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01. INTENÇÕES
(Frei Luiz Turra)

Por tudo dai graças, por tudo dai graças. Dai graças por tudo, dai graças!
- Orientações: A Igreja deve estar com pouca iluminação, uma pessoa entra e acende solenemente o Círio Pascal. As lâmpadas são
acesas, no final do canto de ambientação. Na Matriz, no domingo à noite, acontece a procissão luminosa com a imagem de Nossa
Senhora de Fátima saindo da Igreja e contornando algumas ruas do centro, por esta razão, o círio deve ser aceso antes da saída da
procissão. Não serão lidas as intenções. Na chegada da procissão a imagem deverá permanecer no átrio.

02. AMBIENTAÇÃO

(Frei Telles Ramon - Arnaldo Temochko - Rosana Belinati)

ANUNCIAI COM GRITOS DE ALEGRIA, PROCLAMAI AOS CONFINS DE TODA TERRA: O SENHOR
NOS LIBERTOU, ALELUIA!
1. Cantemos aleluia ao que venceu o mal, ao que do céu nos vem com poder triunfal.

Animador - Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos! Celebramos
hoje, o domingo da Ascensão do Senhor e o dia de Nossa Senhora de Fátima.
Olhamos para o céu e compreendemos o dinamismo do Reino: “Ide pelo
mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura!” Eis nossa missão:
transformar o mundo conforme o desígnio divino. Em cada missa, somos
chamados a ascender com Jesus da terra ao céu, comungando do Seu Corpo
e Sangue, e recebendo todas as bênçãos pascais. Animados com tantos
motivos que temos para celebrar a nossa fé, alegres, cantemos.
- Procissão de entrada: cruz processional ladeado por velas, lecionário, leitores, ministros, coroinhas e o Padre.

03. CANTO INICIAL

(L e M - Ir. Maria da Conceição Villac)

COM A IGREJA SUBIREMOS AO ALTAR DO SENHOR.
1. Toda a Igreja aqui está para o encontro com Deus. Ele mesmo o marcou para nós, filhos seus.
2. Entre nós e o Pai Santo está Jesus, nosso irmão: mediador, sacerdote, nosso ponto de união.
3. Rezaremos com Cristo o perfeito louvor e seremos pro Pai uma imagem de amor.
4. Céus e terra estarão na oblação de Jesus. Quer unir num rebanho os remidos da cruz.

04. SAUDAÇÃO INICIAL(Letra e Música - Reginaldo Veloso)
Todos: Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo.
Amém!
Padre: A graça do Cristo, o Amor de Deus Pai, o Espírito Santo co’a gente.
Amém!
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Todos: AMÉM! ALELUIA! AMÉM! ALELUIA! AMÉM! ALELUIA! ALELUIA!
AMÉM!
05. ENTRADA DA IMAGEM DE NOSSA SENHORA (Popular Religioso)
Animador – No dia treze de maio de 1917, a Virgem aparece
resplandecente a Lúcia, Francisco e Jacinta que estavam brincando num
lugar chamado Cova da Iria. De repente, observaram dois clarões como de
relâmpagos, e em seguida viram, sobre a copa de uma pequena árvore
chamada azinheira, uma Senhora de beleza incomparável. Era uma Senhora
vestida de branco, mais brilhante que o sol, irradiando luz mais clara e
intensa que um copo de cristal cheio de água cristalina, atravessado pelos
raios do sol mais ardente. Sua face, indescritivelmente bela, não era nem
alegre e nem triste, mas séria, com ar de suave censura. As mãos juntas,
como a rezar, apoiadas no peito, e voltadas para cima. Da sua mão direita
pendia um Rosário. As vestes pareciam feitas somente de luz. A túnica e o
manto eram brancos com bordas douradas, que cobria a cabeça da Virgem
Maria e lhe descia até os pés. O convite a oração, que a Virgem Maria em
Fátima nos faz, sempre é atual. O terço é companhia dos cristãos desejosos
de mudança na vida e em toda a sociedade. Acolhemos com alegria, a
imagem de Nossa Senhora de Fátima.
- Orientações: Nas comunidades onde não possuir a imagem, preparar um quadro de Nossa Senhora de Fátima. Na matriz, após o
comentário para entronização, jovens saindo das laterais do presbitério, acendem suas velas na luz do círio e, em seguida, acendem as
velas da assembleia. Quando as velas estiverem acesas, a imagem é conduzida por mães até o presbitério.

