
 
ENTRADA 
 
Javé o Deus dos pobres e do povo 
sofredor aqui nos reuniu pra cantar o 
seu louvor, pra nos dar esperança e 
contar com sua mão na construção do 
reino, reino novo, povo irmão. 

 
Sua mão sustenta o pobre ninguém fica ao 
desabrigo. dá sustento a quem tem fome 
com a fina flor do trigo. 

 
Alimenta os nossos sonho mesmo dentro da 
prisão. ouve o grito do oprimido que lhe toca 
o coração. 

 
Cura os corações feridos, mostra ao povo o 
seu poder. dos pequenos e defesa: deixa a 
vida florescer. 

 
ATO PENITENCIAL 

 
Senhor que viestes salvar, os corações 
arrependidos. 

 
Tende piedade, ó, tende piedade, tende 
piedade de nós. 

 
Ó, Cristo que viestes chamar, os pecadores 
humilhados. 

 
Senhor que intercedeis por nós 
Junto a Deus Pai que nos perdoa, piedade. 

 
GLÓRIA 

Glória, glória, glória, Aleluia! Glória, 
glória, glória, Aleluia! Glória, glória, 
glória a Deus nos altos Céus. / Paz na 
terra na terra a todos nós! 

 
Deus e Pai nós vos louvamos: Glória a 
Deus! / adoramos, bendizemos. Glória a 
Deus! / Damos glória ao vosso nome: 
Glória a Deus! /Vossos dons 
agradecemos. 
 

 
Senhor nosso Jesus Cristo: Glória a 
Deus!  unigênito do Pai, Glória a Deus! Vós 
de Deus Cordeiro Santo, Nossas culpas 
perdoai. 
 
Vós que estais junto do Pai, Glória a Deus! 
como nosso intercessor. Glória a Deus! 
Acolhei nossos pedidos, Glória a Deus! 
atendei nosso clamor. 

 
Vós somente sois o Santo, Glória a Deus! o 
Altíssimo Senhor. Glória a Deus! Com o 
Espírito Divino, Glória a Deus! / de Deus Pai 
no resplendor. 

 
ACLAMAÇÃO 

A vossa Palavra, Senhor é sinal de 
interesse por nós. (bis) 

Como um pai ao redor de sua mesa, 
revelando seus planos de amor. 

É feliz quem escuta a Palavra e a guarda 
no seu coração. 

 
OFERTÓRIO 
 
Bendito sejas meu Deus, com amor e 
alegria (bis) 

Pela vida que nos destes, por essa luz que 
nos guia (bis) 

Bendito sejas meu Deus, pelo pão e pelo 
vinho (bis) 

Pela água que sacia nossa sede no 
caminho (bis) 

Bendito sejas meu Deus, pelos frutos que 
trazemos (bis) 

Cultivado, sem veneno, da mãe terra 
oferecemos (bis) 

Nosso canto nossa dança, ao redor do seu 
altar (bis) 

Fortaleça a esperança para o mundo 
transformar (bis) 

 

PARÓQUIA SÃO MIGUEL ARCANJO 
Santíssima Trindade 



 

SANTO 
 
Santo é o Senhor meu Deus, digno de 
louvor. A Ele o poder a honra e a glória 
(bis)  
 
Hosana, hosana, Hosana, Hosana, 
Hosana ao Senhor! 
 
Bendito o que vem, em nome do Senhor. 
Com todos seus anjos cantamos para Ti 

COMUNHÃO 

Ao recebermos, Senhor, Tua presença 
sagrada. Pra confirmar teu amor. Faz de 
nós Tua morada. Surge um sincero louvor 
Brota a semente plantada. Faz-nos seguir 
teu caminho. Sempre trilhar tua estrada. 

Desamarrem as sandálias e descansem. 
Este chão é terra santa, irmãos meus. 
Venham, orem, comam, cantem, 
venham todos. E renovem a esperança 
no Senhor 

O filho de Deus com o Pai. E o Espírito 
Santo. Nesta trindade um só ser. Que pede 
a nós sermos santos. Dai-nos, Jesus, teu 
poder. De se doar sem medidas. Deixa que 
compreendamos. Que este é o sentido da 
vida. 

Ao virmos te receber, nós te pedimos, ó 
Cristo. Faz vibrar nosso ser, indo ao 
encontro ao Pai Santo. Sem descuidar dos 
irmãos. Mil faces da tua face, fazes que o 
coração sinta. A força da caridade. 

 
AÇÃO DAS GRAÇAS 
 
Ó Trindade, vos louvamos, vos 
louvamos pela vossa comunhão. 
Que   esta   mesa   favoreça     favoreça    
nossa    comunicação! 
 
Contra toda tentação da ganância e do 
poder, Nossas bocas gritem juntas a 
palavra do viver, A palavra do viver. 
 
 

 
 
Na montanha, com Jesus no encontro com 
o Pai, Recebemos a mensagem: Ide ao 
mundo e o transformai!, Ide ao mundo e o 
transformai 
 
Deus nos fala na história e nos chama a 
conversão: Vamos ser palavras vivas 
proclamando a salvação! Proclamando a 
salvação! 

 
Vamos juntos festejar cada volta de um 
irmão E o amor que nos acolhe, 
restaurando a comunhão! Restaurando a 
comunhão! 
 
Comunica quem transmite a verdade e a 
paz, Quem semeia a esperança e o perdão 
que nos refaz! O perdão que nos refaz! 

    
  FINAL 
 

Quando batem as seis horas. de joelhos 
sobre o chão. O sertanejo reza a sua oração 

 
Ave Maria. Mãe de Deus Jesus. Nos dê força 
e coragem. Pra carregar a nossa cruz 

 
Nesta hora bendita e santa. Devemos 
suplicar. A Virgem Imaculada. Os enfermos 
vir curar 

 
Ave Maria. Mãe de Deus Jesus. Nos dê força 
e coragem. Pra carregar a nossa cruz (bis) 
 

 
 

A VIDA insiste... a VIDA 
resiste! 

 
FORÇA E CORAGEM 
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