
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!”

3. Canto a alegria da vocação: / te sirvo cada 
dia, no outro, meu irmão!
4. Feliz procuro a tua luz, / pois, mesmo no 
escuro, tua graça me conduz!
5. Longo é o caminho que leva aos céus: / Tu 
és, no pão e vinho, sustento aos passos meus!
6. Na tua entrega, plena e total: / meu ser 
que um sim carrega de vida radical!

Momento de silêncio para oração pessoal.

Antífona da Comunhão (Sl 30,20)

Como é grande, ó Senhor, vossa bondade, 
que reservastes para aqueles que vos temem!

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 
sabedoria - “in aeternum misericordia 
eius”! / Conduz seu povo na história - “in 
aeternum misericordia eius”! / Perdoa e 
acolhe os seus filhos - “in aeternum mise-
ricordia 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: Restaurados à vossa mesa pelo 
pão da vida, nós vos pedimos, ó Deus, que 

este alimento da caridade fortifique os nossos 
corações e nos leve a vos servir em nossos 
irmãos e irmãs. Por Cristo, nosso Senhor.
t. amém.

Ritos Finais
22. Vivência
L. Estar atentos ao que o Senhor nos diz 
significa buscar cada vez mais uma vida de 
humildade e serviço aos irmãos, sobretudo 
aos mais sofridos. Voltemos para os nossos 
lares com o propósito de levar o amor de 
Deus, através de gestos que possam valo-
rizar e reconhecer a dignidade de todos. 
Pensemos também em nos disponibilizar 
para a missão de catequistas.

23. Bênção Final e Despedida
P. O Senhor esteja convosco.
t. Ele está no meio de nós.
P Deus todo-poderoso vos abençoe na sua 
bondade e infunda em vós a sabedoria da 
salvação.
t. amém.
P. Sempre vos alimente com os ensinamen-
tos da fé e vos faça perseverar nas boas obras.
t.  amém.
P. Oriente para ele os vossos passos e vos 
mostre o caminho da caridade e da paz. 
t. amém.
P. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai 
e Filho = e Espírito Santo.
t. amém.
P.  Glorificai o Senhor com vossa vida; ide 
em paz e o Senhor vos acompanhe. 
t.  Graças a deus.
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OraçãO PELOs CatEQUistas
Ó Jesus, Mestre e Modelo de todo catequista, 
vós que pregastes por toda a parte o evangelho 
de Deus, abençoai nossos catequistas: homens e 
mulheres que se dispõem a ensinar vossa men-
sagem de Salvação. Sejam mansos e humildes de 
coração, acolhedores e misericordiosos. Que culti-
vem profundo amor à vossa Palavra, sejam abertos 
ao Espírito Santo, firmes para superar as dificul-
dades encontradas e sempre dar testemunho de 
alegria e gratuidade. Aumentai, Senhor, em nossas 
comunidades, o número de catequistas. Amém!

Oração do XVII Congresso 
Eucarístico Nacional

Jesus Eucaristia, fonte de vida para todos, 
/ coração dos corações! / Nós te acolhe-
mos 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 provi-
dência 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, prece-
dendo seus passos, / e anunciaram cora-
josamente 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 sal-
vação. / 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.



  Ritos Iniciais

1. Canto de Entrada (De pé)

1. Senhor, Tu me chamaste, olhar no meu 
olhar: / “Vem e vê onde moro e Eu te farei 
feliz!” / Senhor, Senhor, contigo quero estar, 
/ pois teu amor primeiro me escolheu e quis!
rEFrãO: Não quero ter certeza de 
nada, meu Senhor: / saber que tudo sabes 
me acalma o coração! / E basta-me a cer-
teza do teu eterno amor: / estar sempre 
a teu lado, tua mão na minha mão!
2. Senhor, Tu me enviaste depois ao meu 
irmão: / “Vai! Dize o que tu viste: Eu sou o 
Sumo Bem!”/ Senhor, Senhor, me inflama o 
coração / e o teu amor em mim não deixará 
ninguém!
3. Senhor, eu sempre volto. Aqui é o meu 
lugar: / “Sem mim tu nada podes, pois tudo 
vem de mim!” / Senhor, Senhor, contigo vou 
ficar: / Tu és meu fundamento, meu começo 
e fim!

2. Saudação
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo.
t.  amém.
P.  A vós, irmãos, paz e fé da parte de Deus, 
o Pai, e do Senhor Jesus Cristo.

t. Bendito seja deus que nos reuniu no 
amor de Cristo.

