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ENTRADA I 

1. “Eis que o Senhor fez conhecer a salvação e revelou sua 
justiça às nações”. / Que neste tempo quaresmal, nossa 
oração, transforme a vida, nossos atos e ações. 

PELO DIREITO E A JUSTIÇA LIBERTADOS 
POVOS, NAÇÕES DE TANTAS RAÇAS E CULTURAS / 

POR TUA GRAÇA, Ó SENHOR, RESSUSCITADOS 
SOMOS EM CRISTO, HOJE NOVAS CRIATURAS 

2. Foi no deserto que Jesus nos ensinou a superar toda 
ganância e tentação. / Arrependei-vos, eis que o tempo já 
chegou, tempo de paz, justiça e reconciliação. 

3. Em Jesus Cristo uma nova aliança quis o Senhor com o seu 
povo instaurar. / Um novo reino de justiça e esperança, 
fraternidade, onde todos tem lugar! 

4. Ser um profeta na atual sociedade, da ação política, com 
fé, participar. / É o dom de Deus que faz do amor, 
fraternidade, e bem comum faz bem de todos se tornar! 

ENTRADA II 

AH, SE O POVO DE DEUS NO SENHOR CRESSE, 
AH, SE HOJE ATENDESSE SUA VOZ 

1. Ah, se a gente atendesse sua voz! Vamos juntos fazer 
louvação, neste tempo aclamar o Senhor, o rochedo pra nós 
salvação. 
Com alegria cantar seu louvor! (bis) 

2. Ah, se a gente atendesse sua voz! Grande Deus, sobre 
todos é rei. Fez a terra, as montanhas, o mar. De alto a baixo, 
o que existe é seu.  
Nosso Deus tem o mundo na mão! (bis) 

3. Ah, se a gente atendesse sua voz! Sem a ele fechar o 
coração, como outrora fizeram os pais, no deserto uma 
provocação. 
Esquecidos do Deus Salvador. (bis) 

ATO PENITENCIAL I 

Senhor que nos mandastes perdoar-nos mutuamente, antes 
de nos aproximar do vosso altar. 

SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS 

Cristo, que na cruz destes perdão aos pecadores. 
CRISTO, TENDE PIEDADE DE NÓS 

Senhor, que confiastes à vossa igreja o ministério da 
reconciliação. 

SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS 

ATO PENITENCIAL II 

Óh Senhor, tende piedade de nós. / Cristo, tende piedade de 
nós. / Óh Senhor, tende piedade de nós. 

Nova criatura sou, o Senhor me perdoou. 

ATO PENITENCIAL III 

Senhor, eu pequei, pratiquei o que é mau. Tem piedade, 
perdoai-me, por misericórdia! 

Cristo, eu pequei, pratiquei o que é mau. Tem piedade, 
perdoai-me, por misericórdia! 

Senhor, eu pequei, pratiquei o que é mau. Tem piedade, 
perdoai-me, por misericórdia! 

 
ACLAMAÇÃO 

JESUS CRISTO, SOIS BENDITO, 
O UNGIDO DE DEUS PAI! (2x) 

1. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra 
da boca de Deus! 

2. Numa nuvem resplendente fez-se ouvir a voz do Pai, eis 
meu filho muito amado, escutai-o todos vós. 

3. “Convertei-vos”, nos diz o Senhor, porque o Reino dos 
céus está perto! 

OFERTÓRIO 

1. Nossos dons apresentamos em memória do Cordeiro. / 
Revivemos os seus passos, somos povo caminheiro. 

EIS QUE O NOVO NASCIMENTO DA HUMANA 
CRIATURA, É SINAL DA PÁSCOA NOVA: 

NESTA MESA JÁ FULGURA! 

2. É feliz quem persevera na justiça e na verdade, / 
espalhando o bom perfume e o frescor da caridade! 

3. Nossa terra, grande ventre! É o lugar da esperança. / 
Somos todos cultivados no jardim da Aliança! 

COMUNHÃO 

1. Tanta gente vai andando na procura de uma luz,  
caminhando na esperança se aproxima de Jesus. / No deserto 
sente fome e o Senhor tem compaixão. Comunica sua 
palavra: vai abrindo o coração. 

DAI-LHES VÓS MESMOS DE COMER 
QUE O MILAGRE VAI ACONTECER 

2. Quando o pão é partilhado, passa a ter gosto de amor, 
quando for acumulado, gera morte, traz a dor. / Quando o 
pouco que nós temos se transforma em oblação, o milagre 
da partilha serve a mesa dos irmãos. 

3. No altar da Eucaristia o Senhor vem ensinar, que o amor é 
verdadeiro quando a vida se doar. / Peregrinos, caminheiros, 
vamos juntos como irmãos, na esperança repartindo a 
palavra e o mesmo pão. 

4. Deus nos fez à sua imagem, por amor acreditou. Deu-nos 
vida e liberdade, tantos dons nos confiou. / Responsáveis 
pelo mundo para a vida promover. Desafios que nos chegam 
vamos juntos resolver.  

FINAL   

A necessidade era tanta e tamanha, que a fraternidade saiu 
em campanha, andou pelos vales, subiu as montanhas, foi 
levar o seu pão. 

A dor era tanta, a injustiça tamanha, que a luz de Jesus que o 
seu povo acompanha, o iluminou pra viver em campanha, 
em favor dos irmãos. 

Um só coração e uma só alma, um só sentimento em favor 
dos pequenos. E o desejo feliz, de tornar o país mais irmão e 
fraterno. / Vão fazer de nós, povo do Senhor, construtores do 
amor, operários da paz mais fiéis a Jesus. Vão fazer nossa 
igreja, uma Igreja mais santa e mais plena de luz. 

ERGUER AS MÃOS COM ALEGRIA, MAS REPARTIR 
TAMBÉM O PÃO DE CADA DIA! 


