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ORAÇÕES PARA O OITAVÁRIO  

DE NOSSA SENHORA DA PENHA
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ORAÇÃO PREPARATÓRIA

Oração Preparatória

Salve Senhora da Penha, Rainha dos céus e da terra! Mãe Imaculada 
do Redentor e refúgio dos pecadores, doçura e alívio de todos os 
nossos sofrimentos, que no monte sagrado da Penha vos dignastes 
revelar ao vosso Servo Frei Pedro Palácios os prodígios de vosso 
coração de mãe, eis-me prostrado aos pés de vossa milagrosa 
imagem para expor-vos a minha aflição e pedir o milagre da 
graça. A vós suspiro com fervoroso alento, gemendo e chorando a 
vossos pés e implorando a vossa paixão. Enxugai benigna o pranto 
de quem vive desterrado neste vale de lágrimas. Sede minha 
advogada junto ao vosso Filho Jesus e a Ele me levai, depois deste 
desterro da vida, ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem da Penha, 
Mãe, Rainha e Padroeira nossa. Amém.
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Súplica

Debaixo da vossa proteção nos refugiamos, ó Santa Mãe de Deus. 
Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas 
livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita.
Senhora nossa, Medianeira nossa, Advogada nossa! Com vosso 
Filho reconciliai-nos; a vosso Filho recomendai-nos; a vosso Filho 
apresentai-nos. Amém.
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Oração Final
 

Ó Virgem Imaculada, Mãe de Deus e Mãe nossa, que vos dignastes 
abrir neste Santuário a fonte das vossas graças mais singulares, 
eis-me prostrado aos pés de vossa veneranda e milagrosa 
imagem. Suplico-vos, ó Nossa Senhora da Penha, com a mais filial 
confiança, livrai-nos, a mim e aos que me são caros, dos males que 
nos afligem, e concedei-nos os favores de que necessitamos.
Ó Mãe de Misericórdia, pela Sagrada Paixão de Vosso Divino 
Filho, pelas dores e angústias de vosso coração materno, tende 
compaixão de mim, não me deixeis sair deste vosso Santuário sem 
que primeiro tenhais apresentado ao vosso caro Jesus as minhas 
ardentes súplicas.
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Oração de Nossa Senhora da Penha
(Aprovada pelo 1º Bispo do Espírito Santo,  

Dom João Nery, em 23 de abril de 1901) 

Ó Maria Santíssima, a Senhora da Penha, em cujas mãos depositou 
Deus todos os tesouros das suas graças, constituindo-vos, amorosa 
e larguíssima dispensadora a todos os que a vós recorrem com 
viva fé.

Eis-me cheio de esperança no vosso eficacíssimo patrocínio, 
solicitando, humildemente, vossa proteção e amparo. 

Ah! Não negueis o vosso favor, ó cara Mãe, a este vosso amoroso, 
embora indigno filho.

Recordai-vos, ó Senhora da Penha, que nunca se ouviu dizer que 
algum dos que em vós têm depositado toda a sua esperança, tenha 
ficado iludido.

Consolai-me, pois, ó amorosíssima Senhora, com vossas graças 
que tão instantemente peço, a fim de continuar a honrar-vos na 
terra, com meu cordial reconhecimento até que possa, um dia, 
no céu, mais dignam entre agradecer-vos todos os benefícios 
recebidos, nos séculos dos séculos. Assim seja.

Rezam-se em seguida 3 Ave-Marias
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Saudação à Santíssima Virgem
 (De São Francisco de Assis)

Salve, ó Senhora santa, minha santíssima, Mãe de Deus, Maria, 
que sois Virgem perpétua, escolhida pelo Santíssimo Pai do Céu, o 
qual vos consagrou com o seu Santíssimo e dileto Filho e o Espírito 
Santo Consolador! Em vós residiu e reside toda a plenitude da 
graça, e todo o bem!

Salve, ó palácio do Senhor! Salve, ó tabernáculo do Senhor! Salve, 
ó morada do Senhor! Salvem ó manto do Senhor! Salve, ó serva do 
Senhor!

Assim como Vós, todas as santas virtudes que pela graça e 
iluminação do Espírito Santo sois derramadas nos corações dos 
fiéis, convertendo-os de pecadores em santos diante de Deus!
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PRIMEIRO DIA: RESSURREIÇÃO
Alegrias de Nossa Senhora: Maria se alegra quando da Ressurreição 
de Jesus

Os relatos da Ressurreição não mencionam a aparição de Jesus a sua 
mãe. No entanto, desde antiga tradição, se afirma que antes de estar 
com Maria Madalena no jardim, antes de estar com os discípulos no 
caminho de Emaús, antes de estar à espera dos discípulos na beira da 
Praia, Jesus havia estado com sua mãe e partilhado com ela a alegre 
notícia da Ressurreição. No coração da Mãe morava a confiança nas 
promessas do Deus da Vida.

1. Canto
2. Saudação
3. Apresentação da Alegria do dia
- Loa a Nossa Senhora da Penha
- Refrão: Lema da Festa “Todas as gerações me chamarão Bem 

aventurada”.

4. Oração 
Salve Senhora da Penha, Rainha do Céu e da terra. Mãe Imaculada do 
Redentor, refúgio dos pecadores, doçura e alívio de todos os nossos 
sofrimentos, que neste monte sagrado vos dignastes revelar ao vosso 
servo Frei Pedro Palácios os prodígios de vosso coração de mãe; eis-me 
prostrado aos pés de vossa venerável imagem, para expor-vos minha 
aflição e pedir-vos graça. A vós suspiro com fervoroso alento e imploro 
vossa compaixão. Enxugai o pranto de quem vive desterrado neste vale 
de lágrimas. Sede minha advogada junto ao vosso Filho Jesus e a Ele me 
levai depois desta vida, ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem da Penha, 
Mãe, Rainha e Padroeira nossa. Amém.

5. Recordação da História
Irmãos e Irmãs, se hoje temos a alegria de estar aqui, no alto do Morro 
da Penha, se hoje temos o privilégio de subir aqui para orar, agradecer 
e chegar tão perto de Nossa Senhora das Alegrias, a Senhora da Penha, 
só o fazemos graças à enorme fé de um frei espanhol, chamado Pedro 
Palácios, da Ordem dos Frades Menores, de São Francisco de Assis. 

Não há como estar aqui nesse espaço tão abençoado e não sentir a 
forte presença dos inúmeros exemplos cristãos deixados para nós por 
esse humilde servo de Deus, há mais de quatro séculos.
Por seu grande amor a Deus, fortalecido por sua devoção à Bem 
Aventurada Senhora das Alegrias, entregou-se ao forte chamado de 
Jesus Cristo: “Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura” 
(Mc 16:15). Assim sendo, Frei Pedro Palácios, por vontade própria, 
solicitou a seus superiores autorização para, em uma frágil caravela, 
deixar o continente europeu, a fim de cumprir a difícil missão de levar 
a Boa Nova a todo o povo que vivia aqui no Novo Mundo.  Dessa forma 
Frei Pedro Palácios pisou em terras capixabas, trouxe para nós a Palavra 
Divina, vivendo plenamente sua vocação evangelizadora até o fim de 
seus dias.
Oh, Bem Aventurada Senhora da Penha, interceda, junto a seu Filho 
Jesus, para que saibamos admirar a caridade e o desprendimento de 
Frei Pedro Palácios, e para que o procuremos imitar nas tantas virtudes 
que o destacaram como verdadeiro servo de Deus. 
Oh, Mãe das Alegrias, assim como, no passado, amparaste vosso servo 
frei Pedro Palácios, sede hoje nosso amparo e fortaleza, concedendo-
nos, por intercessão do Santo Espírito, que se acenda nos nossos 
corações uma centelha daquele fogo de caridade que um dia abrasou Frei 
Pedro Palácios. Permiti, oh Mãe Santíssima, a graça de perseverarmos 
neste Oitavário que hoje iniciamos, de tal modo que possamos um dia 
contemplar vosso olhar de misericórdia e ternura.

6. Mensagem 
«Felizes os pobres em espírito, porque deles é o Reino do Céu».
O Evangelho convida-nos a reconhecer a verdade do nosso coração, 
para ver onde colocamos a segurança da nossa vida. Normalmente, o 
rico sente-se seguro com as suas riquezas e, quando estas estão em 
risco, pensa que se desmorona todo o sentido da sua vida na terra. O 
próprio Jesus disse isso na parábola do rico insensato, falando daquele 
homem seguro de si, que – como um insensato – não pensava que 
poderia morrer naquele mesmo dia (cf. Lc 12, 16-21).
As riquezas não te dão segurança alguma. Mais ainda: quando o coração 
se sente rico, fica tão satisfeito de si mesmo que não tem espaço para a 
Palavra de Deus, para amar os irmãos, nem para gozar das coisas mais 
importantes da vida. Deste modo priva-se dos bens maiores. Por isso, 
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Jesus chama felizes os pobres em espírito, que têm o coração pobre, 
onde pode entrar o Senhor com a sua incessante novidade.
Lucas não fala duma pobreza «em espírito», mas simplesmente de ser 
«pobre» (cf. Lc 6, 20), convidando-nos assim a uma vida também austera 
e essencial. Desta forma, chama-nos a compartilhar a vida dos mais 
necessitados, a vida que levaram os Apóstolos e, em última análise, a 
configurar-nos a Jesus, que, «sendo rico, Se fez pobre» (2 Cor 8, 9).
Ser pobre no coração: isto é santidade.

7. Ladainha

8. Oração Final
Ó Virgem Imaculada, Mãe de Deus e Mãe nossa, que vos dignastes 
abrir neste Santuário a fonte das vossas graças mais singulares, eis-me 
prostrado aos pés de vossa veneranda e milagrosa imagem. Suplico-
vos, ó Nossa Senhora da Penha, com a mais filial confiança, livrai-nos, 
a mim e aos que me são caros, dos males que nos afligem, e concedei-
nos os favores de que necessitamos.
Ó Mãe de Misericórdia, tende compaixão de mim, não me deixeis sair 
deste vosso Santuário sem que primeiro tenhais apresentado ao vosso 
caro Jesus as minhas ardentes súplicas.
Abençoai-me, ó minha Mãe; espero em vós e não esperarei em vão! 
Amém.

9. Gratidão
Homenagem a Nossa Senhora da Penha.

SEGUNDO DIA: ANUNCIAÇÃO
Alegrias de Nossa Senhora: Maria se alegra quando recebe o 
anúncio do anjo Gabriel e a Encarnação do Filho de Deus 

A jovem Maria recebe com surpresa a missão anunciada pelo anjo. 
A surpresa logo dá lugar à confiança e a confiança logo se traduz em 
serviço, e o serviço inaugura o caminho para a verdadeira alegria.
Deus oferece também a nós uma importante missão: anunciar por 
palavras e atos o Evangelho de Jesus. Nosso anúncio tenha a marca da 
confiança, do serviço e da verdadeira alegria. 

1. Canto
2. Saudação
3. Apresentação da Alegria do dia
- Loa a Nossa Senhora da Penha
- Refrão: Lema da Festa “Todas as gerações me chamarão Bem 

aventurada”.

4. Oração 
Salve Senhora da Penha, Rainha do Céu e da terra. Mãe Imaculada do 
Redentor, refúgio dos pecadores, doçura e alívio de todos os nossos 
sofrimentos, que neste monte sagrado vos dignastes revelar ao vosso 
servo Frei Pedro Palácios os prodígios de vosso coração de mãe; eis-me 
prostrado aos pés de vossa venerável imagem, para expor-vos minha 
aflição e pedir-vos graça. A vós suspiro com fervoroso alento e imploro 
vossa compaixão. Enxugai o pranto de quem vive desterrado neste vale 
de lágrimas. Sede minha advogada junto ao vosso Filho Jesus e a Ele me 
levai depois desta vida, ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem da Penha, 
Mãe, Rainha e Padroeira nossa. Amém.

