
a luz! Eu sou o bem! Teu Redentor Eu sou! / Só 
Eu te amei como ninguém te amou.”

Momento de silêncio para oração pessoal.

Antífona da Comunhão (Jo 6,35)

Eu sou o pão da vida, diz o Senhor. Aquele 
que vem a mim não terá fome, e aquele que 
crê em mim não terá sede.

20. Canto de Ação de Graças
REFRÃO: Misericordes sicut Pater (4x)

1. Demos graças ao Pai, porque é bom - “in 
aeternum misericordia eius”! (“eterna é a 
sua misericórdia”!) / Criou o mundo com sabe-
doria - “in aeternum misericordia eius”! / 
Conduz seu povo na história - “in aeternum 
misericordia eius”! / Perdoa e acolhe os seus 
filhos - “in aeternum misericordia eius”!
2. Demos graças ao Filho, Luz das gen-
tes - “in aeternum misericordia eius”! / 
Amou-nos com um coração de carne - “in 
aeternum misericordia eius”! /Dele rece-
bemos, a Ele nos doamos - “in aeternum 
misericordia eius”! / O coração se abra 
a quem tem fome e sede - “in aeternum 
misericordia eius”!
3. Peçamos ao Espírito os sete santos dons 
- “in aeternum misericordia eius”! / Fonte 
de todo bem, dulcíssimo alívio - “in aeter-
num misericordia eius”! / Por Ele confor-
tados, ofereçamos conforto - “in aeternum 
misericordia eius”! / O amor espera e tudo 
suporta - “in aeternum misericordia eius”!
4. Peçamos a paz ao Deus de toda paz - “in 
aeternum misericordia eius”! / A terra 
espera o Evangelho do Reino - “in aeternum 
misericordia eius”! / Graça e alegria a 
quem ama e perdoa - “in aeternum mise-
ricordia eius”! / Serão novos os céus e a 
terra - “in aeternum misericordia eius”!

21. Depois da Comunhão (De pé)

P. OREMOS: Acompanhai, ó Deus, com 
proteção constante os que renovastes 
com o pão do céu e, como não cessais de 
alimentá-los, tornai-os dignos da salvação 
eterna. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

Ritos Finais

22. Vivência
L. Nem sempre a mensagem do desapego 
é agradável de ser ouvida. Muitas vezes, 
gostaríamos que a liturgia nos acolhesse 
prometendo apenas sucesso, poder e rique-
zas. No entanto, devemos sempre pensar 
que nada disso levaremos quando partir-
mos para encontrar Deus face a face. Por 
isso, alimentados pela misericórdia desse 
mesmo Deus, empenhemo-nos por sermos 
mais desapegados. Passo a passo, poderemos 
experimentar a alegria da libertação. 

23. Bênção Final e Despedida
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Confirmai, ó Deus, os corações dos vossos 
filhos e filhas, e fortalecei-os com a vossa gra-
ça, para que sejam fiéis na oração e sinceros 
no amor fraterno. Por Cristo, nosso Senhor.
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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ORAÇÃO PELAS OLIMPÍADAS
Pai de Misericórdia, abençoai os jogos olímpicos 
que estão para acontecer em nossa cidade. Que 
sejam momentos de paz e confraternização. Que 
o testemunho de união, esforço e seriedade trans-
borde para nossos corações e, assim impulsiona-
dos, sejamos capazes de trabalhar com o mesmo 
empenho atlético para a transformação do mundo, 
banindo o mal em todas as suas formas. Olhai por 
nossa cidade, que recebe os jogos olímpicos. Ajudai-
nos a manter a paz, o acolhimento e a alegria, que 
tanto nos caracterizam. Por fim, Pai Santo, fazei-
-nos compreender toda a nossa vida como um cer-
tame, cujo prêmio maior será contemplar-vos face a 
face um dia, no céu. Amém.

