DIOCESE DE NOVO HAMBURGO – RS
2º RETIRO MISSIONÁRIO DIOCESANO
LEITURA ORANTE DA BÍBLIA

CANTOS DE ANIMAÇÃO
1.A ALEGRIA ESTÁ NO CORAÇÃO
A alegria está no coração de quem jah
conhece a Jesus
A verdadeira paz só tem aquele que já
conhece a Jesus o sentimento mais
precioso que vem do nosso Senhor o
amor que só tem quem já conhece a Jesus
Aleluia, aleluia, aleluia,
aleluiam,sentimento mais precioso que
vem do nosso Senhor
É o amor que só tem quem já conhece a
Jesus Posso Pisar numa tropa e saltar as
muralhas , Aleluia hey , Aleluia (2X)
Cristo é a Rocha da minha salvação com
ele não há mais condenação
Posso pisar numa Tropa e saltar as
muralhas , aleluia hey , aleluia...
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia
sentimento mais precioso que vem do
nosso Senhor
É o amor que só tem quem já conhece a
Jesus, Aleluia Amém.
=============================
2.PORQUE ELE VIVE
Deus enviou Seu Filho amado
Para morrer em meu lugar
Na cruz sofreu por meus pecados
Mas o sepulcro vazio está porque Ele
vive
Porque Ele vive, posso crer no amanhã.
Porque Ele vive, temor não há.
Mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida
Está nas mãos do meu Jesus, que vivo
está
Um dia eu vou, cruzar os rios
E verei então, um céu de luz
E verei que lá, em plena glória,
Vitorioso, vive e reina
O Meu Jesus
=============================
3.CHUVA DE GRAÇA
Há uma chuva de graça aqui
Está chovendo sobre todos nós
E quem mais se entregar
Mais se molhará
Há uma semente pra germinar
E muitos frutos a se produzir
Na terra do coração
Derrama tua graça
Chuva de graça
pedimos a Ti
Chuva de graça
derrama em nós

Chuva de graça
neste lugar
Derrama!
=============================
4.O SENHOR É REI
O Senhor é Rei, o Senhor é meu Pastor e
Rei
O Senhor está no céu o Senhor está no
mar
Na extensão do infinito.
(Me diga onde ele está)
Refrão
Está no céu, está no mar
Na extensão do infinito (2x)
Quando eu vacilar
Eu não temerei
Pois o Senhor está comigo.
=============================
5.O SENHOR TEM MUITOS
FILHOS
O Senhor tem muitos filhos
Muitos filhos ele tem
Eu sou um deles. Vocês também
Louvemos ao Senhor
Braço direito
O Senhor tem muitos filhos
Muitos filhos ele tem
Eu sou um deles. Vocês também
Louvemos ao Senhor
Braço direito
Braço esquerdo
O Senhor tem muitos filhos
Muitos filhos ele tem
Eu sou um deles. Vocês também
Louvemos ao Senhor
Braço direito
Braço esquerdo
Perna direita
O Senhor tem muitos filhos
Muitos filhos ele tem
Eu sou um deles. Vocês também
Louvemos ao Senhor
Braço direito
Braço esquerdo
Perna direita
Perna esquerda
O Senhor tem muitos filhos
Muitos filhos ele tem
Eu sou um deles. Vocês também
Louvemos ao Senhor
=============================
6.DERRAMA
Senhor, eu quero obedecer a Tua voz
Derrama o Teu Espírito sobre todos nós
Senhor, eu quero mergulhar, me
comprometer
Entrar na intimidade do Teu coração
Derrama em nós Tua unção
Derrama o Teu amor aqui
Derrama o Teu amor aqui
Faz chover sobre nós Água Viva (2x)
Senhor, eu quero obedecer a Tua voz
Derrama o Teu Espírito sobre todos nós
Senhor, eu quero mergulhar, me