Antífona da Entrada (Sl 85,3.5)

Tende compaixão de mim, Senhor, clamo 
por vós o dia inteiro; Senhor, sois bom 
e clemente, cheio de misericórdia para 
aqueles que vos invocam.

3. Ato Penitencial
P. Irmãos e irmãs, orgulhosos e prepo-
tentes não conseguem perceber nem aco-
lher o amor de Deus. Sejamos humildes e 
reconheçamo-nos pecadores para, juntos, 
nesta assembleia litúrgica, invocarmos o 
perdão.  (Pausa)

P. Pelas vezes que buscamos honrarias, 
luxos, vaidades e tudo mais que não leva-
remos desta vida, tende compaixão de nós, 
Senhor, 
t. porque somos pecadores.
P. Pelas vezes que nos fechamos à humil-
dade e ao reconhecimento de que falhamos, 
ofendendo a vós, ó Deus, e aos irmãos, 
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. 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 
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: Deus do universo, fonte de 
todo bem, derramai em nossos corações 
o vosso amor e estreitai os laços que nos 
unem convosco para alimentar em nós o 
que é bom e guardar com solicitude o que 
nos destes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
t. amém.
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22o Domingo do  
Tempo Comum

Mês Vocacional - Dia Nacional do Catequista

A liturgia deste domingo nos recorda que os humildes encontram e transmitem a Mise-
ricórdia de Deus. Os orgulhosos, ao contrário, assumem atitudes que desrespeitam a Deus 
e ao próximo, necessitando, portanto, de conversão. Peçamos, como grande intenção desta 
missa, que nossos corações se tornem cada vez mais humildes e abertos à Misericórdia.
Carinhosamente, rezemos pelos catequistas, neste dia em que todo o Brasil eleva uma 
grande prece de gratidão por tantos corações generosos. Que Deus abençoe e fortaleça os 
catequistas, acolha junto de Si os que já partiram desta vida, e faça surgir muitos outros 
catequistas em nossas comunidades.

Entrada, Ofertas e Comunhão: Ir. Míria T. Kolling; Ação de Graças: Pe. Eugenio Costa e Paul Inwood.



“O catequista é aquele que guarda e alimenta 
a memória de Deus.” (Papa Francisco)

Somos muito gratos a todos os catequistas!

Agosto, Mês Vocacional - Dia do Catequista

Liturgia da Palavra
L. A verdadeira humildade nos aproxi-
ma de Deus e nos leva ao serviço dos mais 
sofridos deste mundo.

6. Primeira Leitura
(Sentados)  (Eclo 3,19-21.30-31)

Leitura do Livro do Eclesiástico
19Filho, realiza teus trabalhos com mansi-
dão e serás amado mais do que um homem 
generoso. 20Na medida em que fores gran-
de, deverás praticar a humildade, e assim 
encontrarás graça diante do Senhor. Muitos 
são altaneiros e ilustres, mas é aos humil-
des que ele revela seus mistérios. 21Pois 
grande é o poder do Senhor, mas ele é glo-
rificado pelos humildes. 30Para o mal do 
orgulhoso não existe remédio, pois uma 
planta de pecado está enraizada nele, e ele 
não compreende. 31O homem inteligente 
reflete sobre as palavras dos sábios, e com 
ouvido atento deseja a sabedoria. Palavra 
do Senhor.
t. Graças a deus.

7. Salmo Responsorial [Sl 67(68)]

rEFrãO: Com carinho preparastes 
uma mesa para o pobre.
1. Os justos se alegram na presença do 
Senhor, * rejubilam satisfeitos e exultam 
de alegria! Cantai a Deus, a Deus louvai, 
cantai um salmo a seu nome! * O seu nome 
é Senhor: exultai diante dele!
2. Dos órfãos ele é pai, e das viúvas pro-
tetor: * é assim o nosso Deus em sua santa 
habitação. É o Senhor quem dá abrigo, dá 
um lar aos deserdados, * quem liberta os 
prisioneiros e os sacia com fartura.
3. Derramastes lá do alto uma chuva 
generosa, * e vossa terra, vossa herança, já 
cansada, renovastes; e ali vosso rebanho 
encontrou sua morada; * com carinho pre-
parastes essa terra para o pobre.

