
ENTRADA 
É tarefa e missão da Igreja. Boa nova no 
amor proclamar. No diálogo com a cultura 
Para a vida florir, fecundar. O que em redes 
se vai construir E a pessoa humana formar 
 
Quando o anseio do conhecimento. 
Ultrapassa barreiras, fronteiras. Se destaca 
o ensinamento Oriundo da fé verdadeira. 
Que nos faz nesta ação solidários. Para o 
bem, condição que é certeira. 
 
E quem fala com sabedoria. É aquele que 
ensina com amor Sua vida em total 
maestria. É pra nós luz, caminho, vigor 
 
Educar é atitude sublime. Que prepara a 
vida futura. Compreendendo o presente, 
pensamos. Ensinar é proposta segura. 
Para, enfim, destacar-se a atitude Dos que 
em Cristo são nova criatura. 
 
O convívio em níveis fraternos. Traz em nós 
o sentido discreto. Na harmonia com os 
seres viventes E no agir o equilíbrio 
completo. Consigamos também aprender. E 
educar para o amor e o afeto. 
 
E quem fala... 
 
O caminho nos quer convertidos. Mergulhar 
no mistério profundo. Para que em sua 
Páscoa busquemos Compaixão no cuidado 
com o mundo Conformados em Cristo 
seremos Aprendizes do dom tão fecundo 
 
Quando a plena mudança atingir Relações 
tão humanas, libertas Novos rumos em 
redes seremos. Gerações solidárias e 
abertas. Na esperança de rostos surgirem. 
Assumindo missões tão concretas.  
 
 
ATO PENITENCIAL 
Senhor, que fazeis passar da mor- te para a 
vida quem ouve a vossa Palavra, tende 
piedade de nós. 

 
Senhor, tende piedade... 
 
Cristo, que quisestes ser levantado da terra, 
para atrair-nos a vós, tende piedade de nós.  
 
Cristo, tende piedade... 
 
Senhor, que nos submeteis ao julgamento 
da vossa cruz, tende piedade de nós. 
 
Senhor, tende piedade... 
 
ACLAMAÇÃO 
Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo 
Palavra, Palavra de Deus! 
 
Convertei-vos, nos diz o Senhor,/porque o 
Reino dos céus está perto. 
 
OFERTÓRIO 
 
1. Quando os pés o chão tocarem. Para a 
dança começar. Quando as mãos se 
entrelaçarem. Vida nova há de brotar 
 
2. Toma, ó Pai, o amor perfeito. Pelo rio, a 
mata, a flor. Que o índio traz no peito. É 
louvor ao Criador! 
 
Uma só será a mesa. Terra-mãe será o 
altar. O sustento, a natureza. Em 
milagres, vai nos dar! 
 
3. Eis aqui, Senhor, as dores. Deste Cristo-
Povo-Irmão. Sejam hinos seus clamores. 
Na defesa de seu chão. 
 
4. Nova Terra nós sonhamos. Onde todos 
têm lugar. Os direitos nós buscamos. Vida, 
pão, respeito, lar. 
 
5. Povos todos, terra inteira. Te pertencem, 
ó, Senhor! Que os males e as fronteiras. 
Deem lugar ao Pleno Amor.  
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SANTO 
Santo, Santo, Santo! Senhor Deus do 
universo. O céu e a terra proclamam 
A vossa glória! 
 
Hosana nas alturas, Hosana. Hosana nas 
alturas, Hosana. 
 
Bendito aquele que vem. Em nome do 
Senhor. Bendito aquele que vem. Em nome 
do Senhor. 
 
COMUNHÃO 
 
1- Por esta paz que a juventude tanto quer, 
Pela alegria que as crianças têm à mão. Eu 
rendo graças ao meu Pai que se compraz. 
E assim me pede para abrir meu coração. 
 
Tomai, comei! Tomai, bebei, meu corpo e 
sangue que vos dou. O pão da vida sou 
eu mesmo em refeição! Pai de bondade, 
Deus do amor. e do universo sustentai, 
os que se doam por um mundo irmão. 
 
2-Pelos que firmam na justiça os próprios 
pés. Pelo suor dos que mais lutam pelo pão.                  
Eu rendo graças ao meu Pai, o Deus fiel, 
Que assim me pede para abrir meu 
coração. 
 
3-Pelos que sabem enxergar um pouco 
além. E assim repartem a esperança com 
razão. Eu rendo graças ao meu Pai que tudo 
vê. E assim me pede para abrir meu 
coração. 
 
4-Pelos que choram mas não perdem sua 
fé. Pelos humildes que praticam o perdão. 
Eu rendo graças ao meu Pai que vem nutrir. 
E assim me pede para abrir meu coração. 
 
AÇÃO DE GRAÇAS 
 
Olha o que foi, meu Bom José. Se apaixonar 
pela donzela. Dentre todas, a mais bela. De 
toda a sua Galileia. 
 
Casar com Débora ou com Sara. Meu Bom 
José, você podia. E nada disso acontecia 
Mas você foi amar Maria. 
 

 
Você podia simplesmente. Ser carpinteiro e 
trabalhar. Sem nunca ter que se exilar. Nem 
se esconder com Maria. 
 
Meu bom José, você podia. Ter muitos 
filhos com Maria. E teu ofício ensinar. Como 
teu pai sempre fazia. 
 
Por que será, meu bom José. Que esse teu 
pobre filho, um dia. Andou com estranhas 
ideias. Que fizeram chorar Maria? 
 
Me lembro, às vezes, de você. Meu bom 
José, meu pobre amigo. Que desta vida só 
queria. Ser feliz com sua Maria 
 
FINAL 
1. No deserto da vida quando a sede 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: 
 
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 silencio também e, 
no amor, me conduzes a fonte do bem. 
 
3. O teu dom sem reservas eu vou receber, 
este pão que conserva tua vida em meu ser, 
como outrora fizeste pela Samaria, a tua 
presença me trás alegria. 
 
4. Eu quisera viver ao teu lado, Senhor, 
transformando minha vida em fonte de 
amor, onde todos que buscam, tentando 
encontrar 
em meu testemunho te ouvissem falar. 
 

A VIDA insiste... 

a VIDA resiste! 

 

FORÇA E CORAGEM! 