1 - A treze de maio, na cova da Iria, no céu aparece a Virgem Maria.
AVE, AVE, AVE MARIA. AVE, AVE, AVE MARIA.
2 – A Virgem Maria, cercada de Luz, nossa Mãe Bendita e Mãe de Jesus.
3 – Foi aos pastorzinhos que a Virgem falou, desde então nas almas, nova luz brilhou.
4 – Com doces palavras mandou-nos rezar, assim diz “meus filhos vos hei de salvar”.
5 – Mas jamais esqueçam nossos corações, que nos fez a Virgem determinações.
6 – Falou contra o luxo e contra o impudor, de modestas modas de uso pecador.
7 – Disse que a pureza agrada a Jesus, disse que a luxúria, ao fogo conduz.
8 – E para pagarmos tal graça e favor, tenham nossas almas bondade e amor.

06. DEUS NOS PERDOA
Padre - No início desta celebração, peçamos a conversão do coração, fonte
de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs (silêncio).
Reconheçamo-nos necessitados da misericórdia do Pai e, pela participação
nesta Eucaristia, sejamos purificados dos nossos pecados.
(L e M - Pe. José Cândido)

1. Senhor, que viestes salvar os corações arrependidos.
PIEDADE, PIEDADE, PIEDADE DE NÓS. (bis)
2. Cristo, que viestes chamar os pecadores humilhados.
3. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa.

Padre - Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos
pecados e nos conduza à vida eterna. AMÉM.
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07. HINO DO GLÓRIA

(Letra - CNBB / Música - Ir. Míria T. Kolling)

1. Glória a Deus nos altos céus! Paz na terra a seus amados! A vós louvam, Rei celeste, os que
foram libertados. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos; damos glória ao vosso
nome, vossos dons agradecemos.
GLÓRIA A DEUS, LÁ NOS CÉUS, E PAZ AOS SEUS. AMÉM!
2. Senhor nosso, Jesus Cristo, unigênito do Pai, Vós, de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas
perdoai!Vós, que estais junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei
nosso clamor!
3. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo, o Senhor, com o Espírito Divino, de Deus Pai no
esplendor!
08. ORAÇÃO DA COLETA (Missal Romano – p. 313)

09. LEITURA DOS ATOS DOS APÓSTOLOS (1, 1-11)
10. SALMO RESPONSORIAL (46) (CD Cantando Os Salmos)
POR ENTRE ACLAMAÇÕES DEUS SE ELEVOU, O SENHOR SUBIU AO TOQUE DA TROMBETA.
- Povos todos do universo, batei palmas, gritai a Deus aclamações de alegria! Porque sublime é o
Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra.
- Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiai ao nosso
Deus ao som da harpa, salmodiai ao som da harpa ao nosso Rei!
- Porque Deus é o grande Rei de toda a terra, ao som da harpa acompanhai os seus louvores!
Deus reina sobre todas as nações, está sentado no seu trono glorioso.
11. LEITURA DA CARTA DE SÃO PAULO AOS EFÉSIOS (1, 17-23)
12. CANTO DE ACLAMAÇÃO (CD Liturgia XVI)
ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA. (BIS)
1. Ide ao mundo, ensinai aos povos todos; convosco estarei, todos os dias, até o fim dos tempos,
diz Jesus.
13. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MARCOS (16, 15-20)
14. HOMILIA

15. PROFISSÃO DE FÉ
Padre -(cantado) Creio em Deus Pai, todo poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo,

um só seu Filho, nosso Senhor, (todos se inclinam) o qual foi concebido, pelo Espírito Santo, nasceu de
Maria Virgem, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu
aos infernos e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu aos céus, subiu aos céus, e está
sentado à mão 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.

