GuIa dO PeReGrInO

OrIeNtAÇÕeS PrÁtIcAs
AoS PeReGrInOs
Haverá paradas para refeição, reflexão, dinâmicas, e
encontro com a comunidade acolhedora. Com simplicidade, seguiremos em oração durante todo o dia.
A idade prevista para participar da Marcha é de 15 a 60
anos ou de acordo com a sua saúde física.
Faça sua inscrição o quanto antes, pela internet ou nas
comunidades da Paróquia Nossa Senhora da Glória e São
Judas Tadeu. Caso não consiga, as inscrições também
serão feitas na hora.
Indicamos o uso de roupas leves e tênis para a caminhada. Evitar levar muitas coisas, apenas uma mochila,
com objetos de uso pessoal e um copo/caneca ou garrafinha para água.
Caso esteja tomando algum medicamento não esquecer
de levar.

InFoRmAÇÕeS
pErEgRiNoFrAnCiScAnO.CoM
(98) 98495-4747 | (98) 98175-1315
3243-1051 (seCrEtArIa PArOqUiAl)

OrAÇÃo dO PeReGrInO
FR. CLeMeNtE keSsElMeIeR, OfM

Senhor, Deus, Pai de infinita ternura, estamos sempre a
caminho. No tempo nossa vocação e escalar a montanha da
vida com fé, coragem e amor. Sabemos que não andamos
sozinhos. Uma multidão caminha conosco motivada pela
sede de felicidade, pela busca de vinho e pão. Sentimos a
tua presença amiga em todos os passos da jornada. Com tua
forca, Senhor, venceremos todos os abismos. Na tua luz
contemplaremos a beleza das flores, a grandeza das
florestas, as maravilhas do nascer e do pôr-do-sol. Que
nossa caminhada seja um canto de gratidão, um poema de
amor, uma fonte num dia quente para saciar a sede de
nossos irmãos e infundir nova coragem e alegria e perseverar no caminho até alcançar o cume da plenitude no
eterno encontro contigo, Senhor. Amém.

OrAÇÃo vOcAcIoNaL
Senhor da Messe e Pastor do rebanho, faze ressoar em
nossos ouvidos teu forte e suave convite; “Vem e segue-me”!
Derrama sobre nós O teu Espírito, que ele nos dê sabedoria
para ver o caminho e generosidade para seguir sua voz.
Senhor que a Messe não se perca por falta de operários.
Despertai nossas comunidades para a Missão. Ensina nossa
vida a ser serviço. Fortalece os que querem dedicar-se ao
Reino na vida consagrada e religiosa.
Senhor, que o Rebanho não se perca por falta de Pastores.
Sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres e ministros.
Dá perseverança a nossos seminaristas. Desperta o coração
de nossos jovens para o ministério pastoral em tua Igreja,
Senhor da Messe e Pastor do Rebanho, chama-nos para o
serviço de teu povo. Maria
Mãe da Igreja modelo dos servidores do Evangelho ajuda-nos a responder, SIM. Amém.
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GuIa dAs cElEbRaÇÕEs lItÚrGiCaS
5h30 – aCoLhIdA DoS PeReGrInOs

Comunidade Nossa Senhora Aparecida
Vila Palmeira

6h00 – oRaÇÃO Da mAnHÃ
OfÍcIo dIvInO DaS CoMuNiDaDeS | OfÍcIo pArA RoMaRiAs
1. CHEGADA / REFRÕES MEDITATIVOS:
- Senhor que queres que eu faça? Senhor que queres de mim,
mostra-me os teus caminhos, Senhor que queres de mim?
(Entrada da imagem de São Francisco)
- Desde a manhã preparo um oferenda e fico, Senhor, à
espera do teu sinal (bis) (acendimento do Círio);
2. ABERTURA: Pág.: 635 ODC
-Vem ó Deus da vida, vem nos ajudar! (bis)
Vem, não demores mais, vem nos libertar! (bis)
- Como é feliz quem em ti confia, (bis)
Com fé e esperança vai em romaria! (bis)
- Nossos pés se apressam para lá chegar: (bis)
Pra Igreja da Glória, vamos caminhar (bis)
- Dá-nos com tua força sempre caminhar (bis)
Na estrada da justiça, vem nos confirmar (bis)
- Em tua casa, um dia, como é bom passar (bis)
Vale mais que milhares em qualquer lugar. (bis)
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito (bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito (bis)
- Aleluia irmãs, aleluia irmãos (bis)
Do povo peregrino, tragam louvação. (bis)
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3. RECORDAÇÃO DA VIDA: Trazer as motivações da Marcha;
4. HINO: Bendito dos romeiros
1-Bendita e louvada seja esta santa romaria Bendito o povo
que marcha, Bendito o povo que marcha, Tendo Cristo como
guia.
Sou, sou teu, Senhor, Sou povo novo, retirante e lutador,
Deus dos peregrinos, dos pequeninos, Jesus Cristo
Redentor.
2-No Egito antigamente No meio da escravidão Deus
libertou o seu povo. Hoje ele passa de novo. Gritando a libertação.
3-Para a terra prometida O povo de Deus marchou Moisés
andava na frente. Hoje Moisés é a gente. Quando enfrenta o
opressor.
4-Caminhemos na estrada Muita seca pelo chão Todo arame
e porteira Merecem corte e fogueira. São frutos da maldição.
5-Quem é fraco Deus dá força Quem tem medo sofre mais
Quem se une ao companheiro. Vence todo o cativeiro É feliz
e tem a paz.
6-Mãos ao alto, voz unida Nosso canto se ouvirá Nos caminhos do sertão Clamando por terra e pão. Ninguém mais nos
calará.
5. SALMO: 98 (97) Então os povos viram
Presidente: Cantemos com alegria ao Senhor pela salvação
que nos deu em Jesus Cristo e por sua justiça vitoriosa.
1-Entoai ao Senhor novo canto, * pois prodígios foi ele quem
fez. * Sua mão e o seu braço santo * a vitória lhe deram, de
vez.
Então os povos viram * o Deus que nos salvou. * Por isso, ó
terra inteira, * cantai louvor a Deus!
2-O Senhor revelou seu auxílio, * sua justiça aos povos
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mostrou. * Recordou-se de sua bondade, * em favor de seu
povo fiel.6. LEITURA BÍBLICA: Êxodo 13,18-22.
7. MEDITAÇÃO
8. CÂNTICO EVANGÉLICO: Cântico do Zacarias – Bendito o
Deus de Israel.
Presidente: Cantemos este hino ao Senhor, que nos visita
neste domingo pascal e nos ilumina com o sol que vem do
alto, Jesus Cristo ressuscitado, nossa Salvação!
Bendito seja o Senhor Deus de Israel, bendito seja o Deus do
povo eleito, bendito seja Deus, bendito seja Deus, bendito
seja Deus!
1. Bendito seja o Deus de Israel, pois ele visitou seu povo e o
libertou, e fez pra nós surgir da raça de Davi um forte e
poderoso e grande salvador! Conforme ele mesmo anunciou
por seus santos amigos, profetas tão antigos: que vai nos
libertar de quem nos odiar, das mãos de todos que são
nossos inimigos! Bendito seja!
2. Misericórdia fez a nossos pais, e teve assim lembranças da
santa aliança, aquela promissão, jurada a Abraão, de, um
dia, conceder a nós esta esperança. De, enfim, libertos de
malvadas mãos, a gente, sem temor, viver no seu amor,
servindo na justiça, toda a nossa vida, e santos na presença
de nosso Senhor. Bendito seja!
3. E tu, menino, do Alto Deus profeta, à frente dele irás,
caminhos abrirás; do povo a salvação, das culpas o perdão,
por seu imenso amor, tu anunciarás! Nasceu pra nós o sol do
nosso Deus, do céu veio um clarão pra quem, na escuridão,
nas trevas quem dormia, recebeu um guia e no caminho da
paz os nosso passos vão! Bendita seja!
9. PRECES:
Presidente: Ao Deus peregrino, que acompanhou seu povo
em todos os lugares e momento de sua história, cantemos:
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Caminha conosco, ó Senhor!
- Para que esta marcha transcorra em paz e sem acidentes;
- Para que nós, Igreja peregrina, nunca nos cansemos da
caminhada;
- Por todos os jovens, para que busquem sempre a Cristo,
Luz dos povos;
- Pela nação brasileira, para que haja paz, justiça e fraternidade...
Pai Nosso
Oração:
Ó Deus dos que caminham, envia teus mensageiros para nos
proteger em nossa caminhada! Acompanha-nos com tua
própria presença nesta marcha! Acima de tudo, dá-nos a
graça de vivermos sempre em comunhão contigo! Por Cristo,
nosso Senhor. Amém!
10. BÊNÇÃO:
Presidente: Guie o nosso Deus esta peregrinação e nos dê a
sua direção, agora e sempre. Em nome do Pai, e do Filho e do
Espírito Santo. Amém!
Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo,
Para sempre seja louvado!
11. CANTO FINAL: NÃO, NÃO CONHECERA O CANSAÇO.
1. Não, não conhecera o cansaço. Foi quem mais imitou a
Jesus. Falava de lua, de flores, do campo, por onde passava.
O nosso irmão lobo, a nossa irmã terra, Francisco louvava.
Mas Ele é o exemplo de vida, que eu trago no coração, o
espelho da perfeição. Mas ele é o exemplo de vida, que eu
trago no coração, o espelho da perfeição: Francisco de
Assis, Francisco de Assis.
2. Não, não quis saber de riquezas. Deixou tudo e se
converteu. Falava com os pobres, leprosos e cegos, a quem
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ele via. O nosso irmão vento, o nosso irmão sol, que nos traz
novo dia.
3. Não, ele não quis microfone. Seu jeito fez empolgar multidões. Louvava a Deus, falava de Paz e Bem para o mundo. As

7h15 – caFé dA maNhã
7h30 – moMeNtO De ALoNgAmEnTo e dIcAs pArA
a cAmInHaDa
Oração do Peregrino

8H00 – SaídA Da mArChA
N. Sra. Aparecida > R. do Eucalipto > R. Gabriela Mistral > R.
Almirante Tamandaré > R. Portugal > Trav. Dom Pedro I > R.
São Jorge > R. Henrique de Lá Roque > R. Nossa Senhora da
Vitória > N. Sra. da Vitória.
1ª Parada de Reflexão: R. Almirante Tamandaré.

