
CANTO DE ENTRADA

BEM-AVENTURADOS SÃO TODOS OS SANTOS. BEM-AVENTURADO
QUEM BUSCA A SANTIDADE. ETERNAMENTE BEM-AVENTURADOS!

1-  Os  pobres  de  espírito,  quem constrói  comunidade,  para  quem seu
Deus é tudo, é valor absoluto.
2- Aquele que é aflito com as dores do desprezado. Todo aquele que é
manso quer os povos apaziguados.
3-  Quem  tem  misericórdia  compreende  os  limitados.  Quem  perdoa
sempre e sempre e consola os cansados.
4-  O puro de coração,  que no bem sempre acredita.  Quem é reto na
intenção e sincero com seu irmão.

ATO PENITENCIAL 

1- Senhor que viestes para perdoar, não para condenar, tende piedade
de nós.

SENHOR TENDE PIEDADE DE NÓS, TENDE PIEDADE DE NÓS, 
PIEDADE DE NÓS (BIS).

2- Cristo que vos alegrais pelo pecador que se arrepende, tende piedade
de nós.
3-  Senhor  que  muito  perdoais  a  quem  muito  ama,  sois  misericórdia,
tende piedade de nós.



HINO DE LOUVOR

GLÓRIA A DEUS NAS ALTURAS
E PAZ NA TERRA AOS HOMENS POR ELE AMADOS!

Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai todo poderoso, nós vos louvamos,
nós vos bendizemos,  nós vos adoramos, nós vos glorificamos.  Nós vos
damos  graças  por  vossa  imensa  glória.  Senhor  Jesus  Cristo,  Filho
Unigênito. Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai.  Vós que
tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado
do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende
piedade de nós. Só vós sois o Santo. Só vós o Senhor. Só vós o Altíssimo
Jesus Cristo. Com o Espírito Santo na Glória de Deus Pai. Amém.

SALMO RESPONSORIAL - (Do Salmo 23/24) 

É ASSIM A GERAÇÃO DOS QUE PROCURAM O SENHOR!

1. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com
os seres que o povoam; porque ele a tornou firme sobre os mares,  e
sobre as águas a mantém inabalável.

2.  Quem  subirá  até  o  monte  do  Senhor,  quem  ficará  em  sua  santa
habitação? Quem tem mãos puras e inocente o coração, quem não dirige
sua mente para o crime.

3. Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e
Salvador.  É assim a geração dos que o procuram, e do Deus de Israel
buscam a face.



ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

ALELUIA! ALELUIA! ALELUIA!

Vinde a mim, todos vós que estais cansados e penais a carregar pesado
fardo, e descanso eu vos darei, diz o Senhor.

OFERTÓRIO

1) Bendito sejais, Senhor, Deus do universo, pelo pão que recebemos de
vossa  bondade.  Fruto  da  terra  e  do  trabalho  humano  que  agora  vos
apresentamos e para nós vai se tornar o pão da vida. 

BENDITO,  SEJA DEUS.  BENDITO SEJA DEUS.  BENDITO SEJA DEUS
PARA SEMPRE (BIS).

2) Bendito sejais, Senhor, Deus do universo pelo vinho que recebemos de
vossa bondade. Fruto da videira e do trabalho humano que agora vos
apresentamos e para nós vai se tornar vinho de salvação.

CORDEIRO

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade (bis)

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a
paz. Dai-nos a vossa paz. Dai-nos a paz...

COMUNHÃO



BEM-AVENTURADOS  OS  QUE  TÊM  UM  CORAÇÃO  DE  POBRE,
PORQUE DELES É O REINO DOS CÉUS, PORQUE DELES É O REINO
DOS CÉUS!

1. Senhor Deus, a vós elevo minha alma, em vós confio: que eu não seja
envergonhado!

2. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e fazei-me conhecer a vossa
estrada!

3. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha
salvação!

4. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão que
são eternas!

5.  O  Senhor  é  piedade  e  retidão,  e  reconduz  ao  bom  caminho  os
pecadores.

6.  Ele  dirige  os  humildes  na  justiça,  e  aos  pobres  ele  ensina  o  seu
caminho.

7. O Senhor se torna íntimo aos que o temem e lhes dá a conhecer sua
Aliança.

PÓS-COMUNHÃO
 



QUEM  NOS  SEPARARÁ?  QUEM  VAI  NOS  SEPARAR  DO  AMOR  DE
CRISTO? QUEM NOS SEPARARÁ? SE ELE É POR NÓS, QUEM SERÁ, QUEM
SERÁ CONTRA NÓS? QUEM VAI NOS SEPARAR DO AMOR DE CRISTO
QUEM SERÁ?

1. Nem a espada, ou perigo, nem os erros do meu irmão. Nenhuma das 
criaturas, nem a condenação!

2. Nem a vida, nem a morte, a tristeza ou a aflição. Nem o passado, nem 
o presente, o futuro, nem opressão!

3. Nem as alturas, nem os abismos, nem tão pouco a perseguição. Nem a 
angústia, a dor ou a fome, nem a tribulação!

CANTO FINAL

1) Um grande sinal apareceu no céu. Uma Mulher vestida de sol, levava
no ventre um Filho varão, Que foi arrebatado para junto de Deus.

QUEM É ESSA QUE AVANÇA COMO O SOL, BRILHANDO COMO A LUA,
COROADA  DE  ESTRELAS.  TERRÍVEL  COMO  OS  ANJOS  EM  SINAL  DE
BATALHA, TEMIDA EM TODA A TERRA: A RAINHA DO CÉU.

2) Houve, então no céu, uma grande batalha. O Anjo Miguel derrotou o
dragão.  E a antiga serpente foi  banida para as trevas,  e a sua cabeça
esmagada por Maria.

Quem é essa que avança como o sol, brilhando como a lua, coroada de
estrelas. TERRÍVEL como os anjos em sinal de batalha, TEMIDA em toda
a terra: A Rainha do Céu.