Comprometer
Entrar na intimidade do Teu coração
Derrama em nós Tua unção
Derrama o Teu amor aqui
Derrama o Teu amor aqui
Faz chover sobre nós Água Viva (2x)
Uma igreja renovada
Povo santo reunido
Famílias restauradas
Pelo poder do Teu Espírito
Derrama o Teu amor aqui
Derrama o Teu amor aqui
Faz chover sobre nós Água Viva (4x)
=============================
7.JESUS CRISTO
Jesus Cristo! Jesus Cristo!
Jesus Cristo eu estou aqui
Jesus Cristo! Jesus Cristo!
Jesus Cristo eu estou aqui...
Olho na terra e vejo
Uma multidão
Que vai caminhando
Olho no céu e vejo
Uma nuvem branca
Que vai passando...
Como essa nuvem branca
Essa gente não
Sabe aonde vai
Quem poderá dizer
O caminho certo
É você meu Pai...
Jesus Cristo! Jesus Cristo!
Jesus Cristo eu estou aqui
Jesus Cristo! Jesus Cristo!
Jesus Cristo eu estou aqui...
Toda essa multidão
Tem no peito amor
E procura a paz
E apesar de tudo
A esperança não se desfaz...
Olhando a flor que nasce
No chão daquele que tem amor
Olho no céu e sinto
Crescer a fé no meu Salvador...
Jesus Cristo! Jesus Cristo!
Jesus Cristo eu estou aqui
Jesus Cristo! Jesus Cristo!
Jesus Cristo eu estou aqui...
Em cada esquina vejo
O olhar perdido de um irmão
Em busca do mesmo bem
Nessa direção caminhando vem...
É meu desejo ver
Aumentando sempre
Essa procissão
Para que todos cantem
Na mesma voz essa oração...
Jesus Cristo! Jesus Cristo!
Jesus Cristo eu estou aqui
Jesus Cristo! Jesus Cristo!
Jesus Cristo eu estou aqui...
Jesus Cristo! Jesus Cristo!
Jesus Cristo eu estou aqui
Jesus Cristo! Jesus Cristo!
Jesus Cristo!
Jesus Cristo eu estou aqui...
Jesus Cristo! Jesus Cristo!
Jesus Cristo eu estou aqui
Jesus Cristo! Jesus Cristo!
Jesus Cristo eu estou aqui...
(repete inúmeras vezes)

8.QUERO QUE VALORIZE
Quero que valorize o que você tem
você é um ser você é alguém tão
importante para Deus nada de ficar
sofrendo angústia e dor neste seu
complexo interior dizendo às vezes que
não é ninguém
Eu venho falar do valor que você tem (bis)
Ele está em você o Espírito Santo se
move em você até com gemidos
Inexprimíveis inexprimíveis
Aí você pode então perceber que prá Ele
há algo importante em você
Por isso levante e cante exalte ao Senhor
Você tem valor o Espírito Santo se move
em você
=============================
9.TENHA SEDE DE DEUS
Tenha sede de Deus, tenha sede...(3X)
Porque Deus tem sede de você!
Acredite em Deus, acredite...(3X)
Porque Deus acredita em você!
Fale sempre com deus, fale sempre...(3X)
Porque Deus sempre fala com você!
Lembre sempre de Deus, lembre
sempre...(3X)
Porque Deus não se esquece de você!
Dê a vida pra Deus, dê a vida...(3X)
Pois Jesus deu a vida por você!
10. HOJE LIVRE SOU
Presença forte em mim, eu posso dizer:
habitas aqui
Porque escravo eu fui e hoje eu sou mais
livre aos teus pés
Sentido na vida a minh'alma encontrou
Tua mão poderosa veio e me levantou
Agora eu posso declarar
Hoje livre sou
Tenho sede da tua graça, cada dia mais
Sou mais forte e vou mais longe quando
aqui estás
Com palavras de amor te adoro, Senhor
Hoje livre sou
Meu tesouro, minha herança, meu
Supremo Bem
Nem tribulações nem dor podem nos
separar
E jamais irão romper o que o amor selou
Hoje livre sou
=============================
11.O MEU LUGAR É O CÉU
O meu lugar é o Céu
E lá que eu quero morar
Eu sei não vale a pena
Tanta grana, poder, fama
Pois isso tudo aqui vou deixar
E sei que lá no céu só chega aquele que
na terra
Seus bens soube compartilhar
Por isso todo dia, dia-a-dia, a cada hora
Eu sei com Deus eu posso contar
E a cada passo certo que eu der aqui na
terra
Mais perto Dele eu vou ficar
Buscar, bater, saber pedir e até mesmo
suplicar
Eu tenho um endereço
No céu vou morar
Eu tenho um lugar
=============================