5. Recordação da História
Frei Pedro Palácios chegou à pequena Vila do Espírito Santo, hoje Vila 
Velha. Nosso missionário, depois de visitar a Matriz da localidade, 
começou a procurar um abrigo. Deparou-se com uma pequena gruta 
natural, formada por uma pedra. Ali entrou e, tirando o painel da 
Virgem das Alegrias da pouca bagagem que trazia consigo, deu-
lhe um beijo extremamente agradecido, por ter encontrado tão 
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facilmente uma morada bem de acordo com seus desejos; uma 
morada pobre conforme deveria ser a morada de um seguidor de São 
Francisco de Assis. Dessa forma, deu firme exemplo de desapego às 
coisas que passam e nos ensinou a grande virtude da humildade.
Oh, Bem Aventurada Virgem das Alegrias, imploramos hoje e sempre 
que interceda junto a seu Filho Jesus Cristo, para que saibamos 
cultivar o jeito franciscano de ver o mundo, a partir do exemplo 
vivido por Frei Pedro Palácios. Gravai em nossos corações o mais 
sincero desejo de sempre praticar a humildade como base de todos 
os nossos pensamentos e atitudes; afinal a humildade figura entre 
as virtudes que mais amais e quereis ver em todos os vossos filhos 
e filhas. Gravai em nossos corações o desejo sincero de possuir os 
mesmos amorosos afetos que teve esse vosso servo para coma a 
virtude que mais amais e como Mãe quereis em todos os vossos 
filhos.

6. Mensagem 
«Felizes os mansos, porque possuirão a terra».
É uma frase forte, neste mundo que, desde o início, é um lugar de 
inimizade, onde se litiga por todo o lado, onde há ódio em toda a 
parte, onde constantemente classificamos os outros pelas suas 
ideias, os seus costumes e até a sua forma de falar ou vestir. Em 
suma, é o reino do orgulho e da vaidade, onde cada um se julga no 
direito de elevar-se acima dos outros. Embora pareça impossível, 
Jesus propõe outro estilo: a mansidão. É o que praticava com os 
seus discípulos, e contemplamos na sua entrada em Jerusalém: «aí 
vem o teu Rei, ao teu encontro, manso e montado num jumentinho» 
(Mt 21, 5; cf. Zc 9, 9).
Disse Ele: «Aprendei de Mim, porque sou manso e humilde de coração 
e encontrareis descanso para o vosso espírito» (Mt 11, 29). Se vivemos 
tensos, arrogantes diante dos outros, acabamos cansados e exaustos. 
Mas, quando olhamos os seus limites e defeitos com ternura e 
mansidão, sem nos sentirmos superiores, podemos dar-lhes uma mão 
e evitamos de gastar energias em lamentações inúteis. Para Santa 
Teresa de Lisieux, «a caridade perfeita consiste em suportar os defeitos 
dos outros, em não se escandalizar com as suas fraquezas».[69] Reagir 
com humilde mansidão: isto é santidade.

7. Ladainha

8. Oração Final
Ó Virgem Imaculada, Mãe de Deus e Mãe nossa, que vos dignastes 
abrir neste Santuário a fonte das vossas graças mais singulares, eis-me 
prostrado aos pés de vossa veneranda e milagrosa imagem. Suplico-
vos, ó Nossa Senhora da Penha, com a mais filial confiança, livrai-nos, 
a mim e aos que me são caros, dos males que nos afligem, e concedei-
nos os favores de que necessitamos.
Ó Mãe de Misericórdia, tende compaixão de mim, não me deixeis sair 
deste vosso Santuário sem que primeiro tenhais apresentado ao vosso 
caro Jesus as minhas ardentes súplicas.
Abençoai-me, ó minha Mãe; espero em vós e não esperarei em vão! 
Amém.

9. Gratidão
Homenagem a Nossa Senhora da Penha.
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TERCEIRO DIA: VISITAÇÃO
Alegrias de Nossa Senhora: - Maria se alegra quando visita a Sua 
prima Santa Isabel

Tendo assumido a missão dada pelo anjo, Maria vai às montanhas 
para estar com Isabel. O encontro das duas mulheres é seguido de 
outro encontro que enche de alegria o coração da Mãe do Salvador: 
As crianças que elas portavam se encontram e comunicam o desejo 
de Deus de encontrar-se com o ser humano. Encontrar com o Senhor, 
acolhê-lo em nossa vida é caminho de verdadeira alegria.

1. Canto
2. Saudação
3. Apresentação da Alegria do dia
- Loa a Nossa Senhora da Penha
- Refrão: Lema da Festa “Todas as gerações me chamarão Bem 

aventurada”.

4. Oração 
Salve Senhora da Penha, Rainha do Céu e da terra. Mãe Imaculada do 
Redentor, refúgio dos pecadores, doçura e alívio de todos os nossos 
sofrimentos, que neste monte sagrado vos dignastes revelar ao vosso 
servo Frei Pedro Palácios os prodígios de vosso coração de mãe; eis-me 
prostrado aos pés de vossa venerável imagem, para expor-vos minha 
aflição e pedir-vos graça. A vós suspiro com fervoroso alento e imploro 
vossa compaixão. Enxugai o pranto de quem vive desterrado neste vale 
de lágrimas. Sede minha advogada junto ao vosso Filho Jesus e a Ele me 
levai depois desta vida, ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem da Penha, 
Mãe, Rainha e Padroeira nossa. Amém.

5. Recordação da História
Assim que se estabeleceu em sua humilde gruta, Frei Pedro Palácios 
tratou logo de por em prática seu espírito missionário e preparou 
um pequeno oratório de Nossa Senhora das Alegrias. Tal iniciativa 
encheu a todos de entusiasmo, pois esse humilde servo, como 
digno imitador de Maria, era uma dessas criaturas singulares, que, 
apesar do corpo velho e cansado, mantinha uma alma sempre nova 

e iluminada. Como luz resplandecente, frei Pedro Palácios tinha 
sempre uma palavra de conforto e de amabilidade para todos os 
que dele se aproximassem, e assim podia chegar facilmente ao 
coração de cada habitante desta nova terra. Dessa forma carinhosa, 
o missionário Frei Pedro Palácios nos apresentou, neste primeiro 
altar, a tão amada Nossa Senhora da Penha.
Oh Bem Aventurada Mãe de Deus e nossa, a vós clamamos, volvei 
vosso olhar materno sobre nós. Fazei com que nossas almas sejam 
enriquecidas pela beleza das virtudes missionárias, como fizestes com 
seu abençoado filho Pedro Palácios. Tomai, oh Mãe, nossos corações, 
para que se tornem verdadeiros oratórios que conservem o amor e a 
confiança em vosso poderoso auxílio. 

6. Mensagem 
«Felizes os que choram, porque serão consolados».
O mundo propõe-nos o contrário: o entretenimento, o prazer, a 
distração, o divertimento. E diz-nos que isto é que torna boa a vida. O 
mundano ignora, olha para o lado, quando há problemas de doença ou 
aflição na família ou ao seu redor. O mundo não quer chorar: prefere 
ignorar as situações dolorosas, cobri-las, escondê-las. Gastam-se 
muitas energias para escapar das situações onde está presente o 
sofrimento, julgando que é possível dissimular a realidade, onde nunca, 
nunca, pode faltar a cruz.
A pessoa que, vendo as coisas como realmente estão, se deixa 
trespassar pela aflição e chora no seu coração, é capaz de alcançar 
as profundezas da vida e ser autenticamente feliz.[70] Esta pessoa 
é consolada, mas com a consolação de Jesus e não com a do mundo. 
Assim pode ter a coragem de compartilhar o sofrimento alheio, e 
deixa de fugir das situações dolorosas. Desta forma, descobre que a 
vida tem sentido socorrendo o outro na sua aflição, compreendendo 
a angústia alheia, aliviando os outros. Esta pessoa sente que o outro 
é carne da sua carne, não teme aproximar-se até tocar a sua ferida, 
compadece-se até sentir que as distâncias são superadas. Assim, é 
possível acolher aquela exortação de São Paulo: «Chorai com os que 
choram» (Rm 12, 15).
Saber chorar com os outros: isto é santidade.

7. Ladainha
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8. Oração Final
Ó Virgem Imaculada, Mãe de Deus e Mãe nossa, que vos dignastes 
abrir neste Santuário a fonte das vossas graças mais singulares, eis-me 
prostrado aos pés de vossa veneranda e milagrosa imagem. Suplico-
vos, ó Nossa Senhora da Penha, com a mais filial confiança, livrai-nos, 
a mim e aos que me são caros, dos males que nos afligem, e concedei-
nos os favores de que necessitamos.
Ó Mãe de Misericórdia, tende compaixão de mim, não me deixeis sair 
deste vosso Santuário sem que primeiro tenhais apresentado ao vosso 
caro Jesus as minhas ardentes súplicas.
Abençoai-me, ó minha Mãe; espero em vós e não esperarei em vão! 
Amém.

9. Gratidão
A cada dia um cantor, ou grupo, será convidado a cantar um hino em 
homenagem a Nossa Senhora. Preferencialmente, serão convidadas 
pessoas de diferentes segmentos, buscando contemplar os diversos 
matizes da identidade capixaba.

QUARTO DIA: NATAL
Alegrias de Nossa Senhora: - Maria se alegra quando nasce seu 
filho, o Menino Jesus

O nascimento de uma criança enche de alegria os que a cercam. Maior 
alegria ainda promoveu o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus 
encheu de alegria o coração de Maria porque é a promessa de Deus 
cumprida. Aquele que viu a miséria de seu povo e veio libertá-lo. Aquele 
que conhece a fragilidade do ser humano veio ser um de nós. Deus 
vem ao encontro da gente para nos dar a oportunidade de ir até ele. 
O coração da Mãe se alegra, afinal, por Jesus todos os seus filhos, de 
todos os tempos e de todos os lugares poderão conhecer e buscar a 
salvação. A alegria de Maria nos anime e encoraje no seguimento de 
seu filho, Luz das nações.

1. Canto
2. Saudação
3. Apresentação da Alegria do dia
- Loa a Nossa Senhora da Penha
- Refrão: Lema da Festa “Todas as gerações me chamarão Bem 

aventurada”.

4. Oração 
Salve Senhora da Penha, Rainha do Céu e da terra. Mãe Imaculada do 
Redentor, refúgio dos pecadores, doçura e alívio de todos os nossos 
sofrimentos, que neste monte sagrado vos dignastes revelar ao vosso 
servo Frei Pedro Palácios os prodígios de vosso coração de mãe; eis-me 
prostrado aos pés de vossa venerável imagem, para expor-vos minha 
aflição e pedir-vos graça. A vós suspiro com fervoroso alento e imploro 
vossa compaixão. Enxugai o pranto de quem vive desterrado neste vale 
de lágrimas. Sede minha advogada junto ao vosso Filho Jesus e a Ele me 
levai depois desta vida, ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem da Penha, 
Mãe, Rainha e Padroeira nossa. Amém.

5. Recordação da História
Como digno imitador de Maria, Frei Pedro Palácios se ofereceu como 
instrumento na construção da Paz e do Bem junto a todo o povo que 
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encontrava, evangelizando a todos sem distinção, fossem eles colonos, 
fossem eles nativos. Além desse serviço, deu grande exemplo de que 
devemos aceitar, com a maior conformidade possível, as variações e 
os sofrimentos enviados por Deus. Com seu exemplo vivo frei Pedro 
Palácios mostrou que, mesmo com a contínua proteção da Virgem, 
nem os justos ficam isentos dos desafios de quem quer ser cristão.
Pouco tempo depois de ter construído o primeiro oratório em honra a 
Nossa Senhora das Alegrias, o bom religioso percebeu que seu amado 
quadro da Virgem não estava mais em seu altar. Esse fato lhe causou 
muitas angústias. Podemos imaginar os sofrimentos por que passou 
aquele santo frei, imaginando perdido o grande símbolo de sua devoção. 
No entanto, apesar de todos esses sofrimentos e dores, nenhuma 
queixa amarga escapou da boca do Frei Pedro Palácios.
Oh Bem Aventurada Virgem da Penha, Alegria nossa, fazei com que 
aprendamos, a partir dos exemplos de Frei Pedro Palácios, a nos 
conformar com a vontade de Deus em todos os nossos sofrimentos. 
Não nos deixeis cair na tentação de ofendermos a Deus com palavras de 
desespero, de cansaço.   Dai-nos a sabedoria para abençoarmos a mão 
que nos fere, e procurarmos sempre aprender a partir dos sofrimentos 
e das provações.

