
Antífona da Comunhão (Mt 17,5)

Este é o meu Filho muito amado, no qual 
eu pus todo o meu amor: escutai-o!

19. Canto de Ação de Graças
1. Em meio às angústias, vitórias e lidas,  
/ no palco do mundo, onde a história se faz.  
/ Sonhei uma Igreja a serviço da vida. / Eu 
fiz do meu povo os atores da paz!
RefRão: Quero uma Igreja solidária, 
servidora e missionária, que anuncia e 
saiba ouvir. / A lutar por dignidade, por 
justiça e igualdade, pois “Eu vim para 
servir”.
2. Os grandes oprimem, exploram o povo, 
/ mas entre vocês bem diverso há de ser. / 
Quem quer ser o grande se faça de servo:  
/ Deus ama o pequeno e despreza o poder. 
3. Preciso de gente que cure feridas, / que 
saiba escutar, acolher, visitar. / Eu quero 
uma Igreja em constante saída, / de portas 
abertas, sem medo de amar!
4. O meu mandamento é antigo e tão novo: 
/ Amar e servir como faço a vocês. / Sou 
Mestre que escuta e cuida seu povo, / um 
Deus que se inclina e que lava seus pés. 
5. As chagas do ódio e da intolerância / se 
curam com o óleo do amor-compaixão. / 
Na luz do Evangelho, acende a esperança. / 
Vem! Calça as sandálias, assume a missão!

20. Depois da Comunhão (De pé)

P. OREMOS: Nós comungamos, Senhor 
Deus, no mistério da vossa glória, e nos 
empenhamos em render-vos graças, porque 
nos concedeis, ainda na terra, participar das 
coisas do céu. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

Ritos Finais

21. Vivência
L. Na Transfiguração, os discípulos ouvi-
ram o convite para escutar o Senhor. Saia-
mos desta Eucaristia com nossos corações 
e nossas mentes ainda mais disponíveis a 
ouvir o grande mandamento deixado por 
Jesus, pois, somente assim, seremos capazes 
de manter viva a esperança em meio às 

dores. Produzamos sinais bem concretos de 
que somos discípulos de Jesus Cristo. Não 
pequemos pela omissão.

22. Bênção Final e Despedida
P. O Senhor esteja convosco.
T. ele está no meio de nós. 
P. Deus, Pai de misericórdia, conceda a 
todos vós, como concedeu ao filho pródigo, 
a alegria do retorno à casa. 
T. Amém.
P. O Senhor Jesus Cristo, modelo de ora-
ção e de vida, vos guie nesta caminhada 
quaresmal a uma verdadeira conversão.
T. Amém.
P. O Espírito de sabedoria e fortaleza vos 
sustente na luta contra o mal, para poder-
des com Cristo celebrar a vitória da Páscoa.
T. Amém.
P. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai 
e Filho = e Espírito Santo. 
T. Amém.
P.  A alegria do Senhor seja a vossa força; 
ide em paz e o Senhor vos acompanhe. 
T.  Graças a Deus.
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Uma luz que 
se projeta