16. PRECES DA COMUNIDADE
Padre -Ao Pai que elevou Jesus Cristo aos céus na presença dos discípulos,
façamos nossos pedidos,cantando após cada prece: Ó SENHOR, ESCUTAI A
NOSSA PRECE!
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- Senhor, abençoai o Santo Padre, o Papa Francisco, para que sua mensagem
e seu testemunho ajudem a sociedade atual a redescobrir o valor de uma
vida com Deus. Nós vos pedimos.
- Senhor, fortalecei todas as pessoas que no mundo de hoje ainda vivem
situações de trabalho escravo, e por todos aqueles que lutam por condições
mais dignas de sustendo de suas famílias. Nós vos pedimos.
- Senhor, acompanhai todas as mães para que eduquem seus filhos a
exemplo de Maria, com muita sabedoria, amor e oração, sempre
transmitindo-lhes os ensinamentos da fé cristã. Nós vos pedimos.
Padre - Deus nosso Pai, escutai as preces que vos dirigimos e concedei que
elas produzam abundantes frutos no coração de vossa amada Igreja. Por
Cristo, nosso Senhor. AMÉM

17. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
Animador - Quem crer e for batizado será salvo. Com o pão e o vinho,
apresentemos ao altar do Senhor o nosso compromisso de viver a unidade,
pois somos todos irmãos e irmãs em Cristo.
18. CANTOS DAS OFERENDAS

(Letra e Música - Ir. Maria do Carmo S. Ramos)

LÁ, LAIÁ, LÁ, LAIÁ, LARÁ, LAIÁ.
1. Quando o trigo amadurece e do sol recebe a cor, quando a uva se torna prece na oferta do
nosso amor. Damos graças pela vida, derramada neste chão, pois és tu o Deus da vida, quem dá
vida à criação. (bis)
2. Os presentes da natureza, o amor do coração, o teu povo canta a certeza, traz a vida em
procissão. Abençoa nossa vida, o trabalho redentor, as colheitas repartidas para celebrar o amor.
(bis)
(D.R)

1. Em procissão vão o pão e o vinho acompanhados de nossa devoção pois simbolizam aquilo
que ofertamos: nossa vida e o nosso coração.
AO CELEBRAR NOSSA PÁSCOA E A 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
serãoconduzidos para a Nova aliança com seu Deus.
Padre - Orai irmãos e irmãs para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai todo-poderoso.
Todos -RECEBA O SENHOR POR TUAS MÃOS ESTE SACRIFÍCIO, PARA GLÓRIA DO SEU NOME,
PARA NOSSO BEM E DE TODA SANTA IGREJA.
19. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS (Missal Romano - p. 313)
Padre -Ó Deus, nós vos apresentamos este sacrifício para celebrar a admirável ascensão do
Vosso Filho. Concedei, por esta comunhão de dons entre o céu e a terra, que nos elevemos com
Ele até a pátria celeste. Por Cristo, nossoSenhor. AMÉM.
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20. PREFÁCIO (O mistério da Ascensão) - Prefácio da Ascensão II – p. 427.
Padre - O Senhor esteja convosco.
Todos -ELE ESTÁ NO MEIO DE NÓS.
Padre - Corações ao alto.
Todos -O NOSSO CORAÇÃO ESTÁ EM DEUS.
Padre - Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
Todos -É NOSSO DEVER E NOSSA SALVAÇÃO.
Padre - Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em
todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele, após a
Ressurreição, apareceu aos discípulos e, à vista deles, subiu aos céus, a fim de nos tornar
participantes da sua divindade. Por isso, o mundo inteiro exulta de alegria pascal. Os anjos no
céu e os homens e as mulheres na terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos a vossa glória,
cantando a uma só voz:
(Letra e Música - Pe. Pedro Brito Guimarães)

1. Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória!
HOSANA NAS ALTURAS, HOSANA! (bis)
2. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. (bis)
HOSANA NAS ALTURAS, HOSANA! (bis)
21. ORAÇÃO EUCARÍSTICA I (Missal Romano, p. 469)
Padre - Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo,
vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis † estas oferendas apresentadas ao vosso altar.
Todos - ABENÇOAI NOSSA OFERENDA, Ó SENHOR!
Padre - Nós as oferecemos pela vossa Igreja santa e católica: concedei-lhe paz e proteção,
unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso
servo o Papa Francisco, por nosso Bispo Dom Joaquim Wladimir, e por todos os que guardam a
fé que receberam dos apóstolos.
Todos - CONSERVAI A VOSSA IGREJA SEMPRE UNIDA.
Padre - Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas e de todos os que circundam este altar, dos
quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este
sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces para alcançar o
perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam.
Todos - LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DE VOSSOS FILHOS!
Observar o “comunicantes” próprios – p. 471 – nº 86 do Missal Romano.