6. Mensagem 
«Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados».
«Fome e sede» são experiências muito intensas, porque correspondem 
a necessidades primárias e têm a ver com o instinto de sobrevivência. 
Há pessoas que, com esta mesma intensidade, aspiram pela justiça 
e buscam-na com um desejo assim forte. Jesus diz que elas serão 
saciadas, porque a justiça, mais cedo ou mais tarde, chega e nós 
podemos colaborar para o tornar possível, embora nem sempre vejamos 
os resultados deste compromisso.
Esta justiça começa por se tornar realidade na vida de cada um, sendo 
justo nas próprias decisões, e depois manifesta-se na busca da justiça 
para os pobres e vulneráveis. É verdade que a palavra «justiça» pode ser 
sinónimo de fidelidade à vontade de Deus com toda a nossa vida, mas, 
se lhe dermos um sentido muito geral, esquecemo-nos que se manifesta 
especialmente na justiça com os inermes: «procurai o que é justo, socorrei 
os oprimidos, fazei justiça aos órfãos, defendei as viúvas» (Is 1, 17).
Buscar a justiça com fome e sede: isto é santidade.

7. Ladainha

8. Oração Final
Ó Virgem Imaculada, Mãe de Deus e Mãe nossa, que vos dignastes 
abrir neste Santuário a fonte das vossas graças mais singulares, eis-me 
prostrado aos pés de vossa veneranda e milagrosa imagem. Suplico-
vos, ó Nossa Senhora da Penha, com a mais filial confiança, livrai-nos, 
a mim e aos que me são caros, dos males que nos afligem, e concedei-
nos os favores de que necessitamos.
Ó Mãe de Misericórdia, tende compaixão de mim, não me deixeis sair 
deste vosso Santuário sem que primeiro tenhais apresentado ao vosso 
caro Jesus as minhas ardentes súplicas.
Abençoai-me, ó minha Mãe; espero em vós e não esperarei em vão! 
Amém.

9. Gratidão
Homenagem a Nossa Senhora da Penha.
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QUINTO DIA: EPIFANIA
Alegrias de Nossa Senhora: - Maria se alegra quando os três reis 
magos prestam adoração ao Menino Jesus 

O Menino nascido na estrebaria de Belém é o Príncipe da Paz. Sua 
chegada enche de sentido a vida de todos os homens e mulheres 
espalhados por toda a terra. A visita dos magos é confirmação da 
voz do profeta: o Menino nascido na estrebaria é a Luz das Nações, 
alegria aos corações. Assim como os magos na noite em Belém 
também somos convidados a ir ao encontro do Senhor que vem 
morar entre nós.

1. Canto
2. Saudação
3. Apresentação da Alegria do dia
- Loa a Nossa Senhora da Penha
- Refrão: Lema da Festa “Todas as gerações me chamarão Bem 

aventurada”.

4. Oração 
Salve Senhora da Penha, Rainha do Céu e da terra. Mãe Imaculada do 
Redentor, refúgio dos pecadores, doçura e alívio de todos os nossos 
sofrimentos, que neste monte sagrado vos dignastes revelar ao vosso 
servo Frei Pedro Palácios os prodígios de vosso coração de mãe; eis-me 
prostrado aos pés de vossa venerável imagem, para expor-vos minha 
aflição e pedir-vos graça. A vós suspiro com fervoroso alento e imploro 
vossa compaixão. Enxugai o pranto de quem vive desterrado neste vale 
de lágrimas. Sede minha advogada junto ao vosso Filho Jesus e a Ele me 
levai depois desta vida, ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem da Penha, 
Mãe, Rainha e Padroeira nossa. Amém.

5. Recordação da História
Tendo perdido seu precioso quadro da Virgem das Alegrias, Frei Pedro 
Palácios não mediu esforços para encontrá-lo novamente. Sem perder 
um instante, esquecendo sua avançada idade e suas fraquezas, subiu 
e desceu em todas as direções, saltando de pedra em pedra, chegando 
até aqui, ao cume desta montanha onde estamos agora. Foi quando 

um grito de júbilo saiu espontâneo de seu peito. Entre essas duas 
palmeiras Frei Pedro Palácios encontrou o seu querido painel. Aqui ele 
se encontrou novamente com a bondade de Maria. 
Oh Bem Aventurada Virgem Maria, cheia de graça, consolo e 
misericórdia, dai-nos a perseverança na fé, para que, sempre que 
tivermos a infelicidade de nos perder de vós, pelo pecado, nos 
esforcemos para reencontrá-la, assim como o fez seu amoroso servo 
Frei Pedro Palácios.
Que, a partir da oração das Sete Alegrias de Nossa Senhora, tenhamos 
força para recuperarmos de novo sua valiosa proteção. Fazei com que, 
assim como foi grande a alegria de Frei Palácios ao reencontrar seu 
painel perdido, não seja menor a nossa ao recuperar a Graça Divina e 
com ela o olhar amoroso da nossa boa Mãe.

6. Mensagem 
«Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia».
A misericórdia tem dois aspetos: é dar, ajudar, servir os outros, mas 
também perdoar, compreender. Mateus resume-o numa regra de 
ouro: «o que quiserdes que vos façam os homens, fazei-o também 
a eles» (7, 12). O Catecismo lembra-nos que esta lei se deve aplicar 
«a todos os casos»,[71] especialmente quando alguém «se vê 
confrontado com situações que tornam o juízo moral menos seguro 
e a decisão difícil».[72]
Dar e perdoar é tentar reproduzir na nossa vida um pequeno reflexo da 
perfeição de Deus, que dá e perdoa superabundantemente. À medida 
que usarmos para compreender e perdoar será aplicada a nós para nos 
perdoar. A medida que aplicarmos para dar, será aplicada a nós no céu 
para nos recompensar. Não nos convém esquecê-lo.
Jesus não diz «felizes os que planeiam vingança», mas chama felizes 
aqueles que perdoam e o fazem «setenta vezes sete» (Mt 18, 22). É 
necessário pensar que todos nós somos uma multidão de perdoados. 
Todos nós fomos olhados com compaixão divina. Se nos aproximarmos 
sinceramente do Senhor e ouvirmos com atenção, possivelmente uma 
vez ou outra escutaremos esta repreensão: «não devias também ter 
piedade do teu companheiro como Eu tive de ti?» (Mt 18, 33).
Olhar e agir com misericórdia: isto é santidade.

7. Ladainha
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8. Oração Final
Ó Virgem Imaculada, Mãe de Deus e Mãe nossa, que vos dignastes 
abrir neste Santuário a fonte das vossas graças mais singulares, eis-me 
prostrado aos pés de vossa veneranda e milagrosa imagem. Suplico-
vos, ó Nossa Senhora da Penha, com a mais filial confiança, livrai-nos, 
a mim e aos que me são caros, dos males que nos afligem, e concedei-
nos os favores de que necessitamos.
Ó Mãe de Misericórdia, tende compaixão de mim, não me deixeis sair 
deste vosso Santuário sem que primeiro tenhais apresentado ao vosso 
caro Jesus as minhas ardentes súplicas.
Abençoai-me, ó minha Mãe; espero em vós e não esperarei em vão! 
Amém.

9. Gratidão
Homenagem a Nossa Senhora da Penha.

SEXTO DIA: ENTRE OS DOUTORES
Alegrias de Nossa Senhora: - Maria se alegra quando encontra o 
menino Jesus, que estava no templo.

Jesus tinha ido ao templo com toda sua família. Seus pais pensavam que 
ele estivesse junto com as demais crianças da peregrinação. Quando 
foram vê-lo não conseguiram acha-lo. Voltando ao Templo, então, 
o encontraram. Grande alegria. Mas, no coração de Maria, a alegria 
não foi apenas por ver seu filho novamente. Ela alegrou-se porque 
foi crescendo no entendimento que a sua missão era grandiosa. Ela 
alegrou-se por perceber que seu menino crescia em estatura, sabedoria 
e santidade.

1. Canto
2. Saudação
3. Apresentação da Alegria do dia
- Loa a Nossa Senhora da Penha
- Refrão: Lema da Festa “Todas as gerações me chamarão Bem 

aventurada”.

4. Oração 
Salve Senhora da Penha, Rainha do Céu e da terra. Mãe Imaculada do 
Redentor, refúgio dos pecadores, doçura e alívio de todos os nossos 
sofrimentos, que neste monte sagrado vos dignastes revelar ao vosso 
servo Frei Pedro Palácios os prodígios de vosso coração de mãe; eis-me 
prostrado aos pés de vossa venerável imagem, para expor-vos minha 
aflição e pedir-vos graça. A vós suspiro com fervoroso alento e imploro 
vossa compaixão. Enxugai o pranto de quem vive desterrado neste vale 
de lágrimas. Sede minha advogada junto ao vosso Filho Jesus e a Ele me 
levai depois desta vida, ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem da Penha, 
Mãe, Rainha e Padroeira nossa. Amém.

5. Recordação da História
Depois do susto de ter perdido o painel de Nossa Senhora das Alegrias e 
de tê-lo encontrado aqui no alto desta montanha onde estamos agora, 
Frei Pedro Palácios viveu a repetição desse desaparecimento. Ao sair 
à procura veio novamente ao alto dessa montanha e constatou que o 
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quadro estava aqui. Tal fato deixou em frei Pedro Palácios a certeza de 
que era desejo da Virgem Maria ter um santuário nestas alturas. Mais 
uma vez, sem medir esforços, tratou logo de ouvir a palavra de nossa 
bondosa Mãe. Com a auxílio do povo passou a construir uma pequena 
capela para reunir os devotos de Nossa Senhora. Essa difícil tarefa foi 
cumprida, para nossa alegria, e foi coroada de magnífico sucesso.
Oh Bem Aventurada Virgem Maria, cheia de graça, ajudai-nos a aprender, 
a partir desse fato vivido por Frei Pedro Palácios, a consultar sempre o 
vosso desejo em todos os momentos de nossas vidas. Que saibamos 
pedir sempre em nossas orações sabedoria para conhecermos vosso 
santíssimo desejo.

6. Mensagem 
«Felizes os puros de coração, porque verão a Deus».
Esta bem-aventurança diz respeito a quem tem um coração simples, 
puro, sem imundície, pois um coração que sabe amar não deixa entrar 
na sua vida algo que atente contra esse amor, algo que o enfraqueça ou 
coloque em risco. Na Bíblia, o coração significa as nossas verdadeiras 
intenções, o que realmente buscamos e desejamos, para além do 
que aparentamos: «O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o 
coração» (1 Sam 16, 7). Ele procura falar-nos ao coração (cf. Os 2, 16) e 
nele deseja gravar a sua Lei (cf. Jer 31, 33). Em última análise, quer dar-
nos um coração novo (cf. Ez 36, 26).
Quando o coração ama a Deus e ao próximo (cf. Mt 22, 36-40), quando 
isto é a sua verdadeira intenção e não palavras vazias, então esse 
coração é puro e pode ver a Deus. São Paulo lembra, em pleno hino da 
caridade, que «vemos como num espelho, de maneira confusa» (1 Cor 
13, 12), mas, à medida que reinar verdadeiramente o amor, tornar-nos-
emos capazes de ver «face a face» (1 Cor 13, 12). Jesus promete que as 
pessoas de coração puro «verão a Deus».
Manter o coração limpo de tudo o que mancha o amor: isto é santidade.

7. Ladainha

8. Oração Final
Ó Virgem Imaculada, Mãe de Deus e Mãe nossa, que vos dignastes 
abrir neste Santuário a fonte das vossas graças mais singulares, eis-me 

prostrado aos pés de vossa veneranda e milagrosa imagem. Suplico-
vos, ó Nossa Senhora da Penha, com a mais filial confiança, livrai-nos, 
a mim e aos que me são caros, dos males que nos afligem, e concedei-
nos os favores de que necessitamos.
Ó Mãe de Misericórdia, tende compaixão de mim, não me deixeis sair 
deste vosso Santuário sem que primeiro tenhais apresentado ao vosso 
caro Jesus as minhas ardentes súplicas.
Abençoai-me, ó minha Mãe; espero em vós e não esperarei em vão! 
Amém.