Somente duas ou três vezes no Evangelho, 
o Pai toma a palavra, fazendo-nos ouvir a 
sua voz, e sempre para nos exortar a ouvir 
Aquele que é o Filho muito Amado: Jesus. 
N’Ele se encontra todo o imenso e infinito 
amor do Pai que “tanto amou o mundo que 
lhe deu seu único Filho”. Escutar a Jesus 
significa participar da sua salvação, da 
sua vida sem fim: “Para que todo aquele 
que n’Ele crê não morra, mas tenha a vida 
eterna.” 
Neste segundo domingo quaresmal temos a 
síntese da Páscoa. O Pai realizou a passagem 
do velho para o novo mundo, no momento 
em que não poupou seu próprio Filho, mas 
O entregou por nós, para a nossa salvação.
Na teofania do Tabor, os apóstolos te- 
rão uma experiência deste mistério. Diante 
deles está o mesmo Jesus, Aquele por quem 
haviam deixado tudo e que agora se mani-
festava de modo tão diferente, que quase 
não O reconheciam, não fosse a voz do Pai 
apresentando o seu Filho. 
A liturgia de hoje nos fala de dois filhos. 
Isaac é levado por Abraão, figura do servo 
fiel, que caminha na noite escura seguindo 
em direção ao holocausto do coração. Não se 
trata de um arroubo momentâneo, são três 
dias de sofrimento rumo ao monte Ararat. 
Este homem, que fora obrigado a romper com 
o passado (sai da tua terra), agora parece 
condenado a renunciar ao futuro levando 
seu único filho para o sacrifício.
O Pai Eterno, que poupou a vida de Isaac, 
e que também terá sua noite escura no Gól-
gota, quer iluminar com o clarão de sua luz 
o itinerário dos discípulos que pensam em 
fixar três tendas sobre a quietude do Tabor.
Mal sabiam que a luminosidade que viam 
não era senão um pequeno clarão da glória 
do Senhor que caminhará inexoravelmente 
rumo a outra montanha, o Calvário. O Pai 
lhes acendera uma lâmpada. A lâmpada não 
ilumina a noite, mas lhes permitirá caminhar 
em meio às trevas rumo à luz pascal.

oRAÇão DA CAMPANHA DA 
fRATeRNIDADe 2015

Ó Pai, alegria e esperança de vosso povo, vós con-
duzis a Igreja, servidora da vida, nos caminhos da 
história. / A exemplo de Jesus Cristo e ouvindo 
a sua palavra que chama à conversão, seja vossa 
Igreja testemunha viva de fraternidade e de liber-
dade, de justiça e de paz. / Enviai o vosso Espírito 
da Verdade para que a sociedade se abra à aurora 
de um mundo justo e solidário, sinal do Reino 
que há de vir. / Por Cristo Senhor nosso. Amém!

CAMPANHA DA fRATeRNIDADe 
Neste período, as comunidades e as famílias 
se reúnem para os encontros da Campanha da 
Fraternidade. São alegres momentos de oração, 
partilha de vida e serviço ao próximo. Acontecem 
nas casas, nos locais de trabalho e onde mais hou-
ver corações generosos. Animemo-nos, portanto, 
e, se ainda não estamos participando, formemos 
nosso grupo. O tempo passa e não podemos per-
der esta chance que o Senhor nos dá. O material 
encontra-se disponível na secretaria paroquial ou 
no Vicariato.



  Ritos Iniciais

1. Canto de Entrada (De pé)

RefRão: Irei a Ti, Senhor dos Senhores, 
Pai da eternidade, Deus de eterno Amor.  
/ Irei a Ti, com hinos de glória, cantando 
a vitória de um Deus vencedor.
1. No deserto teu povo, Senhor, teve fome, 
mas teve alegria. / Animado, cantava lou-
vores ao Senhor que dá o pão, que sacia. / 
Preferido de Deus, povo eleito, protegido por 
imenso amor, / como nuvem os cobria do sol, 
como brisa aliviava o calor. 
2. Este povo às vezes cansado, sem cora-
gem, querendo voltar, / mas chorando pedia 
perdão: “Meu Senhor, vamos recomeçar!” / 
Sim, iremos a Ti, Pai de amor, como o povo 
da tua aliança, / mesmo quando esque-
cemos tuas leis, muitas vezes perdendo a 
esperança. 
3. Hoje, povo da Nova Aliança, prossegui-
mos, fazendo a história, / esperando por 
Cristo que vem com poder majestoso em sua 
glória. / Nós iremos a Ti, meu Jesus, como 
ovelhas que seguem o pastor. / Peregrino, 
este povo é teu povo, caminhamos pra Ti, 
meu Jesus.

2. Saudação
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo.
T. Amém.

P. O Deus da esperança, que nos cumula 
de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação 
do Espírito Santo, esteja convosco.
T. Bendito seja Deus que nos reuniu no 
amor de Cristo.
P. A Quaresma nos convida à conversão. 
Ela nos lembra que não basta identificar o 
problema. É preciso agir.
T. Precisamos voltar nosso coração para 
Jesus Cristo e, com ele, dar sinais de 
esperança rumo a um mundo novo, onde 
todos tenham paz.

