nosso Pai, mostre-nos o 
caminho para agir como Cristo, que 
teve compaixão de seu povo. Por Cris-
to, nosso Senhor. 
Todos: Amém 
 
III. LITURGIA EUCARÍSTICA 
Apresentação dos dons 
Anim: Apresentamos no altar, junto 
com o pão e o vinho, nossas lutas, so-
nhos e alegrias.  
 
Canto 
(Pe. João Carlos Ribeiro) 



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 fruto de sua terra, e do povo traba-
lhador. 
O fruto de sua terra, e do povo traba-
lhador, 
Na missa é transformado, no Corpo 
do Salvador! 
 
Refrão 
Bendito seja Deus! Bendito, o seu 
amor! 
Bendito seja Deus, Pai Onipotente, 
nosso Criador! 
 
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 fruto de sua terra, e do povo traba-
lhador. 
O fruto de sua terra, e do povo traba-
lhador, 
Na missa é transformado, no Sangue 
do Salvador! 
 
Oração sobre as oferendas 
Ó Deus, que no sacrifício da cruz, úni-
co e perfeito,  
levastes à plenitude os sacrifícios da 
Antiga Aliança,  
santificai, como o de Abel, o nosso sa-
crifício,  
para que os dons que cada um trouxe 
em vossa honra  
possam servir para a salvação de to-
dos.  
Por Cristo, nosso Senhor. 
Todos: Amém. 
 
Oração Eucarística IV 
(Missal – pg. 488) 
 
IV. RITO DA COMUNHÃO 
Pai nosso 
 
Fração do pão 
Comunhão 
Canto 

(Frei Fabreti) 

1. Vou sair pelos prados buscando ove-
lhas que estão sem pastor; 
Eu os trarei com carinho de volta, sem 
fome ou temor! 
Nos meus ombros, ovelhas feridas, 
sem dor poderão descansar! 
Devolverei os seus campos, darei no-
vamente 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, 
distantes de mim os terei; 
Noutras pastagens, seguras, pastores 
fiéis chamarei. 
Novo Reino farei do meu povo, reba-
nho sem mais opressão: 
Todos serão conduzidos à vida por 
minhas mãos! 
 
3. Sou a porta segura do aprisco, reba-
nho feliz eu farei: 
De todo o mal e injustiça, ovelhas eu 
defenderei! 
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 outro caminho seguir, 
Deixo o rebanho seguro, e vou procurar 
a infeliz. 
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 mes-
mo serei pastor! 
 
Momento de interiorização 



(Silêncio) 
 
Oração depois da comunhão 
Ó Deus, permanecei junto ao povo  
que iniciastes nos sacramentos do vos-
so reino,  
para que, despojando-nos do velho 
homem,  
passemos a uma vida nova.  
Por Cristo, nosso Senhor. 
Todos: Amém 
 
V. RITOS FINAIS 
Avisos 
 
Bênção final 
Presid: Iluminai, ó Deus de bondade, 
todos os teus filhos e filhas para seguir 
fielmente o único pastor capaz de os 
conduzirem para a vida plena. Por Cris-
to, nosso Senhor. 
Todos: Amém 
 
Presid: (Dá a bênção e despede a to-
dos com carinho) 
 
Canto final 
1. Senhor, toma esta 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, necessi-
tem tuas palavras, 
Necessitem: tua força de viver; 
Onde 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, 
Conduze-me à terra, que anseia só por 
Ti! 
 
3. Assim, em marcha irei cantando, 
Aos povos teus pregando, 
As obras do Senhor. 
Terei as mãos já sem cansaço, 
Tua história entre os lábios, 
E a força da oração. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMISSÃO DIOCESANA 
PARA A LITURGIA 

DIOCESE DE LIMEIRA - SP 
MISSA DO 17º DOMINGO  

TEMPO COMUM 
(25/07/21) 

 
I. RITOS INICIAIS            
Refrão orante:  
(Recolhido por Frei Joel Postma) 

Indo e vindo, trevas e luz! 
Tudo é graça, Deus nos conduz! 
 
Anim: Nesta páscoa semanal do Se-
nhor, onde celebramos a multiplicação 
dos pães, Jesus se manifesta em todas 
as pessoas que se comprometem em 
combater a fome do povo. Comendo o 
pão à mesa do Senhor realiza-se para 
nossa comunidade aqui reunida o mila-
gre da multiplicação, ao mesmo tempo 
em que somos chamados em missão 
para vencer a fome do mundo. Aco-
lhemos Jesus como aquele que se põe 
a serviço e nos ensina o caminho que 
leva ao Pai. 
 