Oração do XVII 
Congresso Eucarístico 

Nacional
Jesus Eucaristia, fonte de vida para 
todos, / coração dos corações! / Nós 
te acolhemos presente entre nós. / Ao 
recebermos teu Corpo e teu Sangue, / 
mostra-nos a força redentora de teu 
sacrifício. / Tu és partilha de vida e 
salvação para a vida do mundo. / Abre 
nossos corações / para compartilhar 
com todos os nossos bens. / Ensina-nos 
a testemunhar, amar e servir e proteger 
a vida, / aprendendo a lição do Altar. 
/ Em ti todas as coisas foram criadas 
/ e nossas terras amazônicas são obra 
do amor do Pai. / Reconhecemos estes 
sinais de amor, / presença e providên-
cia em nossa história, / e desejamos 
irradiar na comunhão com Deus e com 
todos, / a missão que nos confiaste. / 
Senhor Jesus, há quatro séculos a Boa 
Nova do Evangelho / aportou em nossas 
terras, para aqui plantar raízes. / Os 
teus missionários se alegraram, / ao 
verem as Sementes do Verbo de Deus, 
/ que o Espírito Santo havia espalhado, 
precedendo seus passos, / e anunciaram 
corajosamente a tua Palavra. / A partir 
do Forte do Presépio, sob a proteção de 
Nossa Senhora da Graça, / chamando-
-a Santa Maria de Belém ou Senhora 
de Nazaré, / a Amazônia recebeu a 
mensagem da salvação. / Renova hoje, 
Senhor, com a força da Eucaristia, / o 
vigor missionário em nossos povos, / e 
brotem entre nós santas vocações para 
o serviço do Evangelho. / Cristo Senhor, 
ao reconhecer-te no partir do Pão, / faze 
arder nossos corações, / para que do 
Altar da Eucaristia / nasça um novo 
ardor missionário em nossa Pátria. / 
Ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo 
/ sejam dadas, hoje e sempre, / toda a 
honra e toda a glória! Amém.

ORAÇÃO DO DIZIMISTA
“Recebei, Senhor, a minha oferta. Não é uma esmo-
la, porque não sois mendigo! Não é um auxílio,  
porque não precisais dele! Também não é o que 
me sobra, que vos ofereço. Esta oferta representa 
minha gratidão! Pois o que tenho eu o recebi de 
vós. Amém!”



  Ritos Iniciais

1. Canto de Entrada (De pé)

1. Levantarei meu olhar aos montes: / De 
onde o auxílio virá? / Deus é a força de 
quem tem fé. / Misericórdia Ele é. / Quando 
erramos Ele é por nós. / Mostra-nos o colo 
do Pai. / Com seu sangue libertador, / livra 
do mal e da dor.
REFRÃO: Bem-aventurados os mise-
ricordiosos / porque eles alcançarão 
misericórdia. (2x)
2. Sem seu perdão quando eu cair, / quem 
poderá me levantar? / Se Deus perdoa, 
quem somos nós / para não perdoar?
3. O sangue de Cristo nos resgatou. / Ele 
ressuscitou! / Grite pro mundo inteiro ouvir: 
/ Jesus Cristo é o Senhor!
4. Deixa o teu medo e tem fé. / Um novo 
tempo virá. / Cristo está vivo: vivo entre 
nós / e um dia Ele voltará!

2. Saudação
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo.
T. Amém.
P. O Senhor, que encaminha os nossos 
corações para o amor de Deus e a cons-
tância de Cristo, esteja convosco.
T. Bendito seja Deus que nos reuniu no 
amor de Cristo.

Antífona da Entrada (Sl 69,2.6)

Meu Deus, vinde libertar-me, apressai-
-vos, Senhor, em socorrer-me. Vois sois o 
meu socorro e o meu libertador; Senhor, 
não tardeis mais. 

3. Ato Penitencial
P. Irmãos e irmãs, reconheçamos que nem 
sempre respondemos verdadeiramente ao 
chamado de Jesus Cristo. Por isso, exami-
nemos nossa consciência para bem cele-
brarmos os santos mistérios.
P.  Tende compaixão de nós, Senhor.
T.  Porque somos pecadores.
P.  Manifestai, Senhor, a vossa misericór-
dia.
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. Hino de Louvor
P. Glória a Deus nas alturas,
T. e paz na terra aos homens por Ele ama-
dos. / Senhor Deus, rei dos céus, / Deus 
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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.

5. Oração
P. OREMOS: Manifestai, ó Deus, vossa 
inesgotável bondade para com os filhos e 
filhas que vos imploram e se gloriam de 
vos ter como criador e guia, restaurando 
para eles a vossa criação, e conservando-a 
renovada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
T. Amém.