Antífona da Entrada (Sl 26,8-9)

Meu coração disse: Senhor, buscarei a vossa 
face. É vossa face, Senhor, que eu procuro, 
não desvieis de mim o vosso rosto!

3. Ato Penitencial
P. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa 
da Palavra e da Eucaristia, nos chama à 
conversão. Reconheçamos ser pecadores e 
invoquemos com confiança a misericórdia 
do Pai.   (Pausa) 

P. Tende compaixão de nós, Senhor.
T. Porque somos pecadores.
P. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia.
T. e dai-nos a vossa salvação. 
P. Deus todo-poderoso tenha compaixão 
de nós, perdoe os nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna. 
T. Amém. 

P. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Cristo, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
P. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.

4. Oração
P. OREMOS: Ó Deus, que nos mandas-
tes ouvir o vosso Filho amado, alimentai 
nosso espírito com a vossa palavra, para 
que, purificado o olhar de nossa fé, nos 
alegremos com a visão da vossa glória. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo.
T. Amém.

Liturgia da Palavra
L. O Senhor Jesus nunca abandona seus dis-
cípulos. Por isso, nossa confiança no Senhor 
deve se traduzir sempre em fidelidade e 
esperança na vitória do bem, da justiça e da 
paz. Se nem sempre conseguimos enxergar 
a vitória final, podemos, com a ajuda de 
Jesus, perceber os sinais de esperança.

5. Primeira Leitura
(Sentados) (Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18)

Ano B – no 20 – 1o de março de 2015

 2o Domingo da Quaresma
É preciso dar sinais de esperança!

No último domingo, a Igreja nos convidou à vitória sobre a tentação. Hoje, a Palavra 
de Deus nos transmite força e confiança para permanecermos no caminho indicado por 
Jesus. Esta firmeza de nos levar a crer que mal algum é mais forte que o amor de Deus e, 
por isso, somos capazes de perseverar na fidelidade, mesmo quando tudo ao nosso redor 
indica o contrário. Se assim agimos, é porque, a todo momento de nossa existência, somos 
amparados e fortalecidos pelo Senhor Jesus, que tanto compreende nossa fragilidade. 
Cristo é nossa esperança!
Nesta certeza, recolhemos todas as intenções, destacando: ...

Entrada: Oswaldo dos Santos; Aclamação: Irmã Míria T. Kolling; Ofertas: Maria de Fátima de Oliveira e Waldeci Farias;  
Comunhão: Pe. José Weber e Ação de Graças: Hino da CF 2015: José Antônio de Oliveira e Pe. José Weber.



Grupo Vocacional Arquidiocesano – GVA
Domingo 8 e 22 de Março às 8h
Local: Av. Paulo de Frontin 568 – Rio Comprido – Seminário São José 

Converse com seu 
pároco e participe!

Leitura do Livro do Gênesis
Naqueles dias, 1Deus pôs Abraão à prova. 
Chamando-o, disse: “Abraão!” E ele res-
pondeu: “Aqui estou.” 2E Deus disse: “Toma 
teu filho único, Isaac, a quem tanto amas, 
dirige-te à terra de Moriá, e oferece-o aí 
em holocausto sobre um monte que eu te 
indicar.” 9aChegados ao lugar indicado por 
Deus, Abraão ergueu um altar, colocou a 
lenha em cima, amarrou o filho e o pôs 
sobre a lenha em cima do altar. 10Depois, 
estendeu a mão, empunhando a faca para 
sacrificar o filho. 11E eis que o anjo do 
Senhor gritou do céu, dizendo: “Abraão! 
Abraão!” Ele respondeu: “Aqui estou!” 
12E o anjo lhe disse: “Não estendas a mão 
contra teu filho e não lhe faças nenhum 
mal! Agora sei que temes a Deus, pois não 
me recusaste teu filho único.” 13Abraão, 
erguendo os olhos, viu um carneiro preso 
num espinheiro pelos chifres; foi buscá-lo 
e ofereceu-o em holocausto no lugar do seu 
filho. 15O anjo do Senhor chamou Abraão, 
pela segunda vez, do céu, 16e lhe disse: “Juro 
por mim mesmo — oráculo do Senhor —, 
uma vez que agiste deste modo e não me 
recusaste teu filho único, 17eu te abençoarei 
e tornarei tão numerosa tua descendência 
como as estrelas do céu e como as areias 
da praia do mar. Teus descendentes con-
quistarão as cidades dos inimigos. 18Por 
tua descendência serão abençoadas todas 
as nações da terra, porque me obedeceste.” 
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

