
PARÓQUIA SÃO MATEUS MOREIRA 

  AGOSTO 
 

ENTRADA 

 

SENHOR, SE TU ME CHAMAS,  

EU QUERO TE OUVIR 

SE QUERES QUE EU TE SIGA,  

RESPONDO: EIS-ME AQUI. 
 

1. Profetas te ouviram e seguiram tua voz andaram 

mundo afora e pregaram sem temor. Seus passos tu 

firmastes, sustentando o seu vigor. Profeta tu me 

chamas. / Vê senhor, aqui estou. 

2. Nos passos de teu filho toda Igreja também vai 

/seguindo o teu chamado de ser Santa a qual Jesus  

apóstolos e mártires se deram sem medir. Apóstolo 

me chama / Vê Senhor, aqui estou. 

3. Os séculos passaram, não passou porém tua voz,  

que chama ainda hoje, que convida a te seguir   

Há homens e mulheres que te amam mais que a si   

 e dizem com firmeza / Vê Senhor, aqui estou. 
 

GLÓRIA 

1. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao Pai. (bis) 

    A Ele seja a Glória (bis) 
 

    ALELUIA, AMÉM / ALELUIA, AMÉM 
 

2. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao Filho.(bis) 

    A Ele seja a Glória (bis) 
 

4. Glória a Deus, glória a Deus,  

Glória ao Espirito Santo.(bis) 

      A Ele seja a Glória (bis) 
 

ACLAMAÇÃO 
 

1.Buscai primeiro o Reino de Deus e a sua justiça   

E tudo mais vos será acrescentado / aleluia, aleluia. 
 

2. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra  

Que procede da boca de Deus / aleluia, aleluia. 
 

3. Se vos perseguem por causa de mim,  

não esqueçais o porquê / Não é o servo maior  

que o senhor /aleluia, aleluia. 
 

OFERTÓRIO 

1. Os grãos que formam espiga/se unem pra serem pão  

os homens, que são Igreja  /se unem pela oblação. 
 

DIANTE DO ALTAR, SENHOR, 

ENTENDO MINHA VOCAÇÃO DEVO 

SACRIFICAR A VIDA POR MEU IRMÃO. (BIS) 
 

2. O grão caído na terra, / só vive se vai morrer  

 é dando que se recebe, / morrendo se vai viver. 
 

3. O pão e o vinho ofertamos, são nossa resposta  

de amor / pedimos humildemente:/aceita-nos, ó Senhor 

 

 

 

       ORAÇÃO DOS MÁTIRES  
Senhor Jesus Cristo 

O Vosso sangue derramado na cruz, 

tornou-se a fonte sagrada 

que regou o testemunho dos mártires brasileiros, mortos pela 

fé,nos primórdios de nossa evangelização. 

Concedei-nos, por intercessão de nossos Santos Mártires: 

André de Soveral, Ambrósio Francisco Ferro, presbíteros, 

Mateus Moreira, e os seus 27 companheiros .LEIGOS! 

A mesma fé e a mesma caridade,  

que inflamava os seus corações. 

Dai-nos também a graça que tanto necessitamos(pedidos), 

se for para o nosso bem e para a Vossa maior glória .Amém! 

Santíssima Virgem Maria, Rainha dos Mártires, rogai por nós! 

 
COMUNHÃO 
1. Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu 

infinito amor.  Onde  houver  ódio e rancor, que eu 

leve a concórdia, que eu leve o amor. 
 

ONDE HÁ OFENSA QUE DÓI, 

QUE EU LEVE O PERDÃO, 

ONDE HOUVER A DISCÓRDIA, 

QUE EU LEVE A UNIÃO E TUA PAZ. 
 

2.Mesmo que haja um só coração que duvide do bem, 

do amor e do céu. Quero com firmeza anunciar a 

palavra que traz a clareza da fé. 
 

3.Onde houver erro Senhor, que eu leve a verdade, 

fruto de tua luza. Onde encontrar desespero, que eu 

leve a esperança do teu nome Jesus. 
 

4.Onde  encontrar um irmão a chorar de tristeza, sem 

ter voz e nem vez. Quero bem no seu coração semear 

alegria, pra florir gratidão. 
 

5.Mestre, que eu saiba amar, compreender, consolar e 

dar sem receber. Quero sempre mais perdoar, trabalhar 

na conquista e vitória da paz. 
 

CANTO FINAL 
 

O DEUS QUE ME CRIOU / ME QUIS, ME 

CONSAGROU / PARA ANUNCIAR O SEU AMOR 
 

1. Eu sou como a chuva em terra seca. Pra saciar,  

fazer brotar. Eu vivo pra amar e pra servir.... 
 

É MISSÃO DE TODOS NÓS, DEUS CHAMA. 

EU QUERO OUVIR A TUA VOZ! (BIS) 
2. Eu sou como flor por sobre os muros. Eu tenho mel, 

sabor do céu, eu vivo pra amar e pra servir! 
 

3. Eu sou como estrela em noite escura. Eu levo a luz, 

sigo a Jesus. Eu vivo pra amar e pra servir! 
 

4. Eu sou como abelha na colméia. Eu vou voar, vou 

trabalhar. Eu vivo pra amar e pra servir! 
 

5. Eu sou, sou profeta da verdade. Canto a justiça e a 

liberdade. Eu vivo pra amar e pra servir! 

 