9H15 – cHeGaDa nA iGrEjA N. sRa. Da ViTÓRiA
Acolhida

9H30 – sAnTa mIsSa – 6º dOmInGo dA PÁScOa
Comunidade Nossa Senhora da Vitória
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6º dOmInGo dE PÁScOa

NÃO HaVeRÁ mAiS TeMpLo aLgUm
AnTÍFoNa dA EnTrAdA CF is 48, 20

ANuNcIaI CoM GrItOs dE AlEgRiA, pRoClAmAi aTé oS ExTrEmOs
dA TeRrA: o SEnHoR LiBeRtOu o sEu pOvO, aLeLuIa!
REFRÃO MEDITATIVO: Acendimento do Círio
Em meio à escuridão, surge à luz radiante!
Jesus ressuscitou, aleluia! Cristo é o clarão do Pai! Cristo é o
clarão do Pai!
ABERTURA:
Aleluia, alegria, minha gente, Aleluia, aleluia
1-O Senhor ressuscitou, minha gente.
Ele está vivo em nosso meio, Aleluia:
2-O sepulcro está vazio, minha gente.
O Senhor ressuscitou, Aleluia.
3-Ele falou: eu sou a vida, minha gente.
Eu venci a morte, Aleluia, Aleluia.
4-Ele falou: sou eu mesmo, minha gente.
Olhem meus pés e minhas mãos, Aleluia.
5-Ele falou: ressuscitei, minha gente,
feliz quem acredita, sem ter visto, Aleluia.
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ATO PENITENCIAL:
Tende compaixão de nós senhor
Por que somos pecadores.
Manifestai senhor a vossa misericórdia
E dai-nos a vossa salvação
Presidente: Deus todo poderoso tenha compaixão de nós
Perdoa os nossos pecados E nos conduza à vida eterna.
Amém
Senhor tende piedade de nós (bis)
Cristo tende piedade de nós (bis)
Senhor tende piedade de nós (bis)
GLÓRIA:
Glória, glória, glória a ti meu Deus, paz na terra cantam os
povos teus.
1. Deus e Pai, nós vos louvamos,/ Adoramos, bendizemos,/
Damos glória ao Vosso Nome,/ Vossos dons agradecemos (2x)
2. Senhor nosso, Jesus Cristo,/ Unigênito do Pai,/ Vós de Deus
Cordeiro Santo,/ Nossas culpas perdoai! (2x)
3. Vós que estais junto do Pai,/ Como nosso intercessor,/ Acolhei
nossos pedidos,/ Atendei nosso clamor! (2x)
4. Vós somente sois o Santo,/ O Altíssimo, o Senhor,/ Com o
Espírito Divino,/ De Deus Pai no esplendor! (2x)
SALMO RESPONSORIAL 66 – Que as nações vos glorifiquem, ó
Senhor, que todas as nações vos glorifiquem!
EVANGELHO Jo 14, 23-29 – O Espírito Santo vos recordará
tudo o que eu vos tenho dito.
ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Quem me ama realmente guardará minha palavra, e meu Pai o
amará, e a ele nós viremos. (Jo 14,23)
PRECES DA COMUNIDADE: Escutai, ó Senhor, nossa oração.
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APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS:
Eu creio num mundo novo, pois Cristo ressuscitou!
Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre estou!
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 o perdão,
nas dores compadecidas, eu vejo ressurreição!
4. Nos homens que estão unidos com outros partindo o pão
nos fracos fortalecidos, eu vejo ressurreição!
SANTO:
Santo, santo, santo é o Deus da vida Santo, santo, santo é o
Senhor
É o Deus da vida quem convida Todos ao banquete do amor
-Santo, santo, santo canta o povo E este canto novo tem amor
Mil milhões de vezes Deus é Santo Santo, santo, santo é o
Senhor
-Céus e terra cantam sua glória Céus e terra cantam seu
louvor
No céu se canta um grande amém E nós aqui na terra também
Bendito é aquele que veio É aquele que vem
Em nome de Deus ele vem Santo também é Jesus
ORAÇÃO EUCARÍSTICA III ( Missal, página 482)
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
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ao pôr-do-sol, um sacrifício perfeito.
Santificai e reuni o vosso povo!
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.
Santificai nossa oferenda ó Senhor!
Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças,
e o partiu e deu aos 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 e o deu a seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO MEU
SANGUE, O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALINAÇA, QUE
SERÁ DERRAMADA POR VÓS E POR TODOS, PARA A
REMISSAÕ DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Eis o Mistério da fé!
Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa
ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!
Ou
Todas as vezes que comemos deste pão, e bebemos deste
cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda!
Ou
Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela
cruz e ressurreição!
Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua
Paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua
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ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós
vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e
santidade.
Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
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.
Fazei de nós um só corpo e um só Espírito!
Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos
a vida eterna com os vossos santos: a vigem Maria, mãe de
Deus, os vossos apóstolos e mártires (Santo do dia ou padroeiro) e todos os santos, que não cessam de interceder por nós
na vossa presença.
Fazei de nós uma perfeita oferenda!
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 (...) o nosso bispo (...),
com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que
conquistastes.
Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
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.
Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
Acolhei com bondade no vosso reino os vossos irmãos e irmãs
que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa
amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos da
vossa glória, por Cristo, Senhor nosso.
A todos saciai com vossa glória!
Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça.
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Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória,
agora e para sempre.
Amém!
COMUNHÃO I
ANTÍFONA: Se me amardes realmente, observai meus mandamentos (A Antífona, cantar somente no início e final)
A meu Pai eu rogarei, e vos dará outro Paráclito.
Ele permanecerá convosco para sempre. (bis)
1. Nações glorificai ao nosso Deus, anunciai em alta voz o seu
louvor! É Ele quem dá vida à nossa vida e não permite que
vacilem nossos pés.
2. “Toda a terra vos adore com respeito e proclame o louvor de
vosso nome!” Vinde ver todas as obras do Senhor: seus prodígios estupendos entre os homens!
3. Todos vós que a Deus temeis, vinde escutar: vou contar-vos
todo bem que Ele me fez! / Quando a Ele o meu grito se
elevou, já havia gratidão em minha boca!
4. Se eu guardasse planos maus no coração, o Senhor não me
teria ouvido a voz. / Entretanto, o Senhor quis atender-me e
deu ouvidos ao clamor da minha prece.
ENVIO:
1. Meu amigo deixou seu dinheiro, sua herança e os direitos
que tinha; era jovem demais o menino, disse o pai, o vizinho, a
vizinha. Meu amigo encontrou a verdade, em seu rosto banhado de luz, pelas ruas de sua cidade, meu amigo imitava Jesus.
Irmão vento, irmão sol, irmã lua; irmão lobo tu és meu irmão.
Rouxinol, sabiá, criaturas de Deus, somos obras de tuas
mãos...
2. Meu amigo viveu sem ter nada, por esposa escolheu a
pobreza; era jovem demais o menino, não podia ter tanta certeza. Foi assim que ele abriu o caminho, para quem quer viver
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só de amor; não ficou muito tempo sozinho, gente nova o
seguiu com fervor.
3. Hoje em dia nos jovens que eu vejo, irrequietos num mundo
infeliz, eu renovo a esperança e o desejo de encontrar com
Francisco de Assis. Calça Lee, pé no chão, mundo novo. Mil
idéias de renovação. Eles são consciência do povo, queira
Deus que eles cresçam irmãos.