6. Salmo Responsorial [Sl 115(116B)]

RefRão: Andarei na presença de Deus, 
junto a ele na terra dos vivos.
1. Guardei a minha fé, mesmo dizendo: * 
“É demais o sofrimento em minha vida!”   
É sentida por demais pelo Senhor * a morte 
de seus santos, seus amigos.
2. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor,  = 
vosso servo que nasceu de vossa serva; * mas 
me quebrastes os grilhões da escravidão! 
Por isso oferto um sacrifício de louvor, * 
invocando o nome santo do Senhor.
3. Vou cumprir minhas promessas ao 
Senhor * na presença de seu povo reuni-
do; nos átrios da casa do Senhor, * em teu 
meio, ó cidade de Sião!

7. Segunda Leitura (Rm 8,31b-34)

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Romanos

Irmãos: 31bSe Deus é por nós, quem será 
contra nós? 32Deus que não poupou seu 
próprio filho, mas o entregou por todos 
nós, como não nos daria tudo junto com 
ele? 33Quem acusará os escolhidos de Deus? 
Deus, que os declara justos? 34Quem conde-
nará? Jesus Cristo, que morreu, mais ainda, 
que ressuscitou, e está à direita de Deus, 
intercedendo por nós? Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

8. Aclamação ao Evangelho (De pé) 

1. Porque és, Senhor, o Caminho, que 
devemos nós seguir: / nós te damos, hoje 
e sempre, toda glória e louvor!
2. Porque és, Senhor, a Verdade, que deve-
mos aceitar: / nós te damos ...
3. Porque és, Senhor, plena Vida, que deve-
mos nós viver: / nós te damos ...

9. Evangelho (Mc 9,2-10)

P. O Senhor esteja convosco.
T. ele está no meio de nós.
P. = Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos.
T. Glória a vós, Senhor.
P.  NAQUELE TEMPO, 2Jesus tomou con-
sigo Pedro, Tiago e João, e os levou sozinhos 
a um lugar à parte sobre uma alta montanha. 
E transfigurou-se diante deles. 3Suas rou-
pas ficaram brilhantes e tão brancas como 
nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alve-
jar. 4Apareceram-lhe Elias e Moisés, e esta-
vam conversando com Jesus. 5Então Pedro 
tomou a palavra e disse a Jesus: “Mestre, é 
bom ficarmos aqui. Vamos fazer três tendas: 
uma para ti, outra para Moisés e outra para 
Elias.” 6Pedro não sabia o que dizer, pois esta-
vam todos com muito medo. 7Então desceu 
uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E 
da nuvem saiu uma voz: “Este é o meu Filho 
amado. Escutai o que ele diz!” 8E, de repente, 
olhando em volta, não viram mais ninguém, 
a não ser somente Jesus com eles. 9Ao des-
cerem da montanha, Jesus ordenou que não 
contassem a ninguém o que tinham visto, até 
que o Filho do Homem tivesse ressuscitado 
dos mortos. 10Eles observaram essa ordem, 
mas comentavam entre si o que queria dizer 
“ressuscitar dos mortos”. Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

10. Homilia (Sentados)

Momento de silêncio para meditação pessoal.