12.ÁGUAS PROFUNDAS
Vem sobre nós
Como a chuva
Faça às águas subirem neste lugar
Libera o teu rio
Sem medidas
Vem tuas águas agitar
Pois eu quero nadar..quero nadar, no teu
rio
Quero beber...quero beber, de tuas águas
Pois eu quero nadar..quero nadar, no teu
rio
Quero beber...quero beber, de tuas águas
Ôôô...ôôô.... iê !
Vem sobre nós
Como a chuva
Faça às águas subirem neste lugar
Libera o teu rio
Sem medida
Vem tuas águas agitar
Pois eu quero nadar..quero nadar, no teu
rio
Quero beber...quero beber, de tuas águas
Pois eu quero nadar..quero nadar, no teu
rio
Quero beber...quero beber, de tuas águas
Existem águas que dão nos artelhos
Existem águas que dão nos joelhos
Existem águas que dão nos lombos
Mas tem águas mais fundas eu sei
=============================

CANTOS – CELEBRAÇÃO BÍBLICA
MISSIONÁRIA
=============================
13.TE AMAREI, SENHOR
1.Me chamaste para caminhar na vida
contigo, Decidi para sempre segui-te, não
voltar atrás. Me puseste uma brasa no
peito e uma flecha na alma, É difícil
agora viver sem lembrar-me de ti. Te
amarei, senhor (bis), eu só encontro a
paz e a alegria bem perto de ti (2x)
Eu pensei muitas vezes parar e não dar
nem resposta. eu pensei na fuga
esconder-me, ir longe de ti, mas tua
força venceu e ao final eu fiquei
seduzido. é difícil agora viver sem
saudades de ti.
3.Ó jesus, não me deixes jamais
caminhar solitário, Pois conheces a
minha fraqueza e o meu coração.
Vem ensina-me a viver a vida na tua
presença, No amor dos irmãos, na
alegria, na paz, na união
=============================
14.HINO DA DIOCESE DE NOVO
HAMBURGO
1. Nós somos um povo eleito, o povo de
Deus em missão, buscando o seu jeito de
ser Igreja de um povo Irmão.
Refrão: /: Vem, vem, Irmão e Irmã!
Vem celebrar com Maria! /: Somos a
Igreja de Cristo Jesus, o Espírito Santo
nos guia:/
-2-

2. História de um povo a caminho, em
busca de libertação. Igreja de Novo
Hamburgo,
queremos,
Senhor,
conversão.
3. Igreja a serviço do Reino, justiça,
trabalho e pão. Viver e anunciar o
Evangelho. Senhor, eis a nossa Missão.
4. Cristãos! Somos todos chamados a
vivermos as Santas Missões. Renovar
com consciência o Batismo, no Senhor a
alegria cristã.
5. Ser discípulo missionário é estar com
Ele e amar como amou. Testemunhas do
amor solidário, em Cristo somos todos
irmãos
=============================
15. QUERO LOUVAR-TE
Quero louvar-te
sempre mais e mais,
quero louvar-te,
sempre mais e mais.
Buscar o Teu querer
Tua graça conhecer, quero louvar-te.
As aves do céu
cantam para Ti,
as feras do campo
refletem Teu poder.
Quero cantar ,
quero levantar as minhas mãos à Ti
=============================
16. GLÓRIA, GLÓRIA
Glória, Glória,
Ao Pai o Criador,
Ao Filho Redentor
E ao Espírito Glória
Ao Pai o Criador do mundo,
Ao Filho Redentor dos homens
E ao Espírito de amor demos sempre
Glória
=============================
17. EU NAVEGAREI
Eu navegarei
No oceano do Espírito
E me alegrarei no Deus do meu amor.
(2x)
Espírito, espírito
Que desce como fogo
Vem como em pentecoste
E enche-me de novo.
Eu adorarei
ao Deus da minha vida
Que me compreendeu sem nenhuma
explicação. (2x)
Espírito, espírito
Que desce como fogo
Vem como em pentecoste, e enche-me de
novo. (2x)
=============================
18.

