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- Esta celebração deve ser preparada com antecedência, junto com os catequizandos e familiares. Aproveitar os encontros de catequese 
que antecedem a celebração. 
- Os próprios catequizandos deverão cantar, por isso é preciso ensaiar os cantos. Essa celebração, acontece na oitava de Páscoa, preparar 
instrumentos e ensaiar bem os cantos. 
- Na chegada do Templo, preparar uma vasilha com água perfumada, junto a imagem do Cristo Ressuscitado, para que as pessoas possam 
tocar na chegada. 
- Para esta celebração – catequizandos com seus pais e padrinhos de batismo. 

 
(Letra e Música - Pe. Zezinho) 
1. Dentro de mim existe uma luz que me mostra por onde deverei andar. Dentro de mim também 
mora Jesus, que me ensina a buscar o seu jeito de amar.  
MINHA LUZ É JESUS, E JESUS ME CONDUZ PELOS CAMINHOS DA PAZ. 
2. Dentro de mim existe um farol que me mostra por onde deverei remar. Dentro de mim Jesus 
Cristo é o sol, que me ensina a buscar o seu jeito de sonhar.  
3. Dentro de mim existe um amor que me faz entender e lutar por meu irmão. Dentro de mim Jesus 
Cristo é o calor, que acendeu e aqueceu pra valer meu coração. 

 
01. ACOLHIDA E MOTIVAÇÃO 
Catequista 1: Queridos irmãos e irmãs, nossa comunidade hoje está em festa. É com alegria 
carinho e amor que acolhemos a todos nesta celebração, em que os catequizandos que se 
preparam para participar da Mesa Eucarística, renovarão as promessas batismais. 
 
Catequista 2: Ao nascer recebemos um nome que nos identifica como pessoa. No batismo, além 
de receber um nome, cada pessoa é chamada a ser cristã, a viver marcada pela graça de Deus e a 
pertencer a Jesus Cristo e à Igreja. 
 
Catequista 1: Hoje, os catequizandos vêm pessoalmente dizer que querem seguir a Jesus, sendo 
cristãos de verdade e vivendo nessa família de Deus, que é a Igreja. Por isso, renovam as 
promessas que os pais ou os responsáveis e os padrinhos fizeram em seu nome no dia do batismo. 
Vamos expressar nossa fé e nossa alegria por esta celebração, cantando. 

 
Procissão de Entrada: Cruz, velas, lecionário, leitores, dois catequizandos de cada turma, catequistas das turmas, ministros, coroinhas e 
sacerdote. 

 
02. CANTO INICIAL - (Letra e Música - Pe. Joãozinho) 
1. Mestre, bom é estarmos aqui, reunidos bem perto de ti, no silêncio e na paz. Mestre, reunidos 
no amor, nós viemos ao Monte Tabor para em Ti repousar. 
E NÓS CANTAREMOS A MESMA CANÇÃO, UNIDOS NO MESMO CORAÇÃO. (bis) 
2. Mestre, ao sairmos daqui nós iremos teus passos seguir com sementes nas mãos. Mestre, nós 
queremos plantar o teu Reino em todo lugar e crescer como irmãos 
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03. SAUDAÇÃO INICIAL 
Padre: EM NOME DO PAI... (cantado) 
Padre: Irmãos e irmãs, a vós paz e fé da parte de Deus, nosso Pai, a graça e alegria de nosso Senhor 
Jesus Cristo, no amor e na comunhão do Espírito Santo. 
TODOS: BENDITO SEJA DEUS QUE NOS REUNIU NO AMOR DE CRISTO! 

 
04. ENTRADA DOS SÍMBOLOS BATISMAIS 
Catequista 2: No Sacramento do Batismo alguns símbolos são muito especiais. Cada um deles tem 
um significado e nos dão a graça e a força divina. São sinais vivos do nosso compromisso com Deus 
e com a comunidade de fé. Vamos recordar. 
 
Preparar próximo ao pedestal do círio pascal, uma grande jarra para ser depositada a água. Durante o comentário, alguns catequizandos 
entram com os símbolos e direcionam ao local preparado que ele vai ficar. O catequizando que entra com a água, a derrama na grande 
jarra, de forma que seja visível para a assembleia. Todos fazem reverências juntos e se colocam em seus lugares. Os símbolos devem ser 
colocados na mesa de apoio, próximo ao círio pascal. 

 
A CRUZ: Símbolo do cristão. O sinal da cruz traçado na fronte do batizando assinala a marca de 
Cristo. 
 
O CÍRIO PASCAL: Símbolo de Jesus Cristo ressuscitado. O batizado é uma nova luz que brilha no 
mundo, anunciando Jesus Cristo vivo e presente no meio de nós. 
 
A ÁGUA: Símbolo da vida. No batismo é sinal de vida nova e de purificação. 
 
O ÓLEO: Símbolo da força e da graça de Deus que deve penetrar na vida inteira do cristão. 
 
A VESTE BRANCA: Símbolo da fidelidade e da pureza de vida em Cristo. O cristão recebe uma 

nova vida na fonte da graça de Deus.  
 
DR 

1. Prometi no meu santo batismo a Jesus sempre e sempre adorar. Pais cristãos em meu nome 
falaram hoje os votos eu vim confirmar. 
FIEL, SINCERO, EU MESMO QUERO A JESUS PROMETER MEU AMOR. (bis) 
2. Creio pois na divina Trindade Pai, Filho e inefável amor no mistério do Verbo encarnado na 
paixão de Jesus Redentor. 

 
05. ATO PENITENCIAL 
Padre: No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos 
convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconhecemo-nos que 
necessitamos da misericórdia do Pai, e supliquemos o seu perdão, cantando. 
 
(L e M - Pe. José Cândido) 

1. Senhor, que viestes salvar os corações arrependidos. 
PIEDADE, PIEDADE, PIEDADE DE NÓS. 
2. Cristo, que viestes chamar os pecadores humilhados. 
3. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. 
 
Padre: Deus eterno e todo poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos 
conduza a vida eterna. AMÉM. 
 
06. HINO DO GLÓRIA - Oitava de Páscoa 
GLÓRIA, GLÓRIA, GLÓRIA, ALELUIA! (bis) GLÓRIA, GLÓRIA, GLÓRIA, A DEUS NOS ALTOS CÉUS, 
PAZ NA TERRA A TODOS NÓS! 
1. Deus e Pai nós vos louvamos (glória a Deus), adoramos, bendizemos (glória a Deus), damos 
glória ao vosso nome (glória a Deