
10ª Assembleia Nacional dos Organismos do Povo de Deus 

CANTOS 

 

Missa do sábado – 15 de outubro de 2022 

Santa Teresa de Jesus (Vg. e Dra.) 

 

 

1. ENTRADA 

Letra e Música: Pe. José Weber 

  
Juntos como irmãos, membros da Igreja, / 
vamos caminhando, vamos caminhando, / 
juntos como irmãos, ao encontro do Senhor. 
  
1 – Somos povo que caminha / num deserto como 
outrora, / lado a lado, sempre unidos / para a terra prometida. 
  
2 – Na unidade caminhemos, / foi Jesus quem nos 
uniu, / nosso Deus hoje louvemos, / seu amor nos reuniu. 
  
3 – A Igreja está em marcha: / a um mundo novo 
vamos nós / onde reinará a paz, / onde reinará o amor. 
 
 
2. ACLAMAÇÃO 

Waldeci Farias 

 

R. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (2x) 

V. O Espírito Santo, a verdade, de mim irá testemunhar; 
e vós minhas testemunhas sereis em todo lugar. R. 
 
 

3. OFERENDAS 

Letra e Música: Luiz Turra 

  
Que maravilha, Senhor, estar aqui! 
Sentir-se Igreja reunida a celebrar, 
apresentando os frutos do caminho, 
no pão e vinho, ofertas deste altar. 



 
Bendito sejais por todos os dons! 
Bendito sejais pelo vinho e pelo pão! 

Bendito, bendito, bendito seja Deus para sempre! (2x) 
 
Que grande bênção servir nesta missão, 
missão de Cristo, tarefa do cristão. 
Tornar-se Igreja, formar comunidade, 
ser solidário, tornar-se um povo irmão. 
 
Que graça imensa viver a mesma fé, 
ter esperança de um mundo bem melhor. 
Na caridade sentir-se familiares, 
lutando juntos em nome de Senhor. 
 
 

4. SANTO 

D. Pedro Britto 

 
Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do Universo! 
O céu e a terra proclamam a vossa glória! 
 

Hosana nas alturas! Hosana! (Bis) 
 

Bendito é Aquele que vem, em nome do Senhor! (2x) 
 
 

5. COMUNHÃO 

Letra e Música: Wallison Rodrigues 

 
1. Cantar a beleza da vida 

presente do amor sem igual, 
missão do seu povo escolhido, 
Senhor, vem livrar-nos do mal. 
 
Vem dar-nos teu Filho, Senhor, 
sustento no Pão e no Vinho, 
e a força do Espírito Santo, 
unindo seu povo a caminho. 
 

2.  Falar do teu Filho às nações 
vivendo como ele viveu, 
missão do teu povo escolhido, 
Senhor, vem cuidar que é teu. 
 
 



3. Viver o perdão sem medida, 
servir sem jamais condenar, 
missão do teu povo escolhido, 
Senhor, vem conosco ficar. 

 
4. Erguer os que são humilhados 

doar-se aos pequenos, aos pobres, 
missão do teu povo escolhido, 
Senhor, nossas forças redobre. 

 
5. Buscar a verdade, a justiça, 

nas trevas brilhar como luz, 
missão do teu povo escolhido, 
Senhor, nossos passos conduz. 

 
 

6. FINAL 

Letra e Música: Fr. Fabreti 

 
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! 

 

 

 

 

 

 

 



29º DOMINGO DO TEMPO COMUM 

16 de outubro de 2022 

 

7. ENTRADA 

Letra e Música: Pe. José Freitas Campos 

 
Ó Pai, somos nós o povo eleito / que Cristo veio reunir. (bis) 
  
1 – Pra viver da sua vida, aleluia! / 
O Senhor nos enviou, aleluia! 
  
2 – Pra ser Igreja peregrina, aleluia! / 
O Senhor nos enviou, aleluia! 
  
3 – Pra anunciar o Evangelho, aleluia! / 
O Senhor nos enviou, aleluia! 
  
4 – Pra servir na unidade, aleluia! / 
O Senhor nos enviou, aleluia! 
  
5 – Pra celebrar a sua glória, aleluia! / 
O Senhor nos enviou, aleluia! 
  
6 – Pra construir um mundo novo, aleluia! / 
O Senhor nos enviou, aleluia! 
  
7 – Pra caminhar na esperança, aleluia! / 
O Senhor nos enviou, aleluia! 
 