SENHOR, REAVIVA O
DOM DE DEUS QUE HÁ
EM NÓS!
=============================

19. ORAÇÃO MISSIONÁRIA
NÓS VOS LOUVAMOS, SENHOR, E
AGRADECEMOS
PELA
VOSSA
PALAVRA, PELA GRAÇA DO
BATISMO, PELA MISSÃO QUE DE
VÓS RECEBEMOS. ENSINAI-NOS,
NÓS VOS PEDIMOS, A SER
MISSIONÁRIOS NESTE TEMPO E EM
TODA PARTE. ALIMENTADOS PELO
VOSSO CORPO E SANGUE, SEJA A
NOSSA MISSÃO UM SERVIÇO À
PAZ; E, PARA A HUMANIDADE À
PROCURA DO CAMINHO, SEDENTA
DE VIDA E DE VERDADE, UM
SINAL DE AMOR E DE ESPERANÇA.
AMÉM
20.PERFEITO É QUEM TE CRIOU
Se um dia um Anjo declarou
Que tu eras cheia de Deus
Agora penso quem sou eu
Para não te dizer, também
Cheia de graça, oh mãe
Cheia de graça, oh mãe,
Agraciada
Se a palavra ensino
Que todos hão de concordar
E as gerações te proclamar
Agora eu também, direi
Tu és bendita, oh mãe,
Tu és bendita, oh mãe,
Bem-aventurada
Surgiu um grande sinal no céu, uma
mulher revestida de sol
A lua debaixo de seus pés e na cabeça
uma coroa
Não há como se comparar, perfeito é
quem te criou
Se o criador te coroou,
Te coroamos, oh mãe,
Te coroamos oh mãe,
Te coroamos, oh mãe
Nossa rainha (2x)
=============================
21.
COM JESUS E COM MARIA,
MISSIONÁRIOS TODOS OS DIAS!
=============================
22.IDE POR TODO O MUNDO
Ide por todo o universo meu Reino
anunciar, dizei a todos os povos que eu
vim pra salvar. Quero que todos
conheçam a luz da verdade, possam
trilhar os caminhos da felicidade.
/:IDE ANUNCIAR MINHA PAZ, IDE
SEM
OLHAR
PARA
TRÁS!
ESTAREI CONVOSCO E SEREI
VOSSA LUZ NA MISSÃO.:/
2.Vós sois os meus mensageiros e meus
missionários, ide salvar o meu povo de
tantos calvários. Minha verdade liberta e
a vida promove, meu Evangelho ilumina
e as trevas remove.
3. Eu anunciei o meu Reino na cruz e no
templo; dei minha vida por todos, deixei
meu exemplo. Quem por amor der a vida,
será meu amigo e na riqueza do Pai terá
parte comigo