9. Gratidão
Homenagem a Nossa Senhora da Penha.
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SÉTIMO DIA: ASSUNÇÃO
Alegrias de Nossa Senhora: - Maria se alegra quando da Sua 
Assunção ao céu.

O céu se veste de festa para receber a Mãe do Salvador. Tendo sido serva 
do Senhor na terra, Maria é coroada Rainha no céu. Sua caminhada de 
fidelidade preparou para ele lugar de honra junto ao trono de Deus. Os 
anjos a coroam no céu porque sua vida já havia sido coroada na terra 
por sua disponibilidade ao serviço de Deus, por seu sim à missão de ser 
a mãe do Salvador.

1. Canto
2. Saudação
3. Apresentação da Alegria do dia
- Loa a Nossa Senhora da Penha
- Refrão: Lema da Festa “Todas as gerações me chamarão Bem 

aventurada”.

4. Oração 
Salve Senhora da Penha, Rainha do Céu e da terra. Mãe Imaculada do 
Redentor, refúgio dos pecadores, doçura e alívio de todos os nossos 
sofrimentos, que neste monte sagrado vos dignastes revelar ao vosso 
servo Frei Pedro Palácios os prodígios de vosso coração de mãe; eis-me 
prostrado aos pés de vossa venerável imagem, para expor-vos minha 
aflição e pedir-vos graça. A vós suspiro com fervoroso alento e imploro 
vossa compaixão. Enxugai o pranto de quem vive desterrado neste vale 
de lágrimas. Sede minha advogada junto ao vosso Filho Jesus e a Ele me 
levai depois desta vida, ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem da Penha, 
Mãe, Rainha e Padroeira nossa. Amém.

5. Recordação da História
Frei Pedro Palácios entendeu que o desejo de nossa Mãe Maria era a 
construção de um santuário aqui no alto da montanha. Esquecendo 
sua avançada idade e suas fraquezas, não mediu esforços para 
levantar a tão sonhada edificação. No tempo que durou a construção, 
admiravelmente, das brotou uma nascente suficiente para executar as 
obras pretendidas. Era a Senhora da Penha que recompensava a fé de 

seu carinhoso servo e de seu povo, dando-nos mais uma vez o exemplo 
de que, se confiarmos em Deus e na Virgem Maria, conseguiremos 
cumprir sempre a missão a nós atribuída para a construção do reino de 
Deus, a partir da Evangelização. 
A partir de sua fé, sua oração e suas ações, esse frade menor ensinava 
não somente com a simplicidade de suas palavras, mas também 
a partir do seu testemunho diário, de quem cumpria seu dever com 
muita confiança. Levou uma vida de eremita, sem se esquecer das 
necessidades do próximo. Pedia esmolas para os pobres e levava-as 
pessoalmente aos mais necessitados. Avançado em idade, debilitado 
pelas penosas viagens missionárias, curtido pelas severas penitências, 
cansado pelos trabalhos na construção de capelas, Frei Pedro pressentia 
a proximidade da morte. Diante de suas fraquezas físicas apresentou 
seu último pedido a Deus: viver a graça de celebrar mais uma Festa 
de Nossa Senhora da Penha. Sua prece foi ouvida e, pouco antes de 
morrer, ele pode pela última vez demonstrar sua devoção à Maria.
Hoje, nós agradecemos a Frei Pedro Palácios por esse tão grande 
favor que nos foi dispensado, por intermédio da Misericórdia Divina. 
Estamos gratos pela oportunidade de subir aqui nesta montanha para 
orar, comungar, e render graças aos céus.
Oh Bem Aventurada Virgem da Penha, que sois tão doce e pia, que 
sois nossa padroeira graças à fé desse seu humilde servo, Frei Pedro 
Palácios, interceda por nós junto a seu filho Jesus, para que também 
nós saibamos confiar, sempre e em tudo, em vossa sagrada proteção, e 
que, assim, consigamos cumprir a missão divina a nós confiada. Desse 
vosso trono de misericórdia, volvei um maternal olhar para nós, vossos 
devotos, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. 

6. Mensagem 
«Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus».
Esta bem-aventurança faz-nos pensar nas numerosas situações 
de guerra que perduram. Da nossa parte, é muito comum sermos 
causa de conflitos ou, pelo menos, de incompreensões. O mundo das 
murmurações, feito por pessoas que se dedicam a criticar e destruir, 
não constrói a paz. Pelo contrário, tais pessoas são inimigas da paz e, 
de modo nenhum, bem-aventuradas. 
Os pacíficos são fonte de paz, constroem paz e amizade social. Àqueles 
que cuidam de semear a paz por todo o lado, Jesus faz-lhes uma 
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promessa maravilhosa: «serão chamados filhos de Deus» (Mt 5, 9). 
Não é fácil construir esta paz evangélica que não exclui ninguém; antes, 
integra mesmo aqueles que são um pouco estranhos, as pessoas difíceis 
e complicadas, os que reclamam atenção, aqueles que são diferentes, 
aqueles que são muito fustigados pela vida, aqueles que cultivam outros 
interesses. Trata-se de ser artesãos da paz, porque construir a paz é 
uma arte que requer serenidade, criatividade, sensibilidade e destreza.
Semear a paz ao nosso redor: isto é santidade.

7. Ladainha

8. Oração Final
Ó Virgem Imaculada, Mãe de Deus e Mãe nossa, que vos dignastes 
abrir neste Santuário a fonte das vossas graças mais singulares, eis-me 
prostrado aos pés de vossa veneranda e milagrosa imagem. Suplico-
vos, ó Nossa Senhora da Penha, com a mais filial confiança, livrai-nos, 
a mim e aos que me são caros, dos males que nos afligem, e concedei-
nos os favores de que necessitamos.
Ó Mãe de Misericórdia, tende compaixão de mim, não me deixeis sair 
deste vosso Santuário sem que primeiro tenhais apresentado ao vosso 
caro Jesus as minhas ardentes súplicas.
Abençoai-me, ó minha Mãe; espero em vós e não esperarei em vão! 
Amém.

9. Gratidão
Homenagem a Nossa Senhora da Penha.

OITAVO DIA: COROAÇÃO (ROMARIA DAS MULHERES)
Alegrias de Nossa Senhora: - Maria se alegra quando no céu é 
coroada Rainha.

Os anjos do céu se alegram e ornam Maria com a mais bela coroa. Pela 
fidelidade e disposição de realizar a vontade do pai, em Maria, o ser humano 
é resgatado e pode voltar ao convívio dos anjos. A Mãe do Rei do Universo 
será intercessora dos que desejam um dia viver na plenitude do céu.

1. Acolhida da Imagem 
2. Saudação
3. Oração 
Salve Senhora da Penha, Rainha do Céu e da terra. Mãe Imaculada do Redentor, 
refúgio dos pecadores, doçura e alívio de todos os nossos sofrimentos, que 
neste monte sagrado vos dignastes revelar ao vosso servo Frei Pedro Palácios 
os prodígios de vosso coração de mãe; eis-me prostrado aos pés de vossa 
venerável imagem, para expor-vos minha aflição e pedir-vos graça. A vós 
suspiro com fervoroso alento e imploro vossa compaixão. Enxugai o pranto de 
quem vive desterrado neste vale de lágrimas. Sede minha advogada junto ao 
vosso Filho Jesus e a Ele me levai depois desta vida, ó clemente, ó piedosa, ó 
doce Virgem da Penha, Mãe, Rainha e Padroeira nossa. Amém.

4. Coroação de Nossa Senhora 

5. Ladainha

6. Oração Final
Ó Virgem Imaculada, Mãe de Deus e Mãe nossa, que vos dignastes 
abrir neste Santuário a fonte das vossas graças mais singulares, eis-me 
prostrado aos pés de vossa veneranda e milagrosa imagem. Suplico-
vos, ó Nossa Senhora da Penha, com a mais filial confiança, livrai-nos, 
a mim e aos que me são caros, dos males que nos afligem, e concedei-
nos os favores de que necessitamos.
Ó Mãe de Misericórdia, tende compaixão de mim, não me deixeis sair 
deste vosso Santuário sem que primeiro tenhais apresentado ao vosso 
caro Jesus as minhas ardentes súplicas.
Abençoai-me, ó minha Mãe; espero em vós e não esperarei em vão! Amém.



ANOS

I. CANTOS DE ACOLHIDA  
E ANIMAÇÃO
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1. Sejam todos bem-vindos
Sejam todos bem-vindos (amigos!) / Vamos juntos festejar (Bem-
vindos!) / Nossa Senhora da Penha / Vem conosco se alegrar! (Paz e 
Bem irmãos!)

2. Feliz estou aqui...
Feliz estou aqui,/Estou feliz porque você chegou!(bis)/ Sua presença é 
festa, é alegria, amor,/ é uma bênção  de nosso Senhor!(bis)

3. Teu Sol não se apagará
Teu Sol não se apagará, / tua lua não será minguante, / porque o 
Senhor será tua Luz, / ó povo que Deus conduz!

4. Nas horas de Deus, amém!
Nas horas de Deus, amém! 
Pai, Filho, Espírito Santo
Luz de Deus em todo canto
Nas horas de Deus, amém!

Nas horas de Deus, amém!
Que o bem nos favoreça
Que o mal não aconteça
Nas horas de Deus, amém!

Nas horas de Deus, amém!
Que o coração do meu povo
De amor se torne novo
Nas horas de Deus, amém!

Nas horas de Deus, amém!
Que a colheita seja boa
Que ninguém mais vague à toa
Nas horas de Deus, amém!

Nas horas de Deus, amém!
Deus abençoe os artistas
As crianças e as catequistas

Nas horas de Deus, amém!

5. Deus nos abençõe
Deus nos abençoe. Deus nos dê a paz!
A paz que só o amor é que nos traz!

A paz na nossa vida, no nosso coração
E a bênção para toda criação!

A paz na nossa casa, nas ruas, no país
E a bênção da justiça que Deus quis!

A paz pra quem viaja, a paz pra quem ficou
E a bênção do conforto a quem chorou!

A paz entre as igrejas e nas religiões
E a bênção da irmandade entre as nações!

A paz pra toda a terra e a terra ao lavrador
E a bênção da fartura e do louvor!

6. É bonita demais, é bonita demais 
É bonita demais, é bonita demais / a mão de quem conduz a bandeira 
da paz. (bis)
1. É a paz verdadeira que vem da justiça, irmão. / É a paz da esperança 
que nasce de dentro do coração! (bis)
2. É a paz da verdade, da pura irmandade do amor. / Paz da 
comunidade que busca igualdade, ô, ô, ô! (bis)
3. Paz que é a graça e presente na vida da gente de fé. / Paz do 
Onipotente, Deus na nossa frente, Javé! (Axé)

7. Missão de todos nós 
O Deus que me criou / Me quis, me consagrou
Para anunciar o seu amor! (bis) 
Eu sou como a chuva em terra seca (bis)
Pra saciar, fazer brotar
Eu vivo pra amar e pra servir! (bis) 
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É missão de todos nós
Deus chama / Eu quero ouvir sua voz! (bis) 
Eu sou como flor por sobre o muro
Eu tenho mel, sabor do céu
Eu vivo pra amar e pra servir! 
Eu sou como estrela em noite escura 
Eu levo a luz, sigo a Jesus
Eu vivo pra amar e pra servir! 
Eu sou como abelha na colmeia 
Eu vou voar, vou trabalhar
Eu vivo pra amar e pra servir! 
Eu sou, profeta da verdade 
Canto a justiça e a liberdade
Eu vivo pra amar e pra servir!