Liturgia da Palavra
L. Só devemos colocar nossa segurança em 
Jesus Cristo, deixando, portanto, de lado tudo 
aquilo que nos afasta d’Ele. Quem se ilude, 
buscando falsas seguranças, corre o risco de 
querer que até Jesus esteja a seu serviço.



Paróquia Nossa Senhora da Misericórdia
50 anos de Fundação – 1966 - 2016 / 4 de agosto

Que o Senhor derrame suas bênçãos sobre a Comunidade.

(para os fiéis de língua inglesa)

6. Primeira Leitura
(Sentados)  (Ecl 1,2;2,21-23)

Leitura do Livro do Eclesiastes
2“Vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes, 
vaidade das vaidades! Tudo é vaidade.” 
2,21Por exemplo: um homem que trabalhou 
com inteligência, competência e sucesso, 
vê-se obrigado a deixar tudo em herança 
a outro que em nada colaborou. Também 
isso é vaidade e grande desgraça. 22De fato, 
que resta ao homem de todos os trabalhos 
e preocupações que o desgastam debaixo 
do sol? 23Toda a sua vida é sofrimento, sua 
ocupação, um tormento. Nem mesmo de 
noite repousa o seu coração. Também isso 
é vaidade. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. Salmo Responsorial [Sl 89(90)]

REFRÃO: Vós fostes, ó Senhor, um 
refúgio para nós.
1. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal, * 
quando dizeis: “Voltai ao pó, filhos de Adão!” 
Pois mil anos para vós são como ontem, * 
qual vigília de uma noite que passou.
2. Eles passam como o sono da manhã, * 
são iguais à erva verde pelos campos: de 
manhã ela floresce vicejante, * mas à tarde 
é cortada e logo seca.
3. Ensinai-nos a contar os nossos dias, * 
e dai ao nosso coração sabedoria! Senhor, 
voltai-vos! Até quando tardareis? Tende 
piedade e compaixão de vossos servos!
4. Saciai-nos de manhã com vosso amor, * 
e exultaremos de alegria todo o dia! Que a 
bondade do Senhor e nosso Deus  repouse 
sobre nós e nos conduza! * Tornai fecundo, 
ó Senhor, nosso trabalho.

8. Segunda Leitura (Cl 3,1-5.9-11)

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Colossenses
Irmãos: 1Se ressuscitastes com Cristo, 
esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, 
onde está Cristo, sentado à direita de Deus; 
2aspirai às coisas celestes e não às coisas 
terrestres. 3Pois vós morrestes, e a vossa 
vida está escondida, com Cristo, em Deus. 
4Quando Cristo, vossa vida, aparecer em 
seu triunfo, então vós aparecereis também 
com ele, revestidos de glória. 5Portanto, 
fazei morrer o que em vós pertence à ter-
ra: imoralidade, impureza, paixão, maus 
desejos e a cobiça, que é idolatria. 9Não 
mintais uns aos outros. Já vos despojastes 
do homem velho e da sua maneira de agir 

10e vos revestistes do homem novo, que se 
renova segundo a imagem do seu Criador, 
em ordem ao conhecimento. 11Aí não se faz 
distinção entre grego e judeu, circunciso e 
incircunciso, inculto, selvagem, escravo e 
livre, mas Cristo é tudo em todos. Palavra 
do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. Aclamação ao Evangelho (De pé)  

 (Mt 5,3)

REFRÃO: Aleluia, Aleluia, Aleluia.
L. Felizes os humildes de espírito, porque 
deles é o Reino dos Céus.