10h40 – lAnChE
10h55 – cAmInHaDa
N. Sra da Vitória > R. do Cema > Av. dos Franceses > R.
Direita > Av. Guaxenduba/do contorno > R. da União > R.
Adelino Fontoura > R. Cinco de Janeiro > R. Alto São Benedito > São Miguel
2ª Parada de Reflexão: Praça do Barreto

12h00 – cHeGaDa nA iGrEjA sÃo mIgUeL ArCaNjO
Acolhida

12h15 – hOrA Do aNgElUs
Canto Mariano:
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
2-Mãe do céu clemente - rogai Mãe dos doentes - rogai
Do menor carente - rogai por nós Mãe dos operários, rogai
Dos presidiários rogai Dos sem salário - rogai por nós
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Dirigente: O Anjo do Senhor anunciou a Maria.
Todos: E Ela concebeu do Espírito Santo.
Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco! Bendita sois
vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre,
Jesus.
Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e
na hora da nossa morte. Amém.
Dirigente: Eis aqui a serva do Senhor.
Todos: Faça-se em mim segundo a vossa palavra.
Ave Maria…
Dirigente: E o Verbo se fez carne.
Todos: E habitou entre nós.
Ave Maria…
Dirigente: Rogai por nós, Santa Mãe de Deus!
Todos: Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
Dirigente: Oremos. Derramai, ó Deus, a Vossa graça em
nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do
anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos, por Sua Paixão
e Cruz, à glória da Ressurreição. Por Cristo, nosso Senhor.
Todos: Amém.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.