23.BUSCAI PRIMEIRO
1. Buscai primeiro o Reino de Deus/ E a
sua justiça,/ E tudo mais vos será
acrescentado,/
Aleluia, Aleluia.
2. Não só de pão o homem viverá,/ Mas
de toda a palavra/ Que procede da
boca de Deus,/ Aleluia, Aleluia.
3. Se vos perseguem por causa de mim,/
Não esqueçais o porquê!/ Não é o
servo maior que o Senhor,/ Aleluia,
Aleluia.
=============================
24.ALELUIA!
A
MINH'ALMA
ABRIREI!
Aleluia, aleluia! A minh'alma abrirei.
Aleluia, aleluia! Cristo é meu Rei!
=============================
25.É COMO A CHUVA QUE LAVA
É como a chuva que lava,
é como o fogo que arrasa.
Tua palavra é assim,
não passa por mim sem deixar um sinal.
Tenho medo de não responder,
de fingir que não escutei.
Tenho medo de ouvir Teu chamado,
Virar de outro lado e fingir que não sei.
Tenho medo de não responder, de não
ver Teu amor passar. Tenho medo de
estar distraído, magoado, ferido e então
me fechar.
=============================

CANTOS
CELEBRAÇÃO
PENITENCIAL

=============================
26. COMO ZAQUEU
Como Zaqueu eu quero subir
O mais alto que eu puder
Só pra Te ver, olhar para Ti
E chamar Sua atenção para mim
Eu preciso de Ti Senhor
Eu preciso de Ti, oh Pai
Sou pequeno demais
Me dá Tua paz
Largo tudo pra Te seguir
Entra na minha casa
Entra na minha vida
Mexe com minha estrutura
Sara todas as feridas
Me ensina a ter santidade
Quero amar somente a Ti
Porque o Senhor é meu bem maior
Faz um milagre em mim
=============================
27. NOITES TRAIÇOEIRAS
1.Deus está aqui neste momento. Sua
presença é real em meu viver. Entregue
sua vida e seus problemas. Fale com
Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe
aqui Para aliviar o teu sofrimento. É Ele
o autor da Fé Do princípio ao fim,
De todos os seus momentos. (refrão)
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E ainda se vier noites traiçoeiras,
Se a cruz pesada for, Cristo estará
contigo. O mundo pode até fazer você
chorar, Mas Deus te quer sorrindo.
(bis)
Seja qual for o seu problema Fale com
Deus. Ele vai ajudar você. Após a dor
vem a alegria, Pois Deus é amor e não te
deixará sofrer. Deus te trouxe aqui Para
aliviar o seu sofrimento. É Ele o autor da
Fé. Do princípio ao fim, De todos os seus
momentos.
=============================
28.RENOVA-ME
Renova-me Senhor Jesus
Já não quero ser igual
Renova-me Senhor Jesus
Poe em mim teu coração
Porque tudo que há dentro de mim
Nescessita ser mudado Senhor
Por que tudo que há dentro do meu
coração
Nescessita mais de Ti
Renova-me Senhor Jesus
Já não quero ser igual
Renova-me Senhor Jesus
Poe em mim teu coração
Porque tudo que há dentro de mim
Nescessita ser mudado Senhor
Por que tudo que há dentro do meu
coração Nescessita mais de Ti
Nescessita mais de Ti
Nescessita mais... De Ti
=============================
29. RECORDAÇÃO DA VIDA
DIANTE DE DEUS
TODOS: Senhor,/ nós te agradecemos
por tua presença constante em nossas
vidas./ Agradecemos por participar do
teu povo,/ por sermos educados pelo
Espírito/ e estarmos no caminho/ trilhado
por tantos seguidores e seguidoras do teu
projeto de amor./ Em tuas mãos
amorosas/ colocamos a nossa missão de
evangelizar/ e o nosso desejo de viver
com autenticidade/ o Evangelho que
anunciamos. Amém!
DIANTE DO MUNDO
TODOS: Senhor,/ vivemos num mundo
dilacerado por competições e divisões./
Queremos ser um sinal de que a paz é
possível./ Dá-nos a graça de anunciar a
paz,/
para
sermos
semente
de
reconciliação
nas
famílias,/
na
comunidade e na sociedade./ Conduzenos para a unidade e a paz,/ como sinal
de um mundo novo, /regulado pela
caridade mútua, /que cura feridas,/ dá e
recebe perdão, /transforma competidores
em irmãos./ Amém!