Canto de Abertura 
(José Acácio Santana) 

1. Quando chamaste os doze primei-
ros pra te seguir, 
Sei que chamavas todos os que ha-
viam de vir. 
 
Refrão 
Tua voz me fez refletir. 
Deixei tudo pra te seguir: 
Nos teus mares eu quero navegar 
(bis) 
 
2. Quando pediste aos doze primei-
ros: “Ide e ensinai!” 
Sei que pedias a todos nós: “Evan-
gelizai!” 
 
3. Quando enviaste os doze primei-
ros de dois em dois, 
Sei que enviavas todos os que vies-
sem depois! 
 
Antífona de Entrada 
Deus habita em seu templo santo,  
reúne seus filhos em sua casa;  
é ele que dá força e poder a seu povo. 
 

Saudação do Presidente 
(Acolhe a todos com carinho) 
 
Ato Penitencial 
Presid: Jesus nos ensina a contabili-
dade da partilha e diz que sempre que 
repartimos o pão haverá sobras.  
É uma contabilidade que nega, em ab-
soluto, o egoísmo e a mania de querer 
tudo para si, esquecendo os demais, 
especialmente os mais necessitados. 
Em silêncio reconheçamos as nossas 
faltas. 
(Momento de silêncio) 
 
Canto 
(L: J. Thomaz Filho/ M: Ir. Míria Koling) 

1. Quantas vezes quis tudo pra mim, 
O poder, o saber, a riqueza: 
Quão mesquinho parece o teu Reino, 
Se rejeito as migalhas da mesa! 
 
Refrão 
Senhor, Senhor, por nossa voz, 
Tende piedade, olhai por nós! 
Por nossas mãos e o coração, 
Tende piedade, olhai por nós! 
 
2. Quantas vezes, olhei com desdém 
As sementes, dezenas, centenas: 
Quão inútil parece o teu Reino, 
Se descuido das coisas pequenas! 
 
Cristo Jesus, por nossa voz.... 
 
3. Quantas vezes passei por aqui 
Sem notar o tesouro que havia: 
Quão distante parece o teu Reino 
Se descanso esperando o meu dia! 
 
Senhor, Senhor, por nossa voz... 
 
Presid: Deus bondoso, tenha compai-
xão de nós, perdoe nossos pecados e 
nos fortaleça para atendermos teu 
chamado até o encontro pessoal com o 
Cristo, na vida eterna. 
Todos: Amém 
 
Hino do Glória 
(Repartido entre lado 1 e lado 2) 
 
Presid: 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 Unigê-
nito. 
1- Senhor Deus, Cordeiro de Deus, 
Filho de Deus Pai. 
2- Vós que tirais o pecado do mun-
do, 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 piedade 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 Deus possa 
ser sempre nosso amparo e proteção, 
e que nunca falte o pão material e da 
Palavra nas casas de nossos dizimis-
tas. 
 
Presid.: Ó Deus, sois o amparo dos 
que em vós esperam  
e, sem vosso auxílio, ninguém é forte, 
ninguém é santo;  
redobrai de amor para conosco,  
para que, conduzidos por vós,  
usemos de tal modo os bens que pas-
sam,  
que possamos abraçar os que não 
passam.  
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho,  
na unidade do Espírito Santo.  
Todos: Amém 
 
II. LITURGIA DA PALAVRA         
Anim: Não há celebração Eucarística 
sem que a palavra de Jesus alimente 
nosso espírito e ilumine a nossa mente. 
Vamos ouvir com alegria a Palavra de 
Deus. 
 
Canto  

(Raimundo Galvão) 

A Palavra de Deus é luz, 
Que nos guia na escuridão 
É semente de paz, 
De justiça e perdão! 
 
1ª Leitura: 2Rs 4, 42-44 
 
Salmo Responsorial: Sl 144 
Saciai os vossos filhos, ó Senhor! 
 
2ª Leitura: Ef 4, 1-6 
 
Aclamação ao Evangelho 
Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
 
Um grande profeta surgiu,  
surgiu e entre nós se mostrou;  
é Deus que seu povo visita,  
seu povo, meu Deus visitou! 
 
Evangelho: Jo 6, 1-15 
 
Homilia 
 
Profissão de fé 
 
Oração da Assembléia 
Presid: Rezemos ao Pai, para que 
saibamos distinguir a sua voz que nos 
chama em diversos momentos em nos-
sa vida. 
 
1. Pai, que a Igreja, vivendo a Eucaris-
tia incentive a humanidade à partilha e 
ao compromisso com a vida. Peçamos: 
 
Todos: Senhor, escutai-nos e fazei-
nos solidários. 
 