12h30 – alMoço FRaTeRnO
13h30 – anImAção: miNiStérIo dA sãO miGuEl
14h00 – roDa dE CoNvErSa: “A mIsSãO, dEsAfIo dE ToDoS NóS”
14h30 – anImAção: miNiStérIo dA sãO miGuEl
15h00 – caTeQuEsE maRiAnA
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15h30 – anImAção: miNiStérIo dA sãO miGuEl
LAnChE Da TArDe
16h00 – roDa dE CoNvErSa: “UM JoVeM ChAmAdO frAnCiScO”.
16h30 – teStEmUnHo VOcAcIoNaL

(Jovem religioso ou vocacionado e Jovem engajado)

17h00 – coNcEnTrAção pArA DaR CoNtInUiDaDe à cAmInHaDa
São Miguel R. Alto São Benedito > R. Nossa Senhora das
Graças > Av. São Marçal > São Judas Tadeu > R. Antonio
Bayma > Av. dos Franceses > Igreja de Nossa Senhora da
Glória

18h30 – cHeGaDa nO AlTo dA GlÓrIa / aNiMaÇÃO.
19h00 – SaNtA MiSsA De eNcErRaMeNtO
Largo da Igreja da Glória
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6º dOmInGo dE PÁScOa

NÃO HaVeRÁ mAiS TeMpLo aLgUm
AnTÍFoNa dA EnTrAdA CF is 48, 20

ANuNcIaI CoM GrItOs dE AlEgRiA, pRoClAmAi aTé oS ExTrEmOs
dA TeRrA: o SEnHoR LiBeRtOu o sEu pOvO, aLeLuIa!
REFRÃO MEDITATIVO: Acendimento do Círio
Em meio à escuridão, surge à luz radiante!
Jesus ressuscitou, aleluia! Cristo é o clarão do Pai! Cristo é o
clarão do Pai!
REFRÃO MEDITATIVO: INCENSAÇÃO
TEU SOL NÃO SE APAGARÁ, TUA LUA NÃO SERÁ
MINGUANTE, PORQUE O SENHOR SERÁ TUA LUZ, Ó POVO
QUE DEUS CONDUZ.
ABERTURA:
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. Incólume o mar atravessamos e pra terra prometida
caminhamos!
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ATO PENITENCIAL:
1. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos,/ Tantas vezes pequei,
não fui fiel:/ Pensamentos e palavras, atitudes, omissões.../
Por minha culpa, tão grande culpa.
Senhor, piedade!/ Cristo, piedade!/ Tem piedade,/ Ó
Senhor!(bis)
2. Peço à Virgem Maria, nossa Mãe/ E a vós, meus irmãos,
rogueis por mim/ A Deus Pai que nos perdoa e nos sustenta
em sua mão,/ Por seu amor, tão grande amor.
GLÓRIA:
REF. 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!
SALMO RESPONSORIAL 66 – Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem!
EVANGELHO Jo 14, 23-29 – O Espírito Santo vos recordará
tudo o que eu vos tenho dito.
Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Quem me ama realmente guardará minha palavra, e meu
Pai o amará, e a ele nós viremos. (Jo 14,23)
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PRECES DA COMUNIDADE: Escutai, ó Senhor, nossa oração.
APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS:
1-Nesta mesa da irmandade, a nossa comunidade se oferece
a ti Senhor. Nosso sonho, nossa luta, nossa fé nossa conduta, te entregamos com amor.
Novo jeito de sermos Igreja, nó buscamos Senhor na tua
mesa.
2-Neste pão te oferecemos, os mutirões que fazemos, a partilha a produção. Neste vinho a alegria, que floresce cada
dia, dentro de nossa união.
3-Nosso coração inteiro, Deus humano e companheiro, deixamos no teu altar. Nosso canto e a memória, do martírio e
da vitória nós trazemos pra te dar.
V Oração Eucarística (Missal, página 495)
É justo e nos faz todos ser mais santos louvar a vós, ó Pai, no
mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo,
vosso Filho, nosso irmão. É Ele o sacerdote verdadeiro que
sempre se oferece por nós irmão. É Ele o sacerdote verdadeiro que sempre se oferece por nós todos, mandando que
se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por
isso, aqui estamos bem unidos, louvando e agradecendo
com alegria, juntando nossa voz à voz dos anjos e à voz dos
santos todos, para cantar (dizer).
Santo, santo, santo, Senhor Deus do universo! O céu e a terra
proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas! Bendito o
que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas.
Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós,
vivendo conosco no Cristo, falando conosco por ele, mandai
vosso Espírito Santo de amor a fim de que as nossas ofertas
se mudem no corpo + e no sangue de nosso Senhor Jesus Do
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mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos,
deu graças novamente e o entregou aos 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
REMESSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE
MIM.
Tudo isto é Mistério da Fé.
Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste
vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando
sua volta.
Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus,
nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão; nós queremos a
vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho
que nos salva dá coragem
Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
E quando recebermos pão e vinho, o Corpo e o Sangue dele
oferecidos, o Espírito nos una só corpo, para sermos um só
povo em seu amor.
O Espírito nos uma num só corpo!
Protegei vossa Igreja que caminha nas estradas do mundo
rumo ao céu cada dia renovando a esperança de chegar
junto a vós na vossa paz.
Caminhamos na estrada de Jesus!
Dai ao santo padre, o papa... ser bem firme na fé, na caridade, e a ... que é bispo desta Igreja muita luz para guiar o seu
rebanho.
Caminhamos na estrada de Jesus!
Esperamos entrar na vida eterna com a virgem, mãe de Deus
e da Igreja, os apóstolos e todos os santos, que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos...
Esperamos entrar na vida eterna!
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A todos que chamaste para outra vida na vossa amizade e
aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os. Que vivam para sempre bem felizes no reino que
para todos preparastes.
A todos dai a luz que não se apaga!
E a nós, que agora estamos reunidos e somos povo santo e
pecador, dai forças pra construirmos juntos o vosso reino,
que também é nosso.
Por cristo, com cristo, em cristo, a vós deus pai todo – poderoso, na unidade do espírito santo, toda honra e toda glória,
agora e para sempre.
Amém!
COMUNHÃO I:
1-A mesa tão grande e vazia De amor e de paz, de paz!
Aonde há luxo de alguns Alegria não há jamais! A mesa da
Eucaristia nos Quer ensinar, ah, ah Que a ordem de Deus
Nosso Pai é o pão partilhar.
Pão em todas as mesas Da Pascoa a nova certeza A festa
haverá E o povo a cantar, aleluia!
2-As forças da morte, a injustiça E a ganância de ter, de ter
Agindo naqueles que impedem ao pobre viver, viver Sem
terra, trabalho e Comida a vida não há, não há. Quem deixa
assim e não age A festa não vai celebrar
3-Irmãos, companheiros na luta Vamos dar as mãos, as
mãos Na grande corrente do amor Na feliz comunhão,
irmãos Unindo a peleja e a certeza Vamos construir, aqui Na
terra, o projeto de Deus todo povo a sorrir
4- Bendito o Ressuscitado Jesus vencedor, ô ô No pão partilhado a presença Ele nos deixou - deixou! Bendita é a vida
nascida de quem Se arriscou, ô ô Na luta pra ver triunfar
Neste mundo o amor!
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COMUNHÃO II: AO RECEBERMOS SENHOR
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.
REF. 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 ao Pai Santo/ Sem descuidar dos irmãos,/ Mil faces da tua face./ Faze que o coração sinta/ A força da Caridade.
ENVIO: A MÃE DE DEUS CANTOU VITÓRIA
A mãe de Deus cantou vitoria quando seu filho a conduziu
direto a glória (bis)
1-O anjo anunciou a redenção da historia, quando avisou
que o verbo ia descer de sua gloria
2-Maria disse sim e o verbo se encarnou. Então o rei da gloria
Deus conosco Se Tornou
3-Maria se fez templo e a gloria possuiu. O reino de pecado
derrotado então fugiu
4-Jesus de Nazaré deu glória a Maria, quando a José e a ela
humildemente obedecia.
5-Serena igual a rosa, Maria ao pé da cruz, participou das
dores e da glória de Jesus
6-Chegando junto ao filho, por nós intercedendo. Havendo
tanta glória, a esperança vai crescendo
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CaNtOs dE AnImAÇÃO
1. IRMÃO FRANCISCO
Irmão Francisco, irmão de todo irmão; Clara de Assis, irmã de
toda irmã. Canta ao mundo, só Deus nos bastará, o amor é
lindo ele vencerá! Irmão Francisco, vem me ensinar; Clara de
Assis aponta o que fazer, para que o Senhor seja o tudo em
mim; para só servi-lo que devo fazer? Vem dizer!... Se você
quiser servir a Deus, faça poucas coisas, mas as faça bem.
Pedra por pedra, com a esperança de ver Jesus. Dia após dia,
com alegria, sempre buscando o além...
2. SIMPICISSIMAMENTE
Simplicissimamente nós viveremos daqui pra frente. Simplicissimamente nada teremos singelamente. Partiremos o
pão que Deus dará e se formos irmãos o pão não faltará.
Despojaremos a donzela pobreza, e geraremos a irmão caridade. E não teremos quase nada na mesa, e pisaremos pés
descalço no chão. Não mudaremos quase nada na terra, e
pode ser que nada mude ao redor, mas pra que o mundo seja
um dia mais justo, semearemos a semente do amor.
3. NEGRA MARIAMA.
Negra Mariama, negra Mariama chama (bis).
1. Negra Mariama chama pra enfeitar o andor, porta-estandarte para ostentar a imagem Aparecida em nossa escravidão. Com rosto dos pequenos cor de quem é irmão.
2. Negra Mariama chama pra cantar que Deus uniu os fracos
pra se libertar. E derrubou do trono latifundiários que escravizavam pra se regalar.