11. Profissão de Fé (De pé)

P. Creio em Deus Pai todo-poderoso,
T. criador do céu e da terra. / e em Jesus 
Cristo, seu único filho, nosso Senhor, / 
que foi concebido pelo poder do espírito 
Santo; / nasceu da Virgem Maria; / pade-
ceu sob Pôncio Pilatos, / foi crucificado, 
morto e sepultado. / Desceu à mansão 
dos mortos; / ressuscitou ao terceiro dia, / 
subiu aos céus; / está sentado à direita de 
Deus Pai todo-poderoso, / donde há de vir 
a julgar os vivos e os mortos. / Creio no 
espírito Santo; / na Santa Igreja Católica; 
/ na comunhão dos santos; / na remissão 
dos pecados; / na ressurreição da carne; 
/ na vida eterna. / Amém.

12. Preces da Comunidade
P. A Transfiguração do Senhor é um con-
vite à esperança em meio às dificuldades 
da vida. Imploremos, portanto, os dons da 
esperança e da fortaleza. 
1. Pela Igreja, para que, fortalecida pelo 
seu Senhor, torne-se sinal de esperança 
e fortaleza em meio às pessoas e povos, 
rezemos ao Senhor. 
T. Senhor, escutai a nossa prece.
2. Pelos que sofrem, em meio à carência 
do necessário para sobreviver, à doença, 
ao abandono e à solidão, para que suas 
dores não os afastem do amor de Deus 
manifestado em Jesus, rezemos ao Senhor.
3. Por todos que, de coração sincero, bus-
cam um mundo onde haja saúde para todas 
as pessoas, especialmente para as mais 
fragilizadas, para que, através da união de 
forças, sejam encontrados caminhos para 
a paz e a concórdia, rezemos ao Senhor.
4. Pela Vida Consagrada e por todos os 
batizados, para que, através do encontro 
com Jesus Cristo, sejam instrumentos de 
esperança e paz, rezemos ao Senhor. 
5. Por nós, que hoje participamos desta 
missa, para que nossos corações se abram 
cada vez mais para a solidariedade, com-
preendendo e acolhendo os irmãos que 
sofrem, tornando-nos incessantes sinais 
de esperança e paz, rezemos ao Senhor.
    (Outras preces.)

P. Sustentai, Pai Santo, nossa esperança em 
meio às dores e aos desafios de nossa vida e 
fazei que saibamos sempre crescer em santi-
dade e conversão. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.



Campanha da Fraternidade em Família 2015
Fraternidade: Igreja e Sociedade
Disponível na sua Paróquia ou na sede do seu Vicariato.

Organize já o seu 
grupo e participe!

 Liturgia Eucarística

13. Canto das Ofertas (Sentados)

RefRão: Neste pão e neste vinho, o suor 
de nossas mãos: / o trabalho e a justiça 
para todos os irmãos!
1. Ofertamos, ó Senhor, os sofrimentos / 
dos pequenos e dos pobres, teus amados, / 
dos que lutam à procura de trabalho, / das 
crianças e anciãos abandonados.
2. Ofertamos a firmeza e a coragem / dos 
que lutam em favor dos oprimidos, / dos 
famintos e sedentos de justiça / e que são, 
por tua causa, perseguidos.
3. Ofertamos, ó Senhor, toda a certeza / 
na vitória do amor sobre o pecado. / Tua 
luz há de brilhar vencendo a treva / sobre 
o mundo convertido e renovado.

14. Convite à Oração (De pé)

P. Orai, irmãos e irmãs, para que o sacri-
fício da Igreja, nesta pausa restauradora 
na caminhada rumo ao céu, seja aceito por 
Deus Pai todo-poderoso.
T.  Receba o Senhor por tuas mãos este 
sacrifício, para glória do seu nome, para 
nosso bem e de toda a santa Igreja.