8. Quando o espírito de Deus soprou 
1.Quando o Espírito de Deus soprou,
   O mundo inteiro se iluminou.
   A esperança na terra brotou,
   E um povo novo deu-se as mãos e caminhou. 
Lutar e cre, vencer a dor!
Louvar ao Criador!
Justiça e paz hão de reinar!
E viva o amor! 
2. Quando Jesus a terra visitou,
    a Boa Nova da justiça anunciou:
    o cego viu, o surdo escutou
    e os oprimidos das correntes libertou. 
3. Nosso poder está na união.
    O mundo novo vem de Deus e dos irmãos.
    Vamos lutando contra a divisão
    e preparando a festa da libertação. 
4. Cidade e campo se transformarão,
     Jovens unidos na Esperança gritarão.
     A força nova é o poder do amor.
     Nossa fraqueza é força em Deus Libertador.

9. Eu te peço desta água que tu tens
Eu te peço desta água que tu tens. / É água viva meu Senhor. / Tenho 
sede, tenho fome de  amor, /  e  acredito  nesta  fonte  de  onde 
vens. / Vens de Deus, estás em Deus, também és Deus, e Deus 
contigo faz um só. / Eu, porém, que vim da terra e volto ao pó, / quero 
viver eternamente ao lado teu.
És água viva, / és vida nova, / e todo dia me batizas outra vez. / Me 
fazes renascer, me fazes reviver, / e eu quero água desta fonte de 
onde vens. Eu quero água desta fonte de onde vens. 

10. Coragem, Ele te chama 
Sentado à beira da estrada perdido e na solidão
Mendigo, cego e sem nada,
Clamando por compaixão
E a multidão que passava a minha voz abafou
Disse a Jesus que me olhava:
“Tem pena de mim, Senhor” 
Coragem, levanta-te! Ele te chama!
Ele te chama! Ele te chama!
Coragem, levanta-te! Ele te ama!
Ele te ama! Ele te ama! 
Chamado a ter coragem: convite a me levantar
Senhor, na tua passagem aqui por este lugar
Nos traga um sopro de vida e um novo raio de luz:
A graça que nos convida a caminhar com Jesus 
Eu quero ver novamente e ouvir do teu grande amor:
“Deixa de ser mendicante, a tua fé te salvou!”
Larguei meu manto e parti na direção de Jesus
E a liberdade senti, guiado por tua luz  
A história do Bartimeu é a história da humanidade
Da vida que renasceu de um grito por liberdade
A vocação é chamado, sim em resposta à missão
De um povo por Deus amado, que doa o seu coração 
E aqui estamos, Senhor, a Igreja em mutirão
No mais sublime louvor e na mais profunda oração
Queremos juntos viver a fé no Deus que nos ama
E com coragem dizer um sim ao Deus que nos chama
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11. Senhor, que queres de mim?
Como nasce o dia e vai cair no entardecer
Como saem as aves pra seu ninho construir
Como a natureza tem seu tempo, cor e flor
Força da semente, muito amor
É assim que o povo vai fazendo acontecer
Este mundo novo que as crianças hão de ver
Sem temer o mal, a esperança irá surgir
Nova humanidade a se fazer 
Dar as mãos e construir
Passo a passo caminhar
O que queres tu de mim?
Eis-me aqui, ó meu Senhor! 
São tantos projetos impedindo o acontecer
Deste novo Reino de justça e paz
Mas é bem maior a nossa força em mutirão
Nosso Deus é da libertação
Jovens, operários, lavradores e peões
Os desempregados, desterrados deste chão
Homens e mulheres, esta imensa multidão
É fermento de transformação 
A tua Palavra nos ensina o que é melhor
Ilumina a vida do teu povo que tem fé
É projeto novo de igualdade e comunhão
Construir na participação
Ela nos envolve e nos convida a pertencer
Nela toda a gente vai saber o que fazer
Neste mundo novo, nesta terra, neste céu
Vamos bendizer o que é de Deus 

12. Que nenhuma família comece 
1. Que nenhuma família comece em qualquer de repente, / que 
nehuma família termine por falta de amor. / Que o casal seja um para 
o outro de corpo e de mente / e que nada no mundo separe um casal 
sonhador. / Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, / que 
ninguém interfira no lar e na vida dos dois, / que ninguém se obrigue a 
viver sem nenhum horizonte, / que eles vivam do ontem, no hoje e em 
função de um depois.

Que a família comece e termine sabendo onde vai / e que o homem 
carregue nos ombros a graça de um pai. / Que a mulher seja um céu 
de ternura, aconchego e calor / e que os filhos conheçam a força que 
brota do amor. / Abençoa, Senhor, as famílias, amém. / Abençoa, 
Senhor, a minha também! (2x)
2. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, / que 
ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar o seu perdão. / Que as 
crianças aprendam no colo o sentido da vida, / que a família celebre a 
partilha do abraço e do pão. / Que marido e mulher não se traiam nem 
traiam seus filhos, / que o ciúme não mate a certeza do amor entre os 
dois. / Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho / seja 
firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. 

13. É no campo da vida 
1. É no campo da vida que se esconde um tesouro. / vale mais que 
o ouro, mais que a prata que brilha. / È presente de Deus, é o céu já 
aqui, / o amor mora ali e se chama família.
Como é bom ter a minha família, como é bom! / Vale a pena vender 
tudo o mas para poder comprar. / Esse campo que esconde um 
tesouro, que é puro dom. / É meu ouro, meu céu, minha paz, minha 
vida, meu lar.
2. Até mesmo o céu desejou ser família / para que a família desejasse 
ser céu. / Nela se faz a paz no ouvir, no falar / e na arte de amar o 
amargor vira mel.
3. Na família a mentira não se dá com a verdade, / e a fidelidade 
sabe o peso da cruz / porque lá há amor, há renúncia e perdão, / há 
também oração e o chefe é Jesus.
4. Surgem falsos brilhantes enganando a família, / tão sutil armadilha 
de um doce sabor. / A riqueza maior é de Deus a presença / na saúde 
ou doença, na alegria e na dor

14. Fortes na fé 
Fortes na fé, anunciamos o poder da vida
Fortes na fé, anunciamos que Jesus é Deus 
Fortes na fé
Fortes na fé, profetizamos que ele reinará
Passem mil anos, passem dois mil anos
Passe o que passar, Ele vai reinar
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Passem mil anos, passem dois mil anos
Passe o que passar Jesus Cristo reinará 

15. Calix Bento
Oh Deus, salve o Oratório
Oh Deus, salve o Oratório 
Onde Deus fez a morada, oiá, meu Deus 
Onde Deus fez a morada, oiá
Onde mora o Cálix Bento 
Onde mora o Cálix Bento 
E a Hóstia Consagrada, oiá, meu Deus 
E a Hóstia Consagrada, oiá
De Jesse nasceu a vara 
De Jesse nasceu a vara 
Da vara nasceu a flor, oiá, meu Deus 
Da vara nasceu a flor, oiá
E da flor nasceu Maria 
E da flor nasceu Maria 
De Maria, o Salvador, oiá, meu Deus 
De Maria, o Salvador, oiá

16. Celebrar a Cristo 
Celebrai a Cristo, celebrai 
Celebrai a Cristo, celebrai 
Celebrai a Cristo, celebrai 
Celebrai a Cristo, celebrai
Ressuscitou, ressuscitou 
E hoje vive para sempre 
Ressuscitou, ressuscitou 
E hoje vive para sempre 
E vamos celebrar 
Vamos celebrar 
Vamos celebrar 
Ressuscitou o Senhor 

17. Oração da paz 
Fazei-me, Senhor, instrumento de vossa paz; onde houver ódio que eu 

leve o amor, onde houver ofensa Senhor, que eu leve o perdão, que eu 
levo o perdão ao meu irmão. 
Fazei-me, Senhor, instrumento de vossa paz: onde houver dúvida, que 
eu leve a fé, onde houver discórdia, Senhor, que eu leve a união, que 
eu leve a união ao meu irmão 
Ó mestre fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, 
compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é 
dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo 
que se vive para a vida eterna. 
Fazei-me Senhor instrumento de vossa paz: Onde houver erro, que eu 
leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança que eu 
leve a esperança, ao meu irmão 
Fazei-me Senhor instrumento de vossa paz: Onde houver trevas, que 
eu leve a luz, onde houver tristeza, senhor, que eu leve a alegria, que 
eu leve alegria ao meu irmão. eu leve alegria ao meu irmão.

18. Jesus Cristo, esperança do mundo 
1. Um pouco além do presente,
    alegre, o futuro anuncia
    a fuga da sombra da noite,
    a luz de um bem novo dia.
Venha o teu Reino, Senhor!
A festa da vida recria!
A nossa espera e a dor
Transforma em plena alegria! (bis)
2. Botão de esperança se abre,
    prenúncio da flor que se faz.
    promessa de tua presença 
    que a vida abundante nos traz.
3. Saudade da terra sem males,
    do Éden de plumas e flores
    da paz e justiça irmanadas
    num mundo sem ódio nem dores.
4. Saudade de um mundo sem guerras,
    anelos de paz e inocência:
    de corpos e mãos que se encontram,
    sem armas, sem morte e violência. 
5. Saudade de um mundo sem donos:
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    ausência de fortes e fracos,
    derrota de todo o sistema
    que cria palácios, barracos 
6. Já temos preciosa semente, 
    penhor do teu Reino agora.
    Futuro ilumina o presente,
    Tu vens e virás sem demora.

19. Um certo Galileu 
Um certo dia, a beira mar 
Apareceu um jovem Galileu 
Ninguém podia imaginar 
Que alguém pudesse amar do jeito que ele amava 
Seu jeito simples de conversar 
Tocava o coração de quem o escutava
E seu nome era Jesus de Nazaré 
Sua fama se espalhou e todos vinham ver 
O fenômeno do jovem pregador 
Que tinha tanto amor
Naquelas praias, naquele mar 
Naquele rio, em casa de Zaqueu 
Naquela estrada, naquele sol 
E o povo a escutar histórias tão bonitas 
Seu jeito amigo de se expressar 
Enchia o coração de paz tão infinita
Em plena rua, naquele chão 
Naquele poço e em casa de Simão 
Naquela relva, no entardecer 
O mundo viu nascer a paz de uma esperança 
Seu jeito puro de perdoar 
Fazia o coração voltar a ser criança
Um certo dia, ao tribunal 
Alguém levou o jovem Galileu 
Ninguém sabia qual foi o mal 
E o crime que ele fez, quais foram seus pecados 
Seu jeito honesto de denunciar 
Mexeu na posição de alguns privilegiados
E mataram a Jesus de Nazaré 

E no meio de ladrões puseram sua cruz 
Mas o mundo ainda tem medo de Jesus 
Que tinha tanto amor!
Vitorioso! Ressuscitou 
E após três dias à vida Ele voltou 
Ressuscitado, não morre mais 
Está junto do Pai pois Ele é o Filho eterno 
Mas Ele vive em cada lar 
E onde se encontrar um coração fraterno 
Proclamamos a Jesus de Nazaré 
Glorioso e triunfante, Deus conosco está! 
Ele é o Cristo, é a razão da nossa fé 
E um dia voltará!

20. Maria, Maria 
Maria, Maria é um dom
uma certa magia,
uma força que nos alerta, 
uma mulher que merece
viver e amar como outra
qualquer do planeta.
Maria, Maria é o som, 
é a cor, é o suor,
é a dose mais forte, lenta
de uma gente que ri
quando deve chorar
e não vive, apenas aguenta. 
Mas é preciso ter força 
é preciso ter raça,
é preciso ter gana, sempre.
Quem traz no corpo a marca
Maria, Maria, mistura a
dor e a alegria. 
Mas é preciso ter manha, 
é preciso ter graça, 
é preciso ter sonho sempre.
Quem traz na pele essa marca
possui a estrada mania
de ter fé na vida. (bis) 
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21. Anunciação     
Na bruma leve das paixões que vem de dentro
Tu vens chegando pra brincar no meu quintal 
No teu cavalo peito nu, cabelo ao vento 
E o sol, quarando nossas roupas no varal. 
Tu vens, Tu vens, 
Eu já escuto os teus sinais. (bis) 
A voz do anjo sussurrou no meu ouvido
E eu não duvido já escuto os taus sinais
Que tu virias numa manhã de domingo
Eu te anuncio nos sinos das catedrais. 