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3. Negra Mariama chama pra dançar Saravá esperança até o
sol raiar. No samba está presente o sangue derramado, o
grito e o silêncio dos martirizados.
4. Negra Mariama chama pra lutar em nossos movimentos
sem desanimar. Levanta a cabeça dos espoliados nossa
companheira chama pra avançar.
4. SOMOS GENTE NOVA
Somos gente nova vivendo a união; somos povo-semente
de uma nova nação - ê, ê somos gente nova, vivendo o amor
somos comunidade, povo do Senhor - ê, ê.
1. Vou convidar os meus irmãos trabalhadores operários,
lavradores, biscateiros e outros mais. E juntos vamos celebrar a confiança nessa luta, na esperança de ter terra, pão e
paz - êê
2. Vou convidar os índios que ainda existem, as tribos que
ainda insistem no direito de viver, e juntos vamos reunidos
na memória celebrar uma vitória que vai ter de acontecer êê
3. Convido os negros, irmãos no sangue e na sina seu gingado nos ensina a dança da redenção de braços dados, no
terreira da irmandade, vamos cantar a verdade enquanto
chega a razão, êê
5. NEGRO NAGÔ
1. Eu vou tocar minha viola, eu sou um negro cantador. O
negro canta, deita e rola, lá na senzala do Senhor.
Dança ai negro nagô. (bis)
2. Tem que acabar com esta estória de negro ser inferior. O
negro é gente e quer escola que dançar samba e ser doutor.
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3. O negro mora em palafita não é culpa dele não senhor. A
culpa é da abolição que veio e não o libertou.
6. OLARIA DE DEUS
A Juventude vai ter que descer na olaria de Deus. (bis) E
desce como vaso velho e quebrado, e sobe como um vaso
novo
7. BEM VINDO
Você que estar chegando bem vindo, seja bem vindo. (bis)
Só estava faltando você irmão. Só estava faltando você
aqui, bem-vindo ao nosso encontrão.
8. EMBALA MORENA
Embala morena embala, molha o pé mais não molha a meia.
(bis) Viemos de terra distante fazer barulho na terra alheia.
(bis)
9. FARINHADA
Pra fazer uma farinha muita gente eu vou chamar. (bis)
Só quem entende de farinha venha peneirar aqui. (bis)
10. SOU PESCADOR DE CRISTO
Sou pescador de Cristo, lanço as redes sobre o mar. Nas
águas do desespero, glub, glub vou afundar. Vou afundar, a,
a, a, a, a, a. tiro liro, liro, liro, liro, liro, liro, liro ah. Jesus. Mas
Jesus é meu amigo, ele vai me ajudar, a nadar, a, a, amar, a
gritar, a rezar, a correr.
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11. ABRE A JANELA MEU BEM
Abre a janela meu bem! Vem ver o dia que vem! Deixa o sol
entrar, e o vento falar Que eu te quero bem.
1-Deixa a brisa da manhã te abraçar, Vê a rosa no canteiro te
sorrir. Vou pedir galo-campina pra cantar, Vou mandar te dar
bom-dia o bem-te-vi.
2-Essa vida com amor, Acordado é o melhor jeito de sonhar.
Que o carinho seja o bom sabor, E a razão pra toda hora
começar.
3-Se a saudade ou o cansaço te bater, Busque a força no
segredo da paixão. Não me esqueça, que eu não vou te
esquecer, Somos um neste país que é o coração.
12. DANÇA DO CARANGUEJO
Quando a solidão aperta, vai primeiro o pé. Passeio de
caranguejo depende da maré (bis).
Não vou ficar chorando, vendo a vida passar. Vou entoar
meu canto, cantando com os anjos até o sol raiar (bis)
E a boca fala aquilo que o coração esta cheio (bis) ta cheio
de amor...
13. UTOPIA
1-Quando o dia da paz renascer Quando o sol da esperança
brilhar Eu vou cantar
Quando o povo nas ruas sorrir E a roseira de novo florir Eu
vou cantar
Quando as cercas caírem no chão Quando as mesas se
encherem de pão Eu vou sonhar
Quando os muros que cercam os jardins Destruídos então os
jasmins Vão perfumar
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Vai ser tão bonito se ouvir a canção Cantada, de novo
No olhar da gente a certeza do irmão. Reinado, do povo
2-Quando as armas da destruição Destruídas em cada
nação Eu vou sonhar
E o decreto que encerra a opressão Assinado só no coração
Vai triunfar
Quando a voz da verdade se ouvir E a mentira não mais existir Será enfim, tempo novo de eterna justiça
Sem mais ódio, sem sangue ou cobiça, vai ser assim.
14. SÓ PORQUE VOCE VEIO
Só porque você veio é festa no céu é festa aqui. (bis)
Com um aperto de mão, um abraço apertado e um sorriso
bem largo. Vamos louvar a Deus, Ele está, ele estar ao seu
lado.
15. NAVEGAR
1-Outra vez me vejo só com meu Deus, não consigo mais
fugir, fugir de mim, junto, às águas deste mar vou lutar, hoje
quero me encontrar buscar o meu lugar.
Vou navegar, nas águas deste mar. Navegar... eu quero me
encontrar
Navegar... não posso mais fugir. Vou procurar, nas águas
mais profundas
No mar... feliz eu vou seguir. Só amar, buscar o meu lugar
Sem dúvidas, sem medo de sonhar.