Padre - Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santo em que o vosso Filho único
elevou à glória da vossa direita a fragilidade de nossa carne. Veneramos também a Virgem e seu
esposo São José, esposo de Maria, os santos Apóstolos e Mártires: Pedro e Paulo, André, (Tiago e
João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto,
Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião) e todos os vossos
Santos. Por seus méritos e preces concedei-nos sem cessar a vossa proteção.
Todos - EM COMUNHÃO COM TODA IGREJA AQUI ESTAMOS!
Padre - Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família; dainos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos.
Padre - Dignai-vos, ó Pai, aceitar e † santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós
o Corpo e o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso.
Todos - SANTIFICAI NOSSA OFERENDA, Ó SENHOR!
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Padre - Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó
Pai, 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.
Padre - Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente
e 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 REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Padre - Eis o mistério da fé!
Todos - TODAS AS VEZES QUE COMEMOS DESTE PÃO E BEBEMOS DESTE CÁLICE,
ANUNCIAMOS, SENHOR, A VOSSA MORTE, ENQUANTO ESPERAMOS A VOSSA VINDA!
Padre - Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os
mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, e também vosso povo santo, vos
oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, o pão da vida
eterna e cálice da salvação.
Todos - RECEBEI, Ó SENHOR, A NOSSA OFERTA!
Padre - Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e
os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que, ao
participarmos deste altar, recebendo o Corpo e o Sangue de vosso Filho, sejamos repletos de
todas as graças e bênçãos do céu.
Todos - RECEBEI, Ó SENHOR, A NOSSA OFERTA!
Padre - Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida, marcados com o
sinal da fé. A eles, e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz.
Todos - LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DOS VOSSOS FILHOS!
Padre - E a todos nós pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei, não por
nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos Apóstolos e Mártires: João Batista e
Estêvão, Matias e Barnabé, (Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro; Felicidade e Perpétua, Águeda
e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia) e todos os vossos santos. Por Cristo, Senhor nosso.
Todos - CONCEDEI-NOS O CONVÍVIO DOS ELEITOS!
Padre - Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribui-los entre nós.
Padre - 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.
Todos - AMÉM.

22. PAI NOSSO E ORAÇÃO PELA PAZ
Catequese: Na Missa, não se diz Amém. A conclusão da oração do Senhor, se dá junto a oração da Paz!

Padre - Livrai-nos de todos os males, ó Pai e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa
misericórdia, sejamos sempre livres do pecadoe protegidos de todos os perigos, enquanto,
vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador.
Todos -VOSSO É O REINO O PODER E A GLÓRIA PARA SEMPRE!
Padre - Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, Eu vos dou a
minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima vossa Igreja; dai-lhe, segundo o
vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo.
Todos -AMÉM.
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Padre - A Paz do Senhor esteja sempre convosco.
Todos - O AMOR DE CRISTO NOS UNIU.
23. CORDEIRO

(L e M - Ir. Míria T. Kolling)

Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Tende piedade, tende piedade, tende piedade de
nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz.
Senhor, a vossa paz.
24. CANTOS DE COMUNHÃO

(CD Liturgia VXI - Páscoa Ano A - Faixa 12)

O SENHOR SUBIU AO CÉU! (BIS) ALELUIA, ALELUIA!
1. Os justos se alegram diante de Deus; Cantai ao Senhor, vibrai, filhos seus! Abri o caminho ao
grão-cavaleiro, dançai diante dele, Senhor justiceiro.
2. Dos órfãos é pai; das viúvas, juiz, em morada só ele é quem diz: “Quem estava sozinho, família
encontrou; quem estava oprimido, tua mão libertou!”
3. Falou sua palavra, saem os portadores, debandam os reis e fartam-se os pobres! Imenso é o
poder de nosso Senhor, subindo às alturas, cativos levou.
(Letra e Música - Joel Elói Franz)

