
 

ENTRADA 
 
Quando o Espírito de Deus soprou, 
o mundo inteiro se iluminou. 
A esperança da terra brotou; 
e um povo novo deu-se as mãos e 
caminhou. 
 
Lutar e crer, vencer a dor, louvar o 
Criador.  
Justiça e paz hão de reinar, e viva o 
amor. 
 
Quando Jesus a terra visitou.   
A boa nova da justiça anunciou.  
O cego viu, o surdo escutou;  
e os oprimidos das correntes libertou. 
 
Nosso poder está na união.  
O mundo novo vem de Deus e dos 
irmãos. Vamos lutando contra a divisão, e 
preparando a festa da libertação. 
 
Cidade e campo se transformarão. 
Jovens unidos na esperança gritarão. 
a força nova é o poder do amor; 
nossa fraqueza é força em Deus. 
Libertador. 
 
ATO PENITENCIAL 
 
Banhados em Cristo, somos uma nova 
criatura. As coisas antigas já se passaram 
somos nascidos de novo.  
 

  Aleluia, aleluia, aleluia! (bis) 
 

GLÓRIA 
 

Glória, glória, anjos nos céus cantam 
todo seu amor. E na terra homens de 
paz: Deus merece o louvor. 

 
Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, 
bendizemos, Damos glória ao vosso nome, 
nossos dons agradecemos. 
 
 

 
Senhor Nosso Jesus Cristo, unigênito do 
Pai. Vós, de Deus Cordeiro Santo nossas 
culpas, perdoai. 
 
Vós que estais junto do Pai como nosso 
intercessor. Acolhei nossos pedidos 
atendei nosso clamor! 
 
Vós somente sois o Santo, o Altíssimo 
Senhor, o Espírito Divino de Deus Pai o 
esplendor 
 
ACLAMAÇÃO 
 
Aleluia, aleluia, aleluia.  
Vinde, Espírito Divino, e enchei com vossos 
dons os corações dos fiéis;  
e acendei neles o amor / como um fogo 
abrasador!  
 
OFERTÓRIO 
 
O Pai que pelo Espírito, das vida e 
santidade a toda criatura recebe que te 
agrade 
a oferta que trazemos o nosso vinho e pão 
sinais de compromisso e dom de tua mão 
 
Transforma nossa oferta no dom do 
Filho teu e os passos do teu povo em 
luz que se acendeu 
 
O Pai que pelo Espírito em rios de água 
viva transforma nossa sede recebe sem 
esquiva 
a oferta que trazemos o nosso vinho e pão  
sinais do compromisso plantar um mundo 
irmão 
 
O Pai que pelo Espírito/ nos fazes 
renascer e tudo nos ensinas recebe com 
prazer 
a oferta que trazemos o nosso vinho e pão  
firmeza dos que aprendem a força do 
perdão 
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SANTO 
 
Santo, santo, santo sois, Senhor. Santo, 
santo, santo sois Senhor. Nosso Deus! 
 
Senhor Deus do universo, o céu e a terra 
proclamam vossa glória, hosana nas 
alturas.  
    
Bendito o que vem, em nome do Senhor. 
Hosana nas alturas, hosana nas alturas. 
 
COMUNHÃO  
 
Cantar a beleza da vida, presente do amor 
sem igual: 
Missão do teu povo escolhido! Senhor, 
vem livrar-nos do mal! 
 
Vem dar-nos Teu Filho, Senhor, 
sustento no pão e no vinho, 
e a força do Espírito Santo. Unindo Teu 
povo a caminho! 
 
Falar do teu filho às nações, vivendo como 
Ele viveu: 
Missão do teu povo escolhido, Senhor, 
vem cuidar do que é Teu! 
 
Viver o perdão sem medida, servir sem 
jamais condenar: 
Missão do teu povo escolhido, Senhor, 
vem conosco ficar! 
 
Erguer os que estão humilhados, doar-se 
aos pequenos, aos pobres: 
Missão do teu   povo escolhido, Senhor, 
nossas forças redobre! 
 
Buscar a verdade, a justiça, nas trevas 
brilhar como a luz: 
Missão do teu   povo escolhido, Senhor 
nossos passos conduz! 
 
Andar os caminhos do mundo, plantando 
Teu Reino de paz: 
Missão do teu povo escolhido, Senhor, 
nossos passos refaz! 
 
Fazer deste mundo um só povo, fraterno, a 
serviço da vida: 
Missão do teu povo escolhido, Senhor, 
vem nutrir nossa lida! 
 
 

 
AÇÃO DE GRAÇAS 
 
Os devotos do Divino vão abrir sua morada, 
pra bandeira do menino ser bem-vinda, ser 
louvada, ai-ai!  
 
Deus vos salve esse devoto, pela esmola 
em vosso nome, dando água a quem tem 
sede, dando pão a quem tem fome, ai-ai!  
 
A bandeira acredita que a semente seja 
tanta, que essa mesa seja farta, que essa 
casa seja santa, ai-ai!  
 
Que o perdão seja sagrado. Que a fé seja 
infinita. Que o homem seja livre. Que a 
justiça sobreviva, ai-ai!  
 
Assim como os três reis magos, que 
seguiram a estrela guia, a bandeira segue 
em frente, atrás de melhores dias, ai-ai!  
 
No estandarte vai escrito que Ele voltará de 
novo, e o rei será bendito, Ele nascerá do 
povo, ai-ai! 
 
FINAL 
 
Deus chama a gente pra um momento novo 
De caminhar junto com o Seu povo.  
É hora de transformar o que não dá mais. 
Sozinho, isolado, ninguém é capaz. 
 
Por isso vem, entra na roda com a gente  
também. Você é muito importante 
 
Não é possível crer que tudo é fácil.  
Há muita força que produz a morte.  
Gerando dor, tristeza e desolação.  
É necessário unir o cordão 
 
A força que hoje faz brotar a vida.  
Habita em nós pela sua graça.  
É ele quem nos convida pra trabalhar.  
O amor repartir e as forças juntar 
 

A VIDA insiste... a VIDA 
resiste! 
FORÇA E CORAGEM 
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