8. Segunda Leitura (Hb 12,18-19.22-24a)

Leitura da Carta aos Hebreus
Irmãos: 18Vós não vos aproximastes de uma 
realidade palpável: “fogo ardente e escuridão, 
trevas e tempestade, 19som da trombeta e voz 
poderosa”, que os ouvintes suplicaram não 
continuasse. 22Mas vós vos aproximastes do 
monte Sião e da cidade do Deus vivo, a Jeru-

salém celeste; da reunião festiva de milhões 
de anjos; 23da assembleia dos primogênitos, 
cujos nomes estão escritos nos céus; de Deus, 
o Juiz de todos; dos espíritos dos justos, que 
chegaram à perfeição; 24ade Jesus, mediador 
da nova aliança. Palavra do Senhor.
t. Graças a deus.

9. Aclamação ao Evangelho (De pé)  

 (Mt 11,29ab)

rEFrãO: Aleluia, Aleluia, Aleluia.
L. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de 
mim, que sou de manso e humilde coração!

10. Evangelho (Lc 14,1.7-14)

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. 1ACONTECEU QUE, num dia de sábado, 
Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos 
fariseus. E eles o observavam. 7Jesus notou 
como os convidados escolhiam os primeiros 
lugares. Então contou-lhes uma parábola: 
8“Quando tu fores convidado para uma festa 
de casamento, não ocupes o primeiro lugar. 
Pode ser que tenha sido convidado alguém 
mais importante do que tu, 9e o dono da 
casa, que convidou os dois, venha te dizer: 
‘Dá o lugar a ele.’ Então tu ficarás envergo-
nhado e irás ocupar o último lugar. 10Mas, 
quando tu fores convidado, vai sentar-te no 
último lugar. Assim, quando chegar quem 
te convidou, te dirá: ‘Amigo, vem mais para 
cima.’ E isto vai ser uma honra para ti diante 
de todos os convidados. 11Porque quem se 
eleva, será humilhado e quem se humilha, será 
elevado.” 12E disse também a quem o tinha 
convidado: “Quando tu deres um almoço ou 
um jantar, não convides teus amigos, nem 
teus irmãos, nem teus parentes, nem teus 
vizinhos ricos. Pois estes poderiam também 
convidar-te e isto já seria a tua recompensa. 
13Pelo contrário, quando deres uma festa, 
convida os pobres, os aleijados, os coxos, 
os cegos. 14Então tu serás feliz! Porque eles 
não te podem retribuir. Tu receberás a 
recompensa na ressurreição dos justos.” 
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. Supliquemos ao Pai de Misericórdia, 
que em Jesus, manso e humilde de coração, 
adotou-nos como filhos seus, que acolha 
nossos pedidos.
1. Para que a Igreja, em todas as suas 
ações, manifeste a humildade que pro-
cede do Pai de Misericórdia, rezemos ao 
Senhor:
t. senhor, atendei às nossas preces.
2. Para que a humildade seja marca cons-
tante em tudo que fizermos, rezemos ao 
Senhor:
3. Para que os catequistas sejam abenço-
ados e, de seu trabalho, brotem corações 
humildes, capazes de transformar o mun-
do, rezemos ao Senhor:
4. Para que os orgulhosos, vaidosos e 
prepotentes se convertam, rezemos ao 
Senhor:
5. Para que a ausência de humildade 
nos católicos não esconda a beleza do 
Ano Santo da Misericórdia, rezemos ao 
Senhor:  (Outras preces)

P. Ouvi, ó Deus, as preces que vos apre-
sentamos, no desejo de que nossos cora-
ções sejam purificados de todo orgulho 
e nos tornemos humildes à semelhança 
de vosso amado Filho Jesus Cristo, que 
convosco vive e reina, na unidade do 
Espírito Santo.
t. amém.



Quem é o Homem do Sudário?
EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL NO RIO DE JANEIRO

DE 26 DE MAIO A 26 DE NOVEMBRO DE 2016
De Segunda a Domingo das 08h às 17h - Entrada gratuita

Local: Catedral de São Sebastião do Rio de Janeiro - Av Chile, 245, no Centro

 Liturgia Eucarística

14. Canto das Ofertas (Sentados)

1. É alimento o pão que faz caminhar / 
quem, por este mundo, busca sua vida sem-
pre renovar. / Também a comunhão quer 
nos transformar, / lá no mais profundo, 
para ao Pai, com Cristo, tudo ofertar.
rEFrãO: Senhor, é teu o meu viver. / 
Contigo quero ser entrega, oblação. / Por 
ti, ao Pai, me oferecer, / do mundo então 
fazer eterna comunhão.
2. Dom, entrega total, é Cristo Jesus, / 
pelo Pai mandado, como sacramento da 
libertação. / Também nosso ideal é viver na 
luz, / como consagrados, sermos o fermento 
que faz a união.