22. Pelas dores deste mundo 
Ó Senhor, imploramos piedade 
A um só tempo geme a criação 
Teus ouvidos se inclinem ao clamor 
Desta gente oprimida. 
Apressa-te com a tua salvação! 
A tua paz, bendita 
E irmanada co’a justiça 
Abraça o mundo inteiro. 
Tem compaixão! 
O teu poder sustente 
O testemunho do teu povo. 
Teu Reino venha a nós! 
Kyrie eleison!

23. Meu Deus e meu tudo 
Meu Deus e meu tudo, * meu Deus e meu tudo, eu vou rezar. * O 
amor não é amado, * o amor não é amado, eu vou rezar.
1. Olhando as estrelas, o sol a brilhar, * sentindo a brisa e o vento a 
soprar.
2. Olhando as flores, o verde a crescer, * ouvindo os pássaros e a água 
a correr.
3. Ao chegar o dia e no pôr do sol, * na dor e alegria, no encontro do 
irmão.
4. Na mão que se estende, no abraço do amigo, * na vida de sempre 
ao Deus que é amigo. 

ANOS

II. CÂNTICOS PARA A MISSA
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ENTRADA 

24. Vencendo o pecado 
1. Vencendo o pecado, vem, * Senhor glorioso, vem. * És nosso 
consolador, * tu és nossa vida; * se nós somos alegres, devemos a ti.
Alegres cantamos: Jesus ressurgiu! * A Igreja reveste a veste da glória, 
da vida do Amor.
2. O povo aclamando vem, * para a liturgia vem. * É ressurreição do 
Amor, * é vida pra todos nós. * É canto, é festa, é celebração.
3. Com roupas festivas vem, * sorriso nos lábios, vem. * O fraco 
fortalecido, * feridas cicatrizadas. * Num rosto tristonho a alegria 
voltou. 

25. Cristo venceu  
Cristo venceu, aleluia! * Ressuscitou, aleluia! * O Pai lhe deu 
glória e poder, * eis nosso canto, aleluia! 
1. Este é o dia em que o amor venceu. * Brilhante luz iluminou as 
trevas. * Nós fomos salvos para sempre.
2. Suave aurora veio anunciando * que nova era foi inaugurada. * Nós 
fomos salvos para sempre.
3.No coração de todos nós renasce * a esperança de um novo tempo. 
* Nós fomos salvos para sempre. 

26. Cristo ressuscitou
Cristo ressuscitou, aleluia. * Venceu a morte com amor. * Cristo 
ressuscitou, aleluia. *Venceu a morte com amor, aleluia.
1. Tendo vencido a morte, o Senhor ficará para sempre entre nós, 
* para manter viva a chama do amor que reside em cada cristão a 
caminho do Pai.
2. Tendo vencido a morte, o Senhor nos abriu horizonte feliz, * Pois 
nosso peregrinar pela face do mundo terá seu final na morada do Pai. 

27. O Senhor ressurgiu 
O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia! * É o Cordeiro Pascal, aleluia, 
aleluia! * Imolado por nós, aleluia, aleluia! * É o Cristo, Senhor, Ele 
vive e venceu, aleluia! 
1. O Cristo Senhor ressuscitou, * a nossa Esperança realizou: * 

vencida a Morte para sempre, * triunfa a Vida eternamente!
2. O Cristo remiu a seus irmãos, * ao Pai os conduziu por sua mão; * 
no Espírito Santo unida esteja, * a família de Deus, que é a Igreja!
3. O Cristo, nossa Páscoa se imolou, * seu Sangue da morte nos 
livrou: * incólumes o Mar atravessamos, * e à Terra Prometida 
caminhamos! 

ACLAMAÇÃO 

28. Que alegria
Que alegria, Cristo ressurgiu! * No Evangelho Ele vai falar. * Entoemos 
nosso canto de louvor e gratidão: * sua Palavra vamos aclamar.
||: Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! :||

29. Celebremos nossa Páscoa
1. Celebremos nossa Páscoa, * co’alegria, no Senhor. * Caminhemos 
na verdade, * buscando sempre o amor.
Cremos em ti * e te aceitamos, ó Cristo vivo. * E o teu amor ao mundo 
levaremos, * aleluia, aleluia!
2. Cristo vem nos dar sua vida, * vem conosco caminhar. * 
Encontramos nele a força * pro seu amor testemunhar.
3. O Senhor ressuscitado * nossa vida assumiu, * e nos alcançou 
vitória, * porque da morte nos salvou.
4. Quem de Cristo se alimenta, * para sempre viverá; * e com ele 
glorioso, * um dia, o Pai encontrará.
5. Também todos nós queremos, * pela vida, anunciar * que o Cristo 
está presente * e traz-nos hoje a salvação.

OFERENDAS

30. Bendito sejas, ó Rei
1. Bendito sejas, ó Rei da glória, * ressuscitado, Senhor da Igreja. * 
Aqui trazemos nossas ofertas.
Vê com bons olhos nossas humildes ofertas; * tudo o que temos 
seja pra ti, ó Senhor.
2. Vidas se encontram no altar de Deus. * Gente se doa, dom que se 
imola. * Aqui trazemos as nossas ofertas.
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3. Maior motivo de oferenda, * pois o Senhor ressuscitou * para que 
todos tivessem vida.
4. Irmãos da terra, irmãos do céu, * juntos cantemos, glória ao 
Senhor. * Aqui trazemos nossas ofertas. 

31. Em procissão 
1. Em procissão vão o pão e o vinho, * acompanhados da nossa 
devoção. * Pois simbolizam aquilo que ofertamos: * nossa vida e o 
nosso coração.
Ao celebrar nossa Páscoa * e ao vos trazer nossa oferta, * fazei de 
nós, ó Deus de amor, * imitadores do Redentor !
2. A nossa Igreja, que é Mãe, deseja * que a consciência do gesto de 
ofertar * se atualize durante toda a vida, * como o Cristo se imola 
sobre o altar.
3. Eucaristia é sacrifício, * aquele mesmo que Cristo ofereceu. * O 
mundo e o homem serão reconduzidos * para a Nova Aliança com seu 
Deus.
4. O pão e o vinho serão em breve * o Corpo e o Sangue do Cristo 
Salvador. * Tal alimento nos une num só corpo, * para a glória de 
Deus e seu louvor. 

32. Novo sol brilhou 
1.Novo Sol brilhou. * A Vida superou * sofrimento, dor e morte, tudo, 
enfim. * Nosso olhar se abriu. * Deus mesmo se incumbiu, * de 
tomar-nos pela mão, assim.
O Deus de Amor * jamais se descuidou. * Em seu vigor, * Jesus 
ressuscitou!
2. Estender a mão, * abrir o coração, * acolher, compartilhar e perdoar 
* é fazer o céu * cumprir o seu papel: * já na terra tem de vigorar!

33. Eu creio num mundo novo 
Eu  creio  num   mundo  novo,   *  pois   Cristo   ressuscitou!  *  Eu  
vejo sua luz no povo, * por isso, alegre sou. 
1. Em toda pequena oferta, * na força da união, * no pobre que se 
liberta, * eu vejo ressurreição!
2. Na mão que foi estendida, * no dom da libertação, * nascendo uma 
nova vida, * eu vejo ressurreição!

3. Nas flores oferecidas * e quando se dá perdão, * nas dores 
compadecidas, * eu vejo ressurreição!
4. Nos homens que estão unidos, * com outros partindo o pão, * nos 
fracos fortalecidos, * eu vejo ressurreição!
5. Na fé dos que estão sofrendo, * no riso do meu irmão, * na hora em 
que está morrendo, * eu vejo ressurreição! 

COMUNHÃO 

34. Este é o hino 
1. Este é o hino do povo de Deus, * que caminha para união. * Venham 
todos à comunhão * com Jesus e com nosso irmão.
||: Cristo ressuscitou, Cristo ressuscitou, * vive no nosso meio, aleluia! :||
2. Meus irmãos venham todos cear, * é a ceia da ressurreição. * O 
Cordeiro está imolado, * celebremos a salvação.
3. Quem comer deste pão viverá, * é o pão vivo que vem do céu; * 
esperemos a salvação, * novos céus, nova terra.
4. No Senhor fomos redimidos, * no seu sangue lavados fomos. * Sua 
cruz é libertação, * Jesus Cristo é nosso irmão.
5. Quem nos vir sempre reunidos, * vai dizer: como são unidos. * 
Nossos sonhos se realizam, * quem tem fé vive a eternidade. 

35. Antes da morte
1. Antes da morte e ressurreição de Jesus, * Ele, na Ceia, quis se 
entregar: * deu-se em comida e bebida pra nos salvar.
||: E quando amanhecer * o dia eterno, a plena visão, * ressurgiremos 
por crer * nesta vida escondida no pão. :||
2. Para lembramos a morte, a cruz do Senhor, * nós repetimos, como 
Ele fez: * gestos, palavras, até que volte outra vez.
3. Este banquete alimenta o amor dos irmãos, * e nos prepara a glória 
do céu; * Ele é a força na caminhada pra Deus.
4. Eis o Pão vivo mandado a nós por Deus Pai! * Quem O recebe, não 
morrerá; * no último dia vai ressurgir, viverá.
5. Cristo está vivo, ressuscitou para nós! * Esta verdade vai anunciar * 
a toda a terra, com alegria, a cantar. 
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36. Andavam pensando (fica conosco, Senhor) 
1. Andavam pensando, tão tristes, * de Jerusalém a Emaús, * os dois 
seguidores de Cristo, * logo após o episódio da cruz. * Enquanto 
assim vão conversando, * Jesus se achegou devagar. * “De que vocês 
vão palestrando?” * E ao Senhor não puderam enxergar.
Fica conosco, Senhor, * é tarde e a noite já vem! * Fica conosco, 
Senhor * somos teus seguidores também!
2. Não sabes, então, forasteiro, * aquilo que aconteceu? * Foi preso 
Jesus Nazareno, * Redentor que esperou Israel. * Os chefes a morte 
tramaram * do santo profeta de Deus; * o justo foi crucificado, * a 
esperança do povo morreu.
3. Três dias então se passaram, * foi tudo uma doce ilusão. * Um 
susto as mulheres pregaram: * não encontraram seu corpo mais 
não. * Disseram que ele está vivo, * que disso souberam em visão. * 
Estava o sepulcro vazio, * mas do mestre ninguém sabe, não.
4. Jesus foi então relembrando: * “Pro Cristo na glória entrar, *  
profetas já tinham falado, * sofrimentos devia”. * E pelo caminho 
afora * ardia-lhes o coração. * Falava-lhes das escrituras, * 
explicando a sua missão.
5. Chegando, afinal, ao destino, * Jesus fez que ia passar. * Mas eles 
demais insistiram: * “Vem, Senhor, vem conosco ficar!” * Sentados 
com eles à mesa, * deu graças e o pão repartiu: * dos dois foi tão 
grande a surpresa: * “Jesus Cristo, o Senhor, ressurgiu!” 

37. São muto felizes 
1. São muito felizes, * os que creem mesmo sem ver, * que estais 
Senhor Jesus, *sob o pão presente e vivo no meio de nós.
Eis o meu corpo, tomai e comei. “ Eis o meu sangue, tomai e bebei.
2.Só tua vitória, * sobre a morte fez-nos sorrir. * É a alegria de saber: 
* o futuro de nossa vida é viver junto ao Pai.
3. Com esta certeza, * de teu Reino estar entre nós, * entregamos-te, 
Senhor, * nossa vida e trabalhar na construção da paz.
4. Juntos nesta hora, * nós queremos te agradecer, * pois tua vida em 
nossas vidas * nos faz, Senhor, ser sinais de um futuro feliz.    
     