10. Evangelho (Lc 12,13-21)

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. = Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas.
T. Glória a vós, Senhor.
P. NAQUELE TEMPO, 13alguém, do meio 
da multidão, disse a Jesus: “Mestre, dize ao 
meu irmão que reparta a herança comi-
go.” 14Jesus respondeu: “Homem, quem me 
encarregou de julgar ou de dividir vossos 
bens?” 15E disse-lhes: “Atenção! Tomai cui-
dado contra todo tipo de ganância, porque, 
mesmo que alguém tenha muitas coisas, a 
vida de um homem não consiste na abun-
dância de bens.” 16E contou-lhes uma 
parábola: “A terra de um homem rico deu 
uma grande colheita. 17Ele pensava consigo 
mesmo: ‘O que vou fazer? Não tenho onde 
guardar minha colheita.’ 18Então resolveu: 
‘Já sei o que fazer! Vou derrubar meus celei-
ros e construir maiores; neles vou guardar 
todo o meu trigo, junto com os meus bens. 
19Então poderei dizer a mim mesmo: Meu 
caro, tu tens uma boa reserva para muitos 
anos. Descansa, come, bebe, aproveita!’ 
20Mas Deus lhe disse: ‘Louco! Ainda nesta 
noite, pedirão de volta a tua vida. E para 
quem ficará o que tu acumulaste?’ 21Assim 
acontece com quem ajunta tesouros para 
si mesmo, mas não é rico diante de Deus.” 
Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

11. Homilia (Sentados)

Momento de silêncio para meditação pessoal.

12. 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.

13. Preces da Comunidade
P.  Confiando na misericórdia de Deus, 
imploremos a graça de colocarmos em suas 
mãos a segurança de nossa vida. 
1. Pela Igreja, para que, testemunhando 
os valores do céu, torne-se um incessante 
convite à busca da verdadeira segurança, 
rezemos ao Senhor:
T.  Senhor, escutai a nossa prece.
2. Por todos os batizados, para que, cada 
vez mais, coloquem Jesus Cristo como valor 
único de suas vidas, rezemos ao Senhor: 
3. Pelas pessoas que se apegam ao dinhei-
ro e aos bens materiais, esquecendo-se 
de amar, acolher e perdoar, rezemos ao 
Senhor:
4. Por nós, que hoje fomos misericordio-
samente acolhidos em torno do altar, para 
que coloquemos em prática o que aqui foi 
celebrado, rezemos ao Senhor:  
    (Outras intenções)

P. Ó Deus, olhai com bondade as preces 
do vosso povo, libertai-o dos falsos apegos 
e fazei-o perseverar no vosso amor. Por 
Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

 Liturgia Eucarística

14. Canto das Ofertas (Sentados)

1. Tu és, Senhor, a Riqueza do meu coração! 
/ Tu és, Senhor, o Sentido da minha missão!
REFRÃO: E eu sou, Senhor, em tuas 
mãos, / inteira entrega, oblação!
2. Tu és, Senhor, o Tesouro que faz meu viver! 
/ Tu és, Senhor, a Alegria que tece o meu ser!
3. Tu és, Senhor, o Rochedo que firma meus 
pés! / Tu és, Senhor, o meu Tudo, por seres 
quem és!



4. Tu és, Senhor, o Lugar deste meu cami-
nhar! / Tu és, Senhor, Coração pelo qual quero 
amar!

15. Convite à Oração (De pé)

P. Orai, irmãos e irmãs, para que esta 
nossa família, reunida em nome de Cristo, 
possa oferecer um sacrifício que 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.

16. Oração Sobre as 
Oferendas
P. Dignai-vos, ó Deus, santificar estas ofe-
rendas e, aceitando este sacrifício espiritu-
al, fazei de nós uma oferenda eterna para 
vós. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

17. Oração Eucarística VI-C
Jesus, caminho para o Pai
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, Pai santo, Senhor do céu e 
da terra, por Cristo, Senhor nosso. Pela vossa 
Palavra criastes o universo e em vossa justiça 
tudo governais. Tendo-se encarnado, vós 
nos destes o vosso Filho como mediador. Ele 
nos dirigiu a vossa palavra, convidando-nos 
a seguir seus passos. Ele é o caminho que 
conduz para vós, a verdade que nos liberta 
e a vida que nos enche de alegria. Por vosso 
Filho, reunis em uma só família os homens 
e as mulheres, criados para a glória de vosso 
nome, redimidos pelo sangue de sua cruz e 
marcados com o selo do vosso Espírito. Por 
esta razão, agora e sempre, nós nos unimos 
à multidão dos Anjos e dos Santos, cantando 
(dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo...
P. Na verdade, vós sois santo e digno de 
louvor, ó Deus, que amais os seres humanos 
e sempre os assistis no caminho da vida. Na 
verdade, é bendito o vosso Filho, presente no 
meio de nós, quando nos reunimos por seu 
amor. Como outrora aos discípulos, ele nos 
revela as Escrituras e parte o pão para nós.