 

8. ATO PENITENCIAL 

Letra e Música: Pe. Zezinho 

 
 

Senhor, tem piedade de nós. (bis) 
 
1 – Pai de infinita bondade, que a tua vontade/ 
se faça verdade no meio de nós. (bis) 
  
2 – Senhor Jesus Cristo, piedade, piedade de mim/ 
que não te obedeci, nem segui tua voz. (bis) 
  
3 – Que teu Espírito Santo nos mostre /o caminho 
de paz / e justiça, sem ódio e sem dor. (bis) 
 
 



9. GLÓRIA 

Letra: CNBB / Música: André Jamil Zamur 

 
Glória, glória! Anjos no céu / cantam todos 
seu amor! / E na terra, homens de paz: / “Deus 
merece o louvor!” 
  
1 – Deus e Pai, nós vos louvamos, / Adoramos, 
bendizemos, / Damos glória ao vosso nome, / 
vossos dons agradecemos! 
  
2 – Senhor nosso, Jesus Cristo, / Unigênito do Pai, / 
Vós, de Deus Cordeiro Santo, / nossas culpas perdoai! 
  
3 – Vós, que estais junto do Pai, / Como nosso 
Intercessor, / Acolhei nossos pedidos, / 
atendei nosso clamor! 
  
4 – Vós somente sois o Santo, / O Altíssimo, o Senhor, 
/ Com o Espírito Divino, / de Deus Pai no esplendor! 
 
 

10. ACLAMAÇÃO 

Waldeci Farias 

 

R. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (2x) 

V. A Palavra de Deus é viva e eficaz, em suas ações; 
penetrando os sentimentos, vai ao íntimo dos corações. R. 
 
 

11. OFERENDAS 

Letra e Música: José Acácio Santana 

 

1. Muitos grãos de trigo se tornaram pão. 
Hoje são teu Corpo, ceia e comunhão. 
Muitos grãos de trigo se tornaram pão. 
 
Toma, Senhor, nossa vida em ação,  
para mudá-la em fruto e missão! 
Toma, Senhor, nossa vida em ação,  
para mudá-la em missão. 
 

2. Muitos cachos de uva se tornaram vinho.  
Hoje são teu Sangue, força no caminho. 
Muitos cachos de uva se tornaram vinho. 
 



3. Muitas são as vidas feitas vocação  
Hoje oferecidas em consagração.  
Muitas são as vidas feitas vocação. 
 

12. SANTO 

Letra: Texto adaptado do Missal Romano / Música: DR 
 

Santo, Santo, Santo é o Senhor! 
Deus do universo, do céu e da terra (2x) 
 
Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. (2x) 
 
Bendito o que vem em nome do Senhor, 
Hosana nas alturas. 
 

13. CORDEIRO 
Pe. Tarcísio Pedro Vieira 

 
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, 
tende piedade de nós! (bis) 

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, 
dai-nos a paz,/ dai-nos a paz, 
Senhor, a vossa paz./ Senhor, a vossa paz! 
 
 

14. COMUNHÃO 
Letra e Música: Wallison Rodrigues 

 
Vinde também vós a minha vinha!  
Vede que há homens em ação!  
A colheita é grande, são poucos operários.  
Vinde, vinde trabalhar!  
 
1. Deus é o Pastor da nossa vida.  
Ele vai à frente, sendo luz.  
Assim, nada falta, Ele nos conduz.  
Vinde para ouvir a sua voz que diz:  
 
2. Nós somos o povo deste Deus.  
Ele é amor, é compaixão.  
Assim, Ele cuida, nos dá proteção.  
Vinde para ouvir a sua voz que diz:  
 
3. Deus é o sustento do existir.  
Forma o coração do povo seu.  
Assim, nos conhece e dá-se a conhecer,  
vinde para ouvir a sua voz que diz:  



 
4. Ele nos envia a outros povos.  
Quer também uni-los à missão.  
Assim, um só corpo, unidos no Senhor,  
vinde para ouvir a sua voz que diz:  
 
5. Com amor eterno, Deus nos ama.  
Nada poderá nos separar.  
Assim, a vida canta, vibra por amar.  
Vinde para ouvir a sua voz que diz: 
 
 

15. FINAL 
Letra e Música: José Acácio Santana 

 

1. Santa mãe Maria, nessa travessia 
cubra-nos teu manto cor de anil. 
Guarda nossa vida, Mãe Aparecida, 
Santa padroeira do Brasil. 
 