38. Cristo, nossa Páscoa 
Cristo, nossa Páscoa, foi imolado, Aleluia! * Glória a Cristo, Rei, 
ressuscitado, aleluia!

1. Páscoa sagrada! Ó festa de luz! * Precisas despertar, Cristo vai te 
iluminar.
2. Páscoa sagrada! Ó festa universal! * No mundo renovado é Jesus 
glorificado!
3. Páscoa sagrada! Vitória sem igual! * A cruz foi exaltada, foi a morte 
derrotada!
4. Páscoa sagrada! Ó noite batismal! * De tuas águas puras nascem 
novas criaturas!
5. Páscoa sagrada! Banquete do Senhor! * Feliz a quem é dado ser às 
núpcias convidado!
6. Páscoa sagrada! Cantemos ao Senhor! * Vivamos a alegria 
conquistada em meio à dor! 

ASPERSÃO

39. Banhados em Cristo 
Banhados em Cristo, somos u’a nova criatura. * As coisas antigas já se 
passaram, somos nascidos de novo. * Aleluia, aleluia, aleluia!

ACENDIMENTO DO CÍRIO

40. Ó luz do Senhor (acolhida à palavra)
Ó luz do Senhor que vem sobre a terra,
Inunda meu ser, permanece em nós! 

41. Nossos olhos ganharão nova luz
Nossos olhos ganharão nova luz com a tua presença, Jesus. 



ANOS

III. CANTOS DE  
NOSSA SENHORA
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42. Canto de Nossa Senhora
Todas as gerações / me chamarão Bem – Aventurada / Porque o 
Poderoso fez por mim maravilhas.

43. Vem Maria, vem nos ajudar
||: Vem, Maria, vem, * vem nos ajudar * neste caminhar * tão difícil, 
rumo ao Pai. :||
1. Vem, querida Mãe, nos ensinar * a ser testemunhas do Amor, * que 
fez do teu corpo sua morada, * que se abriu pra receber o Salvador!
2.Nós queremos, ó Mae, responder * ao Amor do Cristo Salvador. * 
Cheios de ternura, colocamos * confiantes em tuas mãos, esta oração.

44. Pelas estradas da vida
1. Pelas estradas da vida * nunca sozinho estás; * contigo pelo 
caminho, * Santa Maria vai.
||: Oh! Vem conosco, vem caminhar, * Santa Maria, vem!:||
2. Mesmo que digam os homens: * “Tu nada podes mudar!”, * luta por 
um mundo novo * de unidade e paz.
3. Se pelo mundo, os homens, * sem conhecer-se vão, * não negues 
nunca a tua mão * a quem te encontrar.
4. Se parecer tua vida * inútil caminhar, * pensa que abres caminho: 
*outros te seguirão!

45. Maria de Nazaré
1. Maria de Nazaré, Maria me cativou. * Fez mais forte a minha fé 
e por filho me adotou. * Às vezes eu paro e fico a pensar, * e sem 
perceber me vejo a rezar, * e meu coração se põe a cantar, * pra 
Virgem de Nazaré, * Menina que Deus amou e escolheu * pra Mãe de 
Jesus, o Filho de Deus. * Maria que o povo inteira elegeu, * Senhora e 
mãe do céu.
Ave, Maria, Ave Maria! * Ave, Maria, Mãe do Senhor!
2. Maria que eu quero bem, Maria de puro amor. *Igual a você 
ninguém, Mãe pura do meu Senhor. * Em cada mulher que a terra 
criou * um traço de Deus Maria deixou, * um sonho de mãe Maria 
plantou * pro mundo encontrar a paz. * Maria que fez o Cristo falar, 
* Maria que fez Jesus caminhar, * Maria que só viveu pra seu Deus, * 
Maria do povo meu.

46. Imaculada
Imaculada, Maria de Deus, * coração pobre acolhendo Jesus! * 
Imaculada, Maria do Povo, * mãe dos aflitos que estão junto à cruz!
1. Um coração que era Sim para a vida, * um coração que era Sim 
para o irmão, * um coração que era Sim para Deus: * Reino de Deus 
renovando este chão!
2. Olhos abertos pra sede do povo, * passo bem firme que o medo 
desterra, * mãos estendidas que os tronos renegam: *Reino de Deus 
que renova esta terra!
3. Faça-se, ó Pai, vossa plena  vontade: *  que  os  nossos  passos  se 
tornem memória * do Amor fiel que Maria gerou: * Reino de Deus 
atuando na história!

47. Uma entre todas
1. Uma entre todas foi a escolhida. * Foste tu, Maria, serva preferida. 
Mãe do meu Senhor, * Mãe do meu Salvador.
||: Maria, cheia de graça e consolo, * venha caminhar com teu povo. * 
Nossa Mãe sempre serás :||
2. Roga pelos pecadores desta terra. * Roga pelo povo que em seu 
Deus espera, * Mãe do meu Senhor, * Mãe do meu Salvador.

48. Minha alma dá glórias (Magniificat)
1.Minha alma dá glórias ao Senhor, * meu coração bate alegre, feliz. 
* Olhou para mim com tanto amor * e me escolheu, me elegeu e me 
quis. * E de hoje em diante, eu já posso prever, * todos os povos vão 
me bendizer. * O poderoso lembrou-se de mim, * santo é seu nome, 
sem fim.
2. O povo dá glórias ao Senhor, * seu coração bate alegre, feliz. * 
Maria carrega o Salvador * porque Deus Pai sempre cumpre o que 
diz. * E quando os povos aceitam a lei, * passa de pai para filho o seu 
dom. * Das gerações ele é mais do que rei, * ele é Deus Pai, ele é bom.
3. Minh’alma dá glórias ao Senhor, * meu coração bate alegre e feliz. * 
Olhou para mim com tanto amor, * que me escolheu, me elegeu e me 
quis. * O orgulhoso ele sabe dobrar, * o poderoso ele sabe enfrentar. 
* O pobrezinho ele defenderá. * Não nos abandonará.
4. O povo dá glórias ao Senhor, * seu coração bate alegre e feliz. * 
Maria carrega o Salvador * porque Deus Pai sempre cumpre o que diz. 
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* E quem tem mais, qualquer dia vai ver * o que é ter fome e não ter 
pra comer, * quem passa fome, comida terá, * eis que a justiça virá.

49. Ensina teu povo a rezar
Ensina teu povo a rezar, * Maria, mãe de Jesus, * que um dia o teu 
povo desperta * e na certa vai ver a luz, * que um dia teu povo se 
anima * e caminha com teu Jesus.
1. Maria de Jesus Cristo, * Maria de Deus, Maria mulher, * ||: ensina a 
teu povo o teu jeito * de ser o que Deus quiser. :||
2. Maria, Senhora nossa, * Maria do povo, povo de Deus, * ||: ensina o 
teu jeito perfeito * de sempre escutar teu Deus. :|| 

50. Ave, Maria, Mãe do Salvador 
1. Ave, Maria, Mãe do Salvador, *viva esperança do povo sofredor, * 
Face materna, sinal do nosso Deus, * vem orientar os homens, filhos 
teus.
Maria, Mãe da Igreja, * Rainha universal, * modelo de virtude, * 
liberta-nos do mal; * ensina a ser fiel o povo do Senhor. * Que o 
mundo se transforme * num reino de amor.
2. Humilde serva, vem nos ensinar * por onde ir e como caminhar, * 
servindo a Deus e também ao nosso irmão, * como resposta à nossa 
vocação.
3. És bem feliz, porque soubeste crer, * dizendo “sim” sem nada em ti 
reter, *serás bendita em todas as nações; * em ti sentimos a paz dos 
corações. 

51. A aurora precede (Maria da Confiança)
1. A aurora precede o nascer do sol * que vem trazer luz e calor pra 
semente brotar. * Maria, tu és a aurora, Jesus é o sol, o calor * e o 
meu coração é a semente que vai germinar nesse amor.
2. Não deixa o teu povo esperar em vão * um mundo sem ódio e 
rancor onde reine o perdão. * Maria do amém, do aleluia, escuta do 
povo o clamor, * de teu coração sempre aberto nos mande Jesus 
Redentor.
3. Contigo a esperança da paz floriu * nos passos do povo que vês 
caminhar neste chão. * Maria, tu és a alegria dos pobres sem voz e 
sem vez, * plantaste confiança na gente mostrando o teu modo de ser. 

52. Hino à Nossa Senhora da Penha 
1.Virgem da Penha, minha alegria, Senhora nossa, Ave Maria!
Ref.: / : Ave, Ave, Ave Maria : /
2. Deste teu trono tu irradias, paz e esperança, Ave Maria!
3. És meu refúgio, seguro guia, nas tentações, Ave Maria!
4. A dor que oprime tu alivias; dá-me saúde, Ave Maria!
5. Amar-te quero todos os dias, minha doçura, Ave Maria!
6. Mais sacerdotes. Oh! Mãe envia! Sábios e santos, Ave Maria!
7. Nossas famílias protege e guia; és seu amparo, Ave Maria!
8. Virgem da Penha, tão doce e pia, és padroeira, Ave Maria!
9. Contigo espero estar um dia, na eternidade, Ave Maria! 

53. Mãe da Penha 
1. Queremos primeiro te agradecer / por seres a mãe do Salvador
    Tua humildade, nos faz compreender / o quanto é bom vivermos no 
amor.
Ref.: Mãe da Penha, mãe amável, mãe querida / tanto amor que em 
tua casa desabrocha
Te pedimos, com fervor que nossas vidas / sejam fundadas, 
em Jesus a viva rocha.
2. Pedimos ó Mãe por todos os filhos teus, / carentes de amor, justiça e pão
A tua visão do Projeto de Deus / oriente nossos rumos na missão.
3. Santa Mãe de Deus muito obrigado / pelas tantas graças recebidas
Este teu rosto terno e delicado / suaviza nossos passos nesta vida.

54. Ao subir a montanha de pedra 
1. Ao subir a montanha de pedra / Que a Senhora escolheu por 
morada,
Vem teu povo romeiros devotos, / te louvar Mãe de Deus tão amada.
Ref. : És a estrela do mar que nos guia / A mais bela de todas as 
criaturas.
És o hino que todos cantamos / : “Glória a Deus, glória a Deus nas 
alturas” : /
2. Vêm de longe teus filhos confiantes, / entoando canções de alegria,
De louvores à Mãe tão Bendita, / antes mesmo que a Aurora irradia.
3. Ao menino que trazes nos braços, / no aconchego do teu coração,
    Nós pedimos Senhora tão Santa / Luz e fé, paz e bem e união. 
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55. Pra cumprir as escrituras (Comunhão) 
1. Pra cumprir as escrituras ó Senhora, / que os profetas anunciavam 
com vigor,
Recebeste do Senhor um mensageiro, / te pedindo pra ser mãe do 
Salvador.
Ref.: Eis aqui a Serva do Senhor / e alegre é meu viver em Deus meu 
Salvador
Também nós, digamos ao nutrir / do pão da união, queremos te servir!
2. Ó Maria Santa Mãe da providência / teus serviços à Isabel oferecias
Neste encontro um coração alegre exclama: / “dentre todas as 
mulheres és bendita.”
3. Completando-se os dias da chegada / de Jesus nossa alegria e 
nosso bem
Deste à Luz uma criança tão singela / numa gruta na cidade de Belém.
4. Uma Estrela no Oriente já brilhava / reis da terra a seguiram pra 
encontrar
O teu Filho repousando em berço pobre / com presentes vieram todos 
pra adorá-lo.
5. Tu recordas quando a tarde já caia / com José saíste aflita sem 
saber
Onde estava teu Jesus; mas que alegria / ao acha-lo ensinando a nova 
lei.
6. Teu olhar de Mãe sofrida no calvário / desfalece de tristeza aos pés 
da cruz
Mas rebrilha de alegria no sepulcro / ao saber que ressurgiu a “Nova 
Luz”.
7. Demos graças a Deus Pai onipotente / por Maria que mudou a 
nossa história
Junto aos anjos, junto aos santos celebremos / nossa Mãe no 
esplendor da eterna glória. 

56. Loa à Nossa Senhora da Penha (dp) (Popular) 
1. Devotos corramos à Mãe de Jesus. / Ao seu Santuário que é graça, 
que é Luz!
Ref.: Mãe Santa de Deus, e nossa também / protege-nos sempre e na 
morte. Amém!
2. Frei Pedro Palácios à Vila chegou. / E ao bem dessas almas com fé 
se entregou.