T. O vosso Filho permaneça entre nós!
P. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, 
que envieis o vosso Espírito Santo para 
santificar estes dons do pão e do vinho, a 
fim de que se tornem para nós o Corpo e 
= o Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
T. Mandai o vosso Espírito Santo!
P. Na véspera de sua paixão, durante a 
última Ceia, 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, 
tomando o cálice em suas mãos, deu graças 
novamente e o entregou a seus discípulos, 
dizendo: 
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O 
CÁLICE DO MEU SANGUE, O SAN-
GUE 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 ressur-
reição.
P. Celebrando, pois, ó Pai santo, a memória 
de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que 
pela paixão e morte de cruz fizestes entrar 
na glória da ressurreição e colocastes à 
vossa direita, anunciamos a obra do vosso 
amor até que ele venha, e vos oferecemos 
o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai 
com bondade para a oferta da vossa Igreja. 
Nela vos apresentamos o sacrifício pascal 
de Cristo, que vos foi entregue. E concedei 
que, pela força do Espírito do vosso amor, 
sejamos contados, agora e por toda a eter-
nidade, entre os membros do vosso Filho, 
cujo Corpo e Sangue comungamos.
T. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!
P. Pela participação neste mistério, ó Pai 
todo-poderoso, santificai-nos pelo Espírito 
e concedei que nos tornemos semelhantes 
à imagem de vosso Filho. Fortalecei-nos na 
unidade, em comunhão com o nosso Papa 
N. e o nosso Bispo N., com todos os Bispos, 
presbíteros e diáconos e todo o vosso povo.
T. O vosso Espírito nos una num só corpo!
P. Fazei que todos os membros da Igreja, à 
luz da fé, saibam reconhecer os sinais dos 
tempos e empenhem-se, de verdade, no 
serviço do Evangelho. Tornai-nos abertos e 
disponíveis para todos, para que possamos 

partilhar as dores e as angústias, as alegrias 
e as esperanças, e andar juntos no caminho 
do vosso reino.
T. Caminhamos no amor e na alegria!
P. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs 
(N. e N.), que adormeceram na paz do vosso 
Cristo, e de todos os falecidos, cuja fé só 
vós conhecestes: acolhei-os na luz da vossa 
face e concedei-lhes, no dia da ressurreição, 
a plenitude da vida.
T. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna!
P. Concedei-nos ainda, no fim da nossa 
peregrinação terrestre, chegarmos todos à 
morada eterna, onde viveremos para sem-
pre convosco. E em comunhão com a bem-
-aventurada Virgem Maria, com São José, 
seu esposo, com os Apóstolos e Mártires, 
(com S. N.: santo do dia ou patrono) e todos 
os Santos, vos louvaremos e glorificaremos, 
por Jesus Cristo, vosso Filho. 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.

18. 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...)

19. Canto de Comunhão
1. Meu irmão, tu não vês, buscando vais em vão 
/ de teu ser os porquês. Ninguém te diz, irmão! 
/ Aqui no altar vem te dizer Deus que por ti 
morreu: / “Toda razão de teu viver sou Eu!”
REFRÃO: “Sou Pão! Eu sou a refeição! 
Só nesta mesa, altar, tu poderás saciar teu 
coração. / Só Eu te amei até o fim. Aqui Eu 
sou, Eu sou, enfim, teu Redentor!” 
2. Meu irmão! Vê, irmão, tens fome assim 
de amor. / Quanta dor, quanto não, achaste 
sem parar! / Aqui no altar teu Redentor te 
diz: “A ti me dou, / todo teu bem, teu grande 
amor, Eu sou!”
3. Solidão. Estar só. Só esta dor dói mais. / 
Sem ninguém pra ter dó, sozinho assim tu 
vais. / Mas este altar te dá a paz. Teu Reden-
tor o quis. / Em comunhão, viverás feliz. 
4. Queres, sim, reclamar justiça que não vês. 
/ Teu irmão sem lugar, está sem voz, nem vez. 
/ Só com Jesus, teu Redentor, é que construirás. 
/ Com ódio, não; com muito amor, a paz! 
5. Ao tentar o prazer, sonhando ser feliz, / 
outra luz queres ter e nova diretriz. / “Eu sou 