2. Ó Jesus, com fé, eu te seguirei, só contigo sou feliz, tu és
mim! Teu espírito de amor criador, me sustenta no meu sim,
me lança neste mar!
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3. Vivo a certeza desta missão; já não posso duvidar, voltar
trás. Mãe Maria, vem tomar minha mão, e me ajuda a ser fiel;
só Cristo é luz e paz.
16. IDEAL DE VIDA
Irmão Francisco se fez ideal de vida, plena vida, se tornou.
(bis)
1. Ainda jovem sentiu-se chamado, entre a vida e a morte
também, era uma voz que chamava do alto: Francisco, Francisco, vem!
2. Foi num momento enquanto rezava, lá na Capela de São
Damião. Surpreendeu-se com a Cruz que falava: Restaura a
Igreja irmão!
17. Prece a Francisco
01 Francisco, que trazes para hoje uma lição de amor.
Dá-nos teu olhos puros para perceber a Deus. Que nossa
mãos saibam unir-se, e os corações se libertar. Que a nossa
voz e a natureza se unam a ti num só cantar.
Pai (São) Francisco, vem ensinar, os teus filhos (este povo) o
Cristo imitar.
2.Francisco, irmão da natureza amigo do Senhor, grita, ao
mundo inteiro o respeito pela paz. Que as aves cantem sem
ser feridas, e as plantas cresçam com sua flor. Os homens
vivam fraternidade e todos louvem o bom Senhor.
3. Francisco, que inspiras paz e bem na vida dos irmãos. Dize,
qual o segredo da alegria de viver. A tua pobreza, tornou-te
livre e foste puro de coração. Obedeceste com humildade,
tornaste a vida uma oração.
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18. O amor não é amado
1. No meu sonho eu caminhava bem feliz. De repente, um
homem pobre avistei, andando pela estrada de Assis, tão
aflito, que confesso, eu chorei. Perguntei-lhe o que tinha
acontecido. Me ouviu, mas ficou chorando sem parar, até que
em fim me olhou e disse assim: “A Paixão de Jesus hei de
chorar”.
Pois o Amor, o Amor não é amado. A felicidade assim não se
pode encontrar. É preciso voltar a Jesus, o Amor que eu
quero amar.
2. Esse estranho só falava da Paixão e usava uma roupa em
forma de cruz. No braço deitava um pedaço de pau, violino
de pobre cantando o amor de Jesus. Nós amamos tantas
coisas neste mundo: dinheiro, prazeres, fama e poder; tudo,
menos o que é mais amável, tudo menos Aquele que mais
bem nos quer.
3. Muitas vezes olhando o mundo tão triste, volta de mansinho ao meu pensar, a figura do pobrezinho de Assis, e, com
ele tenho vontade de gritar. Que o Amor...
19. ORAÇÃO DE SÃO FRANCISCO
Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz.
Onde houver ódio que eu leve o amor;
Onde houver ofensa que eu leve o perdão;
Onde houver discórdia que eu leve a união;
Onde houver dúvidas que eu leve a fé;
Onde houver erro que eu leve a verdade;
Onde houver desespero que eu leve a esperança;
Onde houver tristeza que eu leve a alegria.
Onde houver trevas que eu leve a luz.
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.
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20.LOUVOR DAS CRIATURAS
REF. Onipotente e bom Senhor, a ti a honra, glória e louvor/
Todas as benção de ti nos vem e todo povo te diz: amém!
1. Louvado sejas nas criaturas, primeiro o Sol lá nas alturas,/
Clareia o dia, grande esplendor. Radiante imagem de Ti
Senhor.
2. Louvado sejas pela irmã, lua no céu criastes é obra tua,
pelas/ Estrelas, claras e belas. Tu és a fonte do brilho delas.
3. Louvado sejas pelo irmão vento e pelas nuvens, o ar e
tempo/ E pela chuva que cai no chão nos dá sustento Deus
da criação.
4. Louvado sejas, ó meu senhor pelo irmão fogo e seu calor.
Clareia/ A noite, robusto e forte belo e alegre, bendita sorte.
5. Sejas louvado pela irmã terra, mãe que sustenta e nos
governa,/ Produz os frutos, nos dá o pão, com flores e ervas
sorri o chão.
6. Louvado sejas, meu bom Senhor pelas pessoas que em
teu amor/ perdoam, sofrem tribulações, felicidade em Ti
encontrarão.
7. Louvado seja pela irmã morte, que vem a todos, ao fraco e
ao forte,/ Feliz aquele que te amar a morte eterna não
matará.
8. Bem aventurado quem guarda a paz , pois o Altíssimo o
satisfaz,/ vamos louvar e agradecer, com humildade ao
Senhor bendizer.
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21. HINO DA MARCHA 2019
(Sérgio D’Eça)
Pé na estrada, todos juntos, cada passo uma missão. Somos
todos missionários, nesta marcha franciscana de evangelização.
1. O irmão Sol nos convida à missão, de ser Igreja como Deus
sempre quis. De porta em porta, evangelizando, com Santa
Clara e São Francisco de Assis.
2. A irmã Lua, inspiração, ao povo de Deus que caminha.
Levando a mensagem fraterna com Jesus Cristo e com
Maria.
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