Ave, Maria! Ave, Maria! (Bis) 
 
2. Com amor divino, guarda os peregrinos 
nesta caminhada para o além. 
Dá-lhes companhia, pois também um dia 
foste peregrina de Belém. 
 
3. Mulher peregrina, força feminina, 
a mais importante que existiu. 
Com justiça queres que nossas mulheres 
sejam construtoras do Brasil. 
 
4. Com seus passos lentos, enfrentando os ventos, 
quando sopram noutra direção. 
Toda a mãe Igreja pede que tu sejas 
companheiras de libertação. 
 
 
  



ANIMAÇÃO 

 
16. Adaptada A Igreja vai buscar o amor de Deus 
 

A CNBB 

vai buscar o amor de Deus lá no céu e vai trazer nesta Assembleia! 
(2x) 

O CNP 

A CRB 

A CND 

A CNISB 

O LAICATO 

 
Vai missionar, missionar, missionar! (2x) 
 
 
17. Bem-vindo 
 
Você que está chegando, bem-vindo! Seja bem-vindo! 
Você que está chegando, bem-vindo! Seja bem-vindo! 
 
Só estava faltando você aqui, só estava faltando você irmão, 
Só estava faltando você aqui, bem-vindo seja bem-vindo! 
 
18. AGORA É TEMPO 
Composição: Maria Luiza Ricciardi 

 
Agora é tempo de ser Igreja 
Caminhar juntos, participar 
Agora é tempo de ser Igreja 
Caminhar juntos, participar 
 
Somos povo escolhido 
E na fronte assinalados 
Com o nome do senhor 
Que caminha ao nosso lado 
 
Somos povo em missão 
Já é tempo de partir 
É o senhor quem nos envia 
Em seu nome a servir 
 
Somos povo, esperança 
Vamos juntos planejar 
Ser igreja a serviço 
E a fé testemunhar 
 
Somos povo a caminho 



Construindo em mutirão 
Nova terra, novo reino 
De fraterna comunhão 
 
18. A Alegria está no Coração 
Mara Lima 

 
A alegria está no coração 
De quem já conhece a Jesus 
A verdadeira paz só tem aquele 
Que já conhece a Jesus 
 
O sentimento mais precioso 
Que vem do nosso Senhor 
é o amor, que só tem 
quem conhece a Jesus 
 
Posso pisar numa tropa 
E saltar as muralhas 
Aleluia, aleluia (2x) 
 
Ele é a rocha da minha salvação 
Com ele não há mais condenação 
 
Posso pisar numa tropa 
E saltar as muralhas, Aleluia 
 
Aleluia, aleluia 
Aleluia, aleluia 
 
O sentimento mais precioso 
Que vem do nosso Senhor 
É o amor que só tem 
Quem já conhece a Jesus (2x) 
 
19. Quem é esta que avança como Aurora 
Padre Marcelo Rossi 

 
Quem é esta que avança como Aurora 
Temível como exército em ordem de batalha 
Brilhante como o Sol e como a Lua 
Mostrando o caminho aos filhos seus 
 
Ah, ah, ah, minha alma glorifica ao Senhor 
Meu espírito exulta em Deus, meu Salvador (2x) 
 
Quem é esta que avança como Aurora 



Temível como exército em ordem de batalha 
Brilhante como o Sol e como a Lua 
Mostrando o caminho aos filhos seus 
 
20. MOMENTO NOVO 
Zé Vicente 
 
Deus chama a gente pra um momento novo 
De caminhar junto com o seu povo 
É hora de transformar o que não dá mais 
Sozinho, isolado, ninguém é capaz 
 
Por isso vem entra na roda com a gente também 
Você é muito importante! 
 
