
 

ENTRADA 
 
Quando o dia da paz renascer, quando o 
Sol da esperança brilhar,  
eu vou cantar… 
Quando o povo nas ruas sorrir e a roseira 
de novo florir,  
eu vou cantar 
Quando as cercas caírem no chão, 
Quando as mesas se encherem de pão, eu 
vou cantar,   
Quando os muros que cercam os jardins 
destruídos, 
Então os jasmins vão perfumar… 
 
Vai ser tão bonito se ouvir a canção 
Cantada de novo 
No olhar da gente a certeza do irmão, 
Reinado do povo (bis) 
 
Quando as armas da destruição destruídas 
em cada nação, eu vou sonhar 
E o decreto que encerra a opressão, 
assinado só no coração,  
vai triunfar 
Quando a voz da verdade se ouvir, 
E a mentira não mais existir, será enfim. 
Tempo novo de eterna justiça, sem mais 
ódio, nem sangue ou cobiça, Vai ser assim 

 
ATO PENITENCIAL 
 
Senhor que viestes salvar, os corações 
arrependidos. 

 
Tende piedade... 

 
Ó, Cristo que viestes chamar, os pecadores 
humilhados. 

 
Senhor que intercedeis por nós junto a Deus 
Pai que nos perdoa.  
 

 
 
 
 

 
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 
 
Vamos todos bendizer, Alê, Alê 
Jesus Cristo vai falar Luia, Luia 
A palavra de viver Alê, Alê 
Que vai nos transformar Luia, Luia 
 
Cristo quer um coração, Ação, Ação 
Onde o amor possa morar, Orar Orar 
E que saiba perdoar, Doar, Doar 
Sem fingir ou reclamar, Amar, Amar 
  

OFERTÓRIO 
 
Trabalhar o pão, 
Celebrar o pão, 
Oferecer e consagrar e comungar o pão (bis) 
 
Fruto do suor e do trabalho, 
Sacrifício que Jesus pediu, 
Pão da liberdade e da justiça, 
Pão da vida, pão do céu: 
Te ofertamos porque tudo é teu. 
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Fruto da esperança e da partilha, 
Santa missa que nos faz irmãos, 
Pão da liberdade e da justiça, 
Pão da vida, pão do céu: 
Pão bendito de libertação! 
 
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  
 
A beira do lago dos teus afazeres, Eu abro 
horizontes de luta e esperança. A pescas 
maiores convoco teus braços: Que leves a 
paz, onde impera a vingança 
 
O tempo não para, chegou minha hora/ 
Eu vou para o Pai, mas eu fico por perto/  
Eu sou este pão, este vinho, este amor/ 
Refaz o caminho que encontras aberto. 
    
A história dos homens tem tanta cobiça, 
Inveja, opressão e desdém pelos fracos. 
Chegou novo tempo, de plena mudança: 
Sou luz, boa nova aos teus olhos opacos 
 
Revelo outro lado, que é pleno de brilho: 
assim que meu Pai quer a vida de todos! 
Pois, vai, transfigura essa terra dos 
homens: Implanta a justiça, demite os 
engodos 
 
Não penses que a dor dos céus um castigo. 
Meu Pai não se move por vil julgamento, 
Mas quer corações bem féis, renovados: 
Não fere o caído, lhe dá seu sustento 
 
Te quero comigo. Proclama bem alto: '' ó 
vós que esbanjastes, voltai para casa! 
Plantemos de novo o sustento de todos, 
Que a vida se alegra, que a paz não se 
atrasa!'' 
 

 
AÇÃO DE GRAÇAS 

 
Maria de Nazaré, Maria me cativou. Fez 
mais forte a minha fé. E por filho me adotou  
 
Às vezes eu paro e fico a pensar. E sem 
perceber, me vejo a rezar. E meu coração 
se põe a cantar. Pra Virgem de Nazaré  
 
Menina que Deus amou e escolheu. Pra 
mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o 
povo inteiro elegeu. Senhora e Mãe do Céu.  
 
Ave, Maria. Ave, Maria. Ave, Maria. Mãe 
de Jesus  
 
Maria que eu quero bem, Maria do puro 
amor. Igual a você, ninguém. Mãe pura do 
meu Senhor.  
 
Em cada mulher que a terra criou. Um traço 
de Deus, Maria deixou. Um sonho de mãe, 
Maria plantou. Pro mundo encontrar a paz.  
Maria que fez o Cristo falar. Maria que fez 
Jesus caminhar. Maria que só viveu pra seu 
Deus. Maria do povo meu.  
 
FINAL 
 
Deus te salve, Maria de Maio! 
Das flores nos campos, de estrelas no céu. 
Deus te salve, Maria de Maio! 
Das mães, das novenas, dos cantos de 
amor. 
 
Ó filha de Deus! Ó Mãe de Jesus. Nas 
fontes, cachoeiras nos olhos sois luz! 
 
Deus te salve, Maria de Maio! 
Dos frutos nas roças, do céu todo azul. 
Deus te salve, Maria de Maio! 
Das brisas, neblinas, da gente a sorrir. 
 
Deus te salve, Maria de Maio! 
Dos pássaros livres, do sol a brilhar. 
Deus te salve, Maria de Maio! 
Orvalho de graças, sobre o nosso chão. 
 

A VIDA insiste... a 
VIDA resiste! 

FORÇA E CORAGEM 
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