3. O humilde eremita em santa porfia, / modesto oratório consagra a 
Maria.
4. Da rude capela subia oração. / Do trono Divino descia o perdão.
5. Aos pobres, aos ricos, a lei do Senhor. / O apóstolo santo pregava 
com ardor.
6. E as tribos dos índios com grande alegria, / adoram a Cristo, 
amando a Maria.
7. Compreende Frei Pedro da Virgem o querer, e seu Santuário vai lá, 
no alto, erguer.
8. É dos peregrinos materno solar, / o templo onde alcançam favores 
sem par!
9. Anchieta querido do nosso Brasil, / da Virgem recebe ali bênçãos mil.
10.Senhora da Penha, desdobra teu manto, / guardando este povo do 
Espírito Santo. 

57. Lançamos rede (Oferendas) 
1. A nossa vida é como um barco velejante / em mar aberto navegando 
à eternidade.
Também Maria assim viveu a sua vida: / foi navegando rumo ao porto 
da Verdade.
Ref.: Lançamos rede pra ganhar nosso sustento / é o pão e o vinho 
que estão sobre a Santa Mesa,
Serão depois o Pão Divino e o Vinho Novo, / que partiremos logo mais 
na Santa Ceia.
2. O nosso barco tem por guia a Mãe bendita / e na confiança e no 
amor que ela encerra.
Nós navegamos pra Jesus “o sol radiante” / que no horizonte junto aos 
santos nos espera. 

58. Maria nossa Mãe 
1. Nós temos tanta fé em nossa Mãe Maria. / Vimos em romaria na 
sua casa sagrada
Louvar com devoção, causa da nossa alegria, / pois no seu ventre um 
dia, o Verbo se encarnou.
Ref.: Maria nossa mãe, Nossa Senhora da Penha / estende a sua mão, 
alegra o coração,
/: Daquele que lhe pede, por todos intercede / e aquele que acredita, a 
chamará bendirá. :/
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2. Subindo os degraus, a nossa fé aumenta, / desaparece a doença, 
sentimos tanto aconchego.
Pedimos Santa Mãe, pelos sem lar, sem comida, / dá-lhes alento na 
vida, na ação de nossas mãos.
3. Vem Santa Mãe bondosa, nos serve o melhor vinho / que é fruto do 
carinho, de Jesus Cristo por nós.
Pois foi aos pés da cruz que Ele nos deu por seus filhos. / Sentimos 
hoje o seu brilho, nos enviando à missão. 

59. Bem-aventurada
Doravante as gerações
Me chamarão bem-aventurada 
Ele olhou pra mim
E me escolheu
Eu tão pequenina
Servidora
Ele olhou pra mim
E me elegeu
Eu de tão feliz
O louvo agora
O seu nome é santo
É salvador
Grandes coisas fez
Em minha vida
O seu nome é santo
E o seu amor
Em toda geração
Faz maravilhas 
Ele agiu com força
E com poder
Derrubou do trono
Os poderos
Ele agiu com força
E defendeu
E exaltou os pobres
Humilhados 

Ele viu seu povo
E lhe doeu
Rebanho maltratado
E tão sofrido
Ele viu seu povo
E o socorreu
Lembrado do que
Havia prometido 

60. Olhares que se encontram 
No teu jeito de menina
No teu modo de sonhar
Há uma luz que não se apaga
Há um segredo em teu olhar
E me encanta a tua vida
O teu jeito de viver
Que me ponho, assim, Maria
A pensar no que seria
Não poder te conhecer 
|: Se eu te sigo
Eu te encontro nas fileiras
Mas se eu paro
Logo fico a imaginar
O olhar de Deus amigo
Contemplando teu olhar
Ele quis sonhar contigo
Tu soubeste acreditar :| 
O teu jeito assim materno
Teu olhar e proteção
Teu carinho pela vida
Faz tão bem ao coração
E nas horas mais sombrias
No teu jeito de sofrer
Eu encontro em ti Maria
No mistério da agonia
Um sentido pra viver 
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LADAINHAS 

61. Ó Maria, rogai por nós
Ó Maria, rogai por nós! Intercedei a Deus por nós!
1. Mãe de Cristo e Mãe da Igreja – Intercedei!
Pela paz, pela unidade - Intercedei!
Para amar-nos mutuamente - Intercedei!
E vivermos fielmente - Intercedei!
2. Vós, presença de bondade - Intercedei! 
Pelos jovens e crianças - Intercedei! 
Vós, ó Mãe que amais o mundo - Intercedei!
Dai-nos tempos de bonança - Intercedei! 
3. Para sermos servidores - Intercedei!
Aos irmãos necessitados - Intercedei! 
Para amarmos a justiça - Intercedei!
E vivermos o Evangelho - Intercedei! 

62. Senhor que nascestes da Virgem 
Senhor que nascestes da Virgem, tende piedade de nós!
Ó Cristo, Filho de Maria, tende piedade de nós!
Senhor, Senhor, piedade, piedade de nós!
1. Virgem do sim à Palavra, rogai por nós!
Virgem do risco do amor, rogai por nós!
Virgem de toda alegria, rogai por nós!
Rogai por nós, ó Maria
2. Virgem das altas montanhas...
Virgem do entusiasmo...
Virgem do irmão caminheiro...
3. Virgem dos desamparados...
Virgem de todos os lares...
Virgem da paz para o mundo...
4. Virgem das mãos que se doam...
Virgem do amor tão fecundo...
Virgem do amor consagrado...
5. Virgem do amor verdadeiro...
Virgem Rainha da Igreja...

Virgem do amém, do aleluia...
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós!
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós!
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos vossa paz, 
vossa paz! Amém! 

63. Ave, cheia de graça (Litania dos Empobrecidos) 
Ave, cheia de graça! * Ave, cheia de amor! * ||: Salve, ó Mãe de Jesus. 
* A ti nosso canto e nosso louvor! :||
1. Mãe  do criador, rogai!
Mãe do Salvador, rogai!
Do Libertador, rogai por nós!
Mãe dos oprimidos, rogai!
Mãe dos perseguidos, rogai!
Dos desvalidos, rogai por nós!
Ave, cheia de graça...
2. Mãe do boia-fria, rogai!
Causa da alegria, rogai!
Mãe das mães, Maria, rogai por nós!
Mãe dos humilhados, rogai!
Dos martirizados, rogai!
Marginalizados, rogai por nós!
Ave, cheia de graça...
3. Mãe dos despejados, rogai!
Dos abandonados, rogai!
Dos desempregados, rogai por nós!
Mãe dos pescadores, rogai!
Dos agricultores, rogai!
Santos e doutores, rogai por nós!
Ave, cheia de graça...
4. Mãe do céu clemente, rogai!
Mãe dos doentes, rogai!
Do menor carente, rogai por nós!
Mãe dos operários, rogai!
Dos presidiários, rogai!
Dos sem-salários, rogai por nós!
Ave, cheia de graça... 
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64. Baião da Penha
Demonstrando a minha fé
Vou subir a Penha a pé
Pra fazer minha oração
Vou pedir à padroeira
Numa prece verdadeira
Que proteja o meu baião

Penha, Penha
Eu vim aqui me ajoelhar
Venha, Venha
Trazer paz para o meu lar (2X)

Nossa senhora da Penha
Minha voz talvez não tenha
O poder de te exaltar
Mas dê benção padroeira
Pra essa gente brasileira
Que quer paz pra trabalhar

Penha, Penha
Eu vim aqui me ajoelhar
Venha, Venha
Trazer paz para o meu lar (2X)

65. Ladainha de Nossa Senhora 
Deus Pai do céu, tende piedade
Deus Filho Redentor, piedade de nós
Espírito Santo, tende piedade. Santíssima Trindade, piedade de nós.
Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Mãe de 
Jesus Cristo, rogai por nós. Mãe da Igreja, rogai por nós.
Serva do Senhor, rogai por nós.
Virgem fiel, rogai por nós.
Eleita do Senhor, rogai por nós.
Filha predileta do Pai, rogai por nós.
Bendita entre as mulheres, rogai por nós.
Cheia de graça, rogai por nós.
Templo do Espírito Santo, rogai por nós.

Bem-aventurada, rogai por nós.
Honra da humanidade, rogai por nós.
Sinal de eternidade, rogai por nós.
Nossa Senhora, lembrai ao Senhor
Que somos pecadores, lembrai ao Senhor.
A humanidade inteira, lembrai ao Senhor.
A fraternidade dos povos, lembrai ao Senhor. Os que vivem nas 
prisões, lembrai ao Senhor. Os que são perseguidos, lembrai ao 
Senhor. Os que são oprimidos, lembrai ao Senhor. Os que dirigem as 
nações, lembrai ao Senhor.
Os que lutam na guerra, lembrai ao Senhor.
Os que promovem a paz, lembrai ao Senhor. Os que morrem de fome, 
lembrai ao Senhor. Os que amam a justiça, lembrai ao Senhor. Os que 
anunciam o Evangelho, lembrai ao Senhor.
Rainha do amor, rogai por nós. Rainha da esperança, rogai por nós. 
Rainha da paz, rogai por nós.
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, misericórdia, misericórdia, 
misericórdia. Piedade de nós, piedade de nós. Piedade de nós.

66. A Padroeira
Ó, virgem santa, 
Rogai por nós, pecadores 
Junto a Deus Pai 
E livrai-nos do mal e das dores 
Que todo homem caminhe 
Tocado pela fé 
Crendo na graça divina 
Esteja como estiver 
Abençoai 
Nossas casas, as águas, 
As matas e o pão nosso 
A luz de toda manhã, 
O amor sobre o ódio
Iluminai 
A cabeça dos homens, 
Te pedimos agora 
E que o bem aconteça 
Nossa Senhora
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Oração Eucarística - II
T: Santo, Santo, Santo...
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 novamente o deu a seus discípulos, dizendo: 
 
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO MEU SANGUE, O 
SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO 
POR VÓS E POR TODOS, 
PARA A REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE 
MIM. 
 
Eis o mistério da fé!
T: Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, 
anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa 
vinda!
P: Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso 
Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação; e 
vos agradecemos por que 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 reunidos 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 (outros) 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 piedade de todos nós e dai-nos 
participar da vida eterna, com a virgem Maria, mãe de Deus, com os 
santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de 
vos louvarmos e glorificarmos 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!

Oração Eucarística - III
P: Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que 
criastes proclama o vosso louvor, porque, por Jesus Cristo, vosso filho 
e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade 
a todas as coisas e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos 
ofereça em toda parte, do nascer ao pôr-do-sol, um sacrifício perfeito.
T: Santificai e reuni o vosso povo!
P: Por isso, nós vos suplicamos: santificai pelo Espírito Santo as 
oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de 
que se tornem o Corpo † e o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e 
Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério.
T: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
P: Na noite em que ia ser entregue, 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 novamente o deu a seus discípulos, dizendo: 
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO MEU SANGUE, O 
SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO 
POR VÓS E POR TODOS, 
PARA A REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE 
MIM. 
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Eis o mistério da fé!
T: Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa 
ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!
P: Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão 
que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, 
e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação 
de graças este sacrifício de vida e santidade.
T: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
P: Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o 
sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-
nos com o Corpo e o Sangue do vosso Filho, sejamos repletos do 
Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só 
espírito.
T: Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
P: Que ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida 
eterna com os vossos santos: a virgem Maria, mãe de Deus, os vossos 
apóstolos e mártires (santo do dia ou padroeiro) e de todos os santos, 
que não cessam de interceder por nós na vossa presença.
T: Fazei de nós uma perfeita oferenda!
PE: E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa 
reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai 
na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo: 
o vosso servo o papa N., o nosso bispo N., com os bispos do mundo 
inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes.
T: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
P: Atendei as preces da vossa família, que está aqui, na vossa 
presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e 
filhas dispersos pelo mundo inteiro.
T: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
PE: Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs 
que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. 
Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da 
vossa glória, por Cristo, Senhor nosso.
T: A todos saciai com vossa glória!
PE: Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça.
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!