15. 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.

16. Oração Sobre as Oferendas
P. Ó Deus, o sacrifício que vamos oferecer 
nos traga sempre a graça da salvação, e vos-
so poder leve à plenitude o que realizamos 
nesta liturgia. Por Cristo, nosso Senhor.
t. amém.

17. Oração Eucarística VIII
sobre reconciliação – ii
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. Nós vos agradecemos, Deus Pai todo-
-poderoso, e por causa de vossa ação no 
mundo vos louvamos pelo Senhor Jesus. 
No meio da humanidade, dividida em con-
tínua discórdia, sabemos por experiência 
que sempre levais as pessoas a procurar a 
reconciliação. Vosso Espírito Santo move os 

corações, de modo que os inimigos voltem 
à amizade, os adversários se deem as mãos 
e os povos procurem reencontrar a paz.
t. Fazei-nos, ó Pai, instrumentos de 
vossa paz!
P. Sim, ó Pai, porque é obra vossa que a 
busca da paz vença os conflitos, que o per-
dão supere o ódio, e a vingança dê lugar à 
reconciliação. Por tudo de bom que fazeis, 
Deus de misericórdia, não podemos deixar 
de vos louvar e agradecer. Unidos ao coro 
dos reconciliados cantamos (dizemos) 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. Deus de amor e de poder, louvado sois 
em vosso Filho Jesus Cristo, que veio em 
vosso nome. Ele é a vossa palavra que 
liberta e salva toda a humanidade. Ele é a 
mão que estendeis aos pecadores. Ele é o 
caminho pelo qual nos chega a vossa paz.
t. Fazei-nos, ó Pai, instrumentos de 
vossa paz!
P. Deus, nosso Pai, quando vos abandona-
mos, vós nos reconduzistes por vosso Filho, 
entregando-o à morte para que voltássemos 
a vós e nos amássemos uns aos outros. Por 
isso, celebramos a reconciliação que vosso 
Filho nos mereceu. Cumprindo o que ele 
nos mandou, vos pedimos: Santificai, = 
por vosso Espírito, estas oferendas. Antes 
de dar a vida para nos libertar, durante 
a ceia, Jesus tomou o pão, pronunciou a 
bênção de ação de graças e o entregou a 
seus discípulos, dizendo: 
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O 
MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE 
POR VÓS. 
Naquela mesma noite, tomou nas mãos o 
cálice e, proclamando a vossa misericórdia, 
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. anunciamos, senhor, a vossa morte e 
proclamamos a vossa ressurreição. Vin-
de, senhor Jesus!

P. Ó Deus, Pai de misericórdia, vosso Filho 
nos deixou esta prova de amor. Celebrando 
a sua morte e ressurreição, nós vos damos 
aquilo que nos destes: o sacrifício da per-
feita reconciliação.
t. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo 
nos reconciliou!
P. Nós vos pedimos, ó Pai, aceitai-nos tam-
bém com vosso Filho e, nesta ceia, dai-nos o 
mesmo Espírito, de reconciliação e de paz. 
t. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo 
nos reconciliou!
P. Ele nos conserve em comunhão com o 
Papa N. e o nosso Bispo N., com todos os 
bispos e o povo que conquistastes. Fazei de 
vossa Igreja sinal da unidade entre os seres 
humanos e instrumento da vossa paz. 
t. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo 
nos reconciliou!
P. Assim como aqui nos reunistes, ó Pai, à 
mesa do vosso Filho em união com a Virgem 
Maria, Mãe de Deus, com São José, seu espo-
so, e com todos os santos, reuni no mundo 
novo, onde brilha a vossa paz, os homens e as 
mulheres de todas as classes e nações, de todas 
as raças e línguas, para a ceia da comunhão 
eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor.
t. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo 
nos reconciliou!
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.

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
rEFrãO: Foi com eterno amor / que Eu, 
o teu Senhor, / te escolhi, chamei à vida! / 
E te sustento assim, / no mesmo amor sem 
fim: / dou-te a minha vida, / escondida 
neste pão, / pra que vás, também, / fazer 
o bem, ser comunhão!
1. Por ti chamado, para ser mais, / eu quero, 
lado a lado, viver da tua paz!
2. Livre te sigo, ó meu Senhor; / serei assim, 
contigo, mais vida, pão de amor!