Não é possível crer que tudo é fácil 
Há muita força que produz a morte 
Gerando dor, tristeza e desolação 
É necessário unir o cordão 
 
A força que hoje faz brotar a vida 
Habita em nós pela sua graça 
É ele quem nos convida pra trabalhar 
O amor repartir e as forças juntar 
 
21. Missão de Todos Nós 
Zé Vicente 

 
O Deus que me criou, me quis, me consagrou 
Para anunciar o Seu amor. (2x) 
 
Eu sou como a chuva em terra seca (2x) 
Pra saciar, fazer brotar, eu vivo pra amar e pra servir (2x) 
 
É missão de todos nós 
Deus chama, eu quero ouvir a Sua voz (2x) 
 
O Deus que me criou, me quis, me consagrou 
Para anunciar o Seu amor (2x) 
 
Eu sou como a flor por sobre o muro (2x) 
 
Eu tenho mel, sabor do céu, eu vivo pra amar e pra servir (2x) 
 
É missão de todos nós 
Deus chama, eu quero ouvir a Sua voz (2x) 
 



O Deus que me criou me quis, me consagrou 
Para anunciar o Seu amor (2x) 
 
Eu sou como estrela em noite escura (2x) 
 
Eu levo a luz, sigo a Jesus, eu vivo pra amar e pra servir (2x) 
 
É missão de todos nós 
Deus chama, eu quero ouvir a Sua voz (2x) 
 
O Deus que me criou me quis, me consagrou 
Para anunciar o Seu amor. (2x) 
 
Eu sou como abelha na colmeia (2x) 
Eu vou voar, vou trabalhar, eu vivo pra amar e pra servir. (2x) 
 
É missão de todos nós 
Deus chama, eu quero ouvir a Sua voz (2x) 
 
O Deus que me criou me quis, me consagrou 
Para anunciar o Seu amor. (2x) 
 
Eu sou, sou profeta da verdade (2x) 
Canto a justiça e a liberdade, eu vivo pra amar e pra servir (2x) 
 
É missão de todos nós 
Deus chama, eu quero ouvir a Sua voz (2x) 
 
 
22. ROMARIA 
Almir Sater 
 
É de sonho e de pó 
O destino de um só 
Feito eu perdido em pensamentos 
Sobre o meu cavalo 
É de laço e de nó 
De gibeira ou jiló 
Dessa vida cumprida a só 
 
Sou caipira pirapora nossa 
Senhora de Aparecida 
Que ilumina a mina escura 
E funda o trem da minha vida 
Sou caipira pirapora nossa 
Senhora de Aparecida 



Que ilumina a mina escura 
E funda o trem da minha vida 
 
O meu pai foi peão 
Minha mãe solidão 
Meus irmãos perderam-se na vida 
A custa de aventuras 
Descasei, joguei 
Investi, desisti 
Se há sorte eu não sei nunca vi 
 
Sou caipira pirapora nossa 
Senhora de Aparecida 
Que ilumina a mina escura 
E funda o trem da minha vida 
Sou caipira pirapora nossa 
Senhora de Aparecida 
Que ilumina a mina escura 
E funda o trem da minha vida 
 
Me disseram porém 
Que eu viesse aqui 
Pra pedir de romaria e prece 
Paz nos desaventos 
Como não sei rezar 
Só queria mostrar 
Meu olhar, meu olhar, meu olhar 
 
Sou caipira pirapora nossa 
Senhora de Aparecida 
Que ilumina a mina escura 
E funda o trem da minha vida 
Sou caipira pirapora nossa 
Senhora de Aparecida 
Que ilumina a mina escura 
E funda o trem da minha vida 
 
 
23. És água viva 
Padre Zezinho 

 
Eu te peço desta água que Tu tens 
É agua viva, meu Senhor 
Tenho sede, tenho fome de amor 
E acredito nesta fonte de onde vens 
 
Vem 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 
Eu quero água desta fonte de onde vens 
 
 
24. Laudate omnes gentes 
J. Berthier 

 
Laudate omnes gentes, Laudate Dominum. 
Laudate omnes gentes, Laudate Dominum. 
 
Cantai todos os povos, louvai nosso Senhor. 
Cantai todos os povos, louvai nosso Senhor. 
 
 
25. Kyrie 
Taizé 

 
Kyrie, Kyrie eleison! (2x) 
Ó tem piedade, Pai, de nós, liberta-nos da culpa atroz. 
Kyrie, Kyrie eleison! (2x) 
Jesus Cristo, em sua cruz, por nós nos salva e nos conduz. 
Christe, Christe eleison! (2x) 
Espírito Santo, a Salvação completa em toda a criação. 
Kyrie, Kyrie eleison! (2x) 
 
 
26. Agora é tempo da sinodalidade 
M.: Fátima Gabrielli 
 

Agora é tempo da sinodalidade, 
caminhar juntos na comunhão, participação e missão! (2x) 