15. Oração Sobre as Oferendas
P. Ó Deus, que estas oferendas lavem os 
nossos pecados e nos santifiquem intei-
ramente para celebrarmos a Páscoa. Por 
Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

16. Oração Eucarística II
Prefácio
A transfiguração do Senhor
P. O Senhor esteja convosco.
T. ele está no meio de nós.
P. Corações ao alto.
T. o nosso coração está em Deus. 
P. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. 
T. É nosso dever e nossa salvação.
P. Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo o lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno 
e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. 
Tendo predito aos discípulos a própria mor-

te, Jesus lhes mostra, na montanha sagrada, 
todo o seu esplendor. E com o testemunho 
da Lei e dos Profetas, simbolizados em Moi-
sés e Elias, nos ensina que, pela Paixão e 
Cruz, chegará à glória da ressurreição. E, 
enquanto esperamos a realização plena de 
vossas promessas, com os anjos e com todos 
os santos nós vos aclamamos, cantando 
(dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo, / Senhor, Deus 
do universo! / o céu e a terra proclamam 
a vossa glória. / Hosana nas alturas! / 
Bendito o que vem em nome do Senhor! 
/ Hosana nas alturas!
P. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte 
de toda santidade. Santificai, pois, estas 
oferendas, derramando sobre elas o vosso 
Espírito, a fim de que se tornem para nós o 
Corpo e = o Sangue de Jesus Cristo, vosso 
Filho e Senhor nosso. 
T. Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
P. Estando para ser entregue e abraçando 
livremente a paixão, ele tomou o pão, deu 
graças, e o partiu e deu a seus discípulos, 
dizendo: 
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O 
MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE 
POR VÓS. 
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou 
o cálice em suas mãos, deu graças nova-
mente, e o deu a seus discípulos, dizendo: 
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLI-
CE DO MEU SANGUE, O SANGUE DA 
NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ 
DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS 
PARA REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI 
ISTO EM MEMÓRIA DE MIM. 
Eis o mistério da fé!
T. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que 
nos libertastes pela cruz e ressurreição.
P. Celebrando, pois, a memória da morte 
e ressurreição do vosso Filho, nós vos ofe-
recemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da 
salvação; e vos agradecemos porque nos 
tornastes dignos de estar aqui na vossa 
presença e vos servir.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
P. E nós vos suplicamos que, participando 
do Corpo e Sangue de Cristo, sejamos reu-
nidos pelo Espírito Santo num só corpo.
T. fazei de nós um só corpo e um só 
espírito!
P. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que 
se faz presente pelo mundo inteiro: que ela 

cresça na caridade, com o Papa N., com 
o nosso Bispo N. e todos os ministros do 
vosso povo.
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
P. Lembrai-vos também dos nossos irmãos 
e irmãs que morreram na esperança da 
ressurreição e de todos os que partiram 
desta vida: acolhei-os junto a vós na luz 
da vossa face.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
P. Enfim, nós vos pedimos, tende pie dade 
de todos nós e dai-nos participar da vida 
eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, 
com São José, seu esposo, com os santos 
Apóstolos e todos os que neste mundo vos 
serviram, a fim de vos louvarmos e glorifi-
carmos por Jesus Cristo, vosso Filho.
T. Concedei-nos o convívio dos eleitos!
P. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a 
vós, Deus Pai todo-poderoso, na unidade 
do Espírito Santo, toda a honra e toda a 
glória, agora e para sempre.
T. Amém.

17. Rito da Comunhão
P. Guiados pelo Espírito de Jesus e ilumi-
nados pela sabedoria do Evangelho, ousa-
mos dizer:
T. Pai nosso... (O celebrante continua...)

18. Canto de Comunhão
RefRão: O Pão da vida, a comunhão,  
/nos une a Cristo e aos irmãos. / E nos 
ensina abrir as mãos / para partir, repar-
tir o pão.
1. Lá no deserto a multidão / com fome 
segue o Bom Pastor. / Com sede, busca a 
Nova Palavra: / Jesus tem pena e reparte 
o pão.
2. Na Páscoa Nova da Nova Lei, / quando 
amou-nos até o fim, / partiu o Pão, disse:  
“Isto é meu Corpo / por vós doado:  Tomai, 
Comei”.
3. Se neste pão, nesta Comunhão, / Jesus 
por nós, dá a própria vida, / vamos também 
repartir os dons, / doar a vida por nosso 
irmão.
4. Onde houver fome, reparte o pão / e tuas 
trevas hão de ser luz. / Encontrarás Cristo 
no irmão. / Serás bendito do Eterno Pai.

Momento de silêncio para oração pessoal.