DIANTE DO PRÓXIMO
TODOS: Dá-nos, Senhor, / um coração
inquieto e atento: / inquieto para não se
acostumar com a rotina,/ para não se
acomodar,/ atento para perceber/ as
necessidades diferentes de cada pessoa/
com toda atenção que ela merece./ Nós te
agradecemos
por
este
mundo
diferenciado,/ pelas pessoas que nunca
são iguais./ Nós te pedimos a graça da
palavra certa,/ acolhedora,/ consoladora,/
que cada pessoa espera de nós./ Livra-nos
da prepotência que não deixa ouvir o
outro./ Ajuda-nos a descobrir/ o que já
construíste na vida de cada pessoa/ para
juntos crescermos no louvor do teu amor
sem fim/ e da tua imensa Sabedoria./
Amém!
DIANTE DA NATUREZA
TODOS: Senhor,/ nós te reconhecemos
nos mistérios da natureza/ e te
agradecemos pelo mistério da nossa
própria vida./ Tudo nos vem de ti;/
quando o mundo saiu de tuas mãos,/
contemplaste a obra.../ e “tudo era bom”./
Perdoa-nos pelas violências ao planeta,/ a
grande casa que nos deste para cultivar e
guardar./ Abre nosso coração/ para
descobrir sempre a Tua sabedoria/ na
irmã água,/ na mãe terra,/ nos seres vivos
que nos cercam./ Com a natureza
queremos te louvar,/ cuidando com
responsabilidade do que foi criado com
amor./ Amém.
=============================
30.
ESPÍRITO ENCHE A MINHA VIDA,
ENCHE-ME COM TEU PODER,
POIS DE TI EU QUERO SER,
ESPÍRITO ENCHE O MEU SER.
=============================
31.
COMPROMISSO MISSIONÁRIO
PROMETO SER MISSIONÁRIO,
ANUNCIANDO A MENSAGEM DE
JESUS CRISTO, SENDO FIEL A
MINHA IGREJA, NA UNIDADE
COM
TODOS
OS
OUTROS
MISSIONÁRIOS E OBEDIENTES À
PROPOSTA DE NOSSA IGREJA
DIOCESANA. ASSIM ME AJUDEM
DEUS
E
ESTES
SANTOS
EVANGELHOS QUE TOCO COM
MINHAS MÃOS.
=============================
32.ESTOU AQUI
Estou aqui pra ser amado e te amar
Te olhar nos olhos e deixar-me apaixonar
Diante de ti pra me render ao teu amor
E confessar minhas fraquezas, sou
pecador!
Também estou aqui pra pedir perdão
Pelas almas que ainda não buscam teu
coração
Te amar (te amar) por quem não te ama
Te adorar por quem não te adora
Esperar por quem não espera em ti
E pelos que não crêem, eu estou aqui