2. Pai, que os governantes saibam rea-
lizar o verdadeiro milagre da partilha, 
garantindo dignidade aos irmãos me-
nos favorecidos. Peçamos: 
 
3. Pai, que as pessoas que passam 
fome sejam lembradas pela classe polí-
tica e possam ser saciadas. Peçamos: 
 
4. Pai, que haja paz nas famílias, que 
sejam superadas as guerras e a violên-
cia, e que o valor da vida supere os 
interesses econômicos e políticos. Pe-
çamos: 
 



5. Pai, por todos os nossos dizimistas 
que com carinho sabem repartir os 
seus bens materiais com nossa comu-
nidade. Peçamos:  
 
(Outras intenções) 
 
Presid: Senhor, não és um Deus de 
tristeza e desorientação, mas de ale-
gria e plenitude; enchei com sua rique-
za os que chamais e dai tua força aos 
que vacilam no caminho. Por Cristo, 
Senhor nosso. 
Todos: Amém 
 
III. LITURGIA EUCARISTICA 
Apresentação dons 
Anim: Queremos juntamente com o 
pão e o vinho apresentar as realiza-
ções da nossa comunidade, os gestos 
de partilha e de solidariedade, pois é o 
próprio Deus quem nos reúne para o 
grande banquete em que a vida do 
Filho é partilhada. 
 
Canto 
(Pe. João Carlos Ribeiro) 

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 fruto de sua terra, e do povo traba-
lhador. 
O fruto de sua terra, e do povo traba-
lhador, 
Na missa é transformado, no Corpo 
do Salvador! 
 
Refrão 
Bendito seja Deus! Bendito, o seu 
amor! 
Bendito seja Deus, Pai Onipotente, 
nosso Criador! 
 
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 fruto de sua terra, e do povo traba-
lhador. 

O fruto de sua terra, e do povo traba-
lhador, 
Na missa é transformado, no Sangue 
do Salvador! 
 
Oração sobre as oferendas 
Acolhei, ó Pai, os dons  
que recebemos da vossa bondade  
e trazemos a este altar.  
Fazei que estes sagrados mistérios,  
pela força da vossa graça,  
nos santifiquem na vida presente  
e nos conduzam à eterna alegria.  
Por Cristo, nosso Senhor. 
Todos: Amém 
 
Oração Eucarística para diversas 
circunstâncias IV (VI – D)  
(Missal – pg. 860) 
 
IV. RITO DA COMUNHÃO 
Pai nosso 
 
Fração do pão 
 
Comunhão 
Canto 
Pão e vida para todos. 
 
1. Tanta gente vai andando na procura 
de uma luz, 
Caminhando na esperança se aproxi-
ma de Jesus. 
No deserto sente fome e o Senhor tem 
compaixão, 
Comunica sua Palavra, vai abrindo o 
coração. 
 
Refrão 
Dai-lhes vós mesmos de comer, 
Que o milagre vai acontecer! 
Dai-lhes vós mesmos de comer,  
Que o milagre vai acontecer! 
 
2. Quando o pão é partilhado passa a 
ter gosto de amor, 
Quando for acumulado gera a morte, 
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. 
 
4. Deus nos fez à sua imagem por 
amor acreditou, 
Deu-nos vida e liberdade, tanto dons 
nos confiou. 
Responsáveis pelo mundo, para a vida 
promover, 
Desafios que nos chegam, vamos jun-
tos resolver. 
 
 Momento de interiorização 
(Silêncio) 
 
Oração depois da comunhão 
Recebemos, ó Deus, este sacramento,  
memorial permanente da paixão do 
vosso Filho;  
fazei que o dom da vossa inefável cari-
dade  
possa servir à nossa salvação.  
Por Cristo, nosso Senhor. 
Todos: Amém 
 
V. RITOS FINAIS 
Avisos 
 
Bênção Final 
Presid: Concedei, ó Deus, a todos os 
teus filhos e filhas a bênção desejada, 
para que vivam fielmente a partilha de 
seus bens e de suas vidas, com todos 
aqueles que necessitam. Por Cristo, 
nosso Senhor. 
Todos: Amém 
 
Presid: (Abençoa a todos e despede a 
assembléia com carinho) 
 
Canto Final 
1. Senhor, toma esta 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, necessi-
tem tuas palavras, 

Necessitem: tua força de viver; 
Onde 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, 
Conduze-me à terra, que anseia só por 
Ti! 
 
3. Assim, em marcha irei cantando, 
Aos povos teus pregando, 
As obras do Senhor. 
Terei as mãos já sem cansaço, 
Tua história entre os lábios, 
E a força da oração. 
 

 