1. Ao recebermos, Senhor, tua presença sagrada, pra confirmar teu amor, faz de nós tua morada.
Surge um sincero louvor, brota a semente plantada, faz-nos seguir teu caminho, sempre trilhar
tua estrada.
DESAMARREM AS SANDÁLIAS E DESCANSEM, ESTE CHÃO É TERRA SANTA, IRMÃOS MEUS!
VENHAM, OREM, COMAM, CANTEM, VENHAM TODOS E RENOVEM A ESPERANÇA NO SENHOR.
2. O Filho de Deus com o Pai e o Espírito Santo: nesta Trindade um só Ser, que pede a nós sermos
santos. Dá-nos, Jesus, teu poder de se doar sem medida, deixa que compreendamos que este é o
sentido da vida.
3. Ao virmos te receber, nós te pedimos ó Cristo, faze vibrar nosso ser, indo ao encontro do Pai
Santo sem descuidar dos irmãos, mil faces da tua face. Faze que o coração sinta a força da
caridade.
- Orientações: “Não deve deixar de observar-se, a seu tempo, um silêncio sagrado”. (SC 30).

25. ORAÇÃO PÓS-COMUNHÃO (Missal Romano, p. 313)

26. COMUNICADOS IMPORTANTES
Celebrações:
13/05 - 07h: Missa - Matriz
08h30: Batizados - Matriz
08h30: 1ª Etapa de Adultos - São Marcos
09h: Missa e Batizados - Santa Luzia - Vila Nova
17h: Missa - São Camilo - Vila Rica
19h: 1ª Etapa de Adultos - São Pedro - Vila Nova
18h30: Procissão Luminosa com a Imagem de Nossa Senhora de Fátima e Missa com
Bênção das Mães - Matriz
16/05 - 6h15: Celebração da Palavra - Capela do Santíssimo - Matriz
18h30: Missa - São Caetano - Pelado
17/05 - 19h30: Missa com bênção das grávidas - Matriz
18/05 - 19h30: Missa - São João Paulo II - Planalto
19/05 - 18h: Celebração das Alegrias de Nossa Senhora - Matriz
19h – Missa - Matriz
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27. HOMENAGEM A NOSSA SENHORA E ÀS MÃES
Padre - Jesus e Maria antecipam para nós a glória do céu. As aparições de
Nossa Senhora em Fátima e em muitos outros lugares nos convidam à
oração, pela paz no mundo e nas famílias. Apresentemos a nossa prece por
todas as mães, por meio das mãos de Maria, rezando: SALVE RAINHA ...
(L e M - Eugênio Jorge)

1. Singela doce e pura, Maria de José. Mãe terna e escolhida, és mãe leal da fé. Seu nome é Maria
de Deus.
MARIA SANTA E FIEL ENSINA-NOS A VIVER COMO ESCOLHIDOS. OLHOS VOLTADOS PARA O
CÉU E POR ELES CONSTRUIR A NOVA VIDA, A NOVA VIDA.
2. Mãe da obediência, da graça e do amor. Que os homens se encontrem no Filho desta flor. Seu
nome é Maria de Deus.
28. BÊNÇÃO FINAL (Missal Romano, p. 523 – nº8)
29. CANTO FINAL (Letra - D. Carlos Alberto Navarro / Música - Waldeci Farias)
1. Por sua morte a morte viu o fim, do sangue derramado a vida renasceu. Seu pé ferido nova
estrada abriu e neste homem o homem, enfim, se descobriu.
MEU CORAÇÃO ME DIZ: “O AMOR ME AMOU E SE ENTREGOU POR MIM!” JESUS RESSUSCITOU!
PASSOU A ESCURIDÃO, O SOL NASCEU! A VIDA TRIUNFOU: JESUS RESSUSCITOU!
2. “Jesus me amou e se entregou por mim!” Os homens todos podem o mesmo repetir. Não
temeremos mais a morte e a dor, o coração humano em Cristo descansou.
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