CANTOS DA MISSA
=============================
ENTRADA
33.POR QUE ELE VIVE
Deus enviou seu Filho amado,
para morrer no meu lugar
Na cruz pagou por meus pecados,
mas o sepulcro vazio está
Porque Ele vive.
Porque ele vive,
eu posso crer no amanhã
Porque ele vive, temor não há
Mas eu bem sei, que o meu futuro
Está nas mãos do meu Jesus
Que vivo está
Um dia, eu vou cruzar os rios
e verei então, um céu de luz
E verei que lá, em plena glória,
vitorioso, vive e reina o Meu Jesus
=============================
34.KYRIE ELEISON
Como a ovelha perdida, pelo pecado
ferida
Eu te suplico perdão, ó bom pastor.
Kyrie Eleison (x3)
Como o ladrão perdoado, encontro o
paraíso ao teu lado
Lembra-te de mim, pecador por tua cruz.
Christe Eleison (x3)
Como a pecadora caída, derramo aos teus
pés minha vida
vê as lagrimas do meu coração e salvame!
Kyrie Eleison (x3)
=============================
35. GLÓRIA A DEUS NAS ALTURAS
Glória a Deus nas alturas
E paz na terra aos homens por Ele
amados. Senhor Deus, Rei dos céus,
Deus Pai todo poderoso
Nós vos louvamos. Nós vos bendizemos
Nós vos adoramos. Nós vos glorificamos
Nós vos damos graças, por vossa imensa
glória.. Senhor Jesus Cristo, Filho
Unigênito
Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de
Deus Pai. Vós que tirais o pecado do
mundo, tende piedade de nós
Vós que tirais o pecado do mundo
Acolhei a nossa súplica
Vós que estais à direita do Pai
Tende piedade de nós
Só vós sois Santo. Só vós sois o Senhor
Só vós o Altíssimo, Jesus Cristo
Com o Espírito Santo na glória de Deus
Pai. Amém
ACLAMAÇÃO
36.VAI, LEVA A PALAVRA
Vai leva a palavra pra todo lugar que for
Vai e agradece a Deus por todo o Seu
amor. Segue em frente, o mundo precisa
de ti
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Planta a semente que é fruto do teu
coração. Pra toda gente que tem sede
dessa razão que faz de mim e de ti uma
imagem de amor. Canta pro mundo se
sabes como cantar. Fala pros homens se
sabes falar. Pinta pra todos as cores do
amanhã. Que é a esperança das cores de
Deus.
Vai, leva a palavra pra todo lugar que for
Vai e agradece a Deus a força pra quem
vai, pra quem vai...
=============================
OFERENDAS
37.OFERTA DE AMOR
Venho Senhor minha vida oferecer,
Como oferta de amor e sacrifício.
Quero minha vida a ti entregar
Como oferta viva em teu altar.
Pois, pra te adorar foi que eu nasci.
Cumpre em mim o teu querer, faça o que
está em teu coração.
E que a cada dia eu queira mais e mais
Estar ao teu lado Senhor.
Venho Senhor minha vida oferecer,
Como oferta de amor e sacrifício.
Quero minha vida a ti entregar
Como oferta viva em teu altar.
Pois, pra te adorar foi que eu nasci.
Cumpre em mim o teu querer, faça o que
está em teu coração.
E que a cada dia eu queira
Estar ao teu lado Senhor.
=============================
SANTO
38.SANTÃO
Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do
Universo. O Céu e a Terra proclamam, a
vossa glória Hosana. Hosana nas alturas,
Hosana, Hosana nas alturas
Bendito aquele que vem
- Mulheres
Que vem em nome do Senhor - Homens
Hosana
- Mulheres
Hosana nas alturas
- Homens
=============================
COMUNHÃO
39.MAJESTOSA EUCARISTIA
Ao abrir meus olhos no altar,
vi o cálice sagrado com o sangue de
Jesus e de dentro desse mesmo cálice
subia, majestosa a Eucaristia.
Em tua presença eu me sinto,
um mendigo sentado à mesa de um rei
e sem ter como pagar tamanha refeição,
só posso dar-te eterna gratidão.
O cálice e a hóstia eram um,
meu desejo também era com eles ser um.
Ser um só coração, meu senhor!
O mesmo sangue nas veias, senhor!
E estando unido a ti, esquecer-me de
mim, concedei que eu fique eternamente
assim. Em tua presença eu me sinto,
um mendigo sentado à mesa de um rei
e sem ter como pagar tamanha refeição,
só posso dar-te eterna gratidão.
O cálice e a hóstia eram um,
meu desejo também era com eles ser um.
Ser um só coração, meu senhor!
O mesmo sangue nas veias, senhor!
tua carne em minha carne, Senhor!
o teu sangue em meu sangue, Senhor!
E estando unido a ti, esquecer-me de
mim, concedei que eu fique eternamente
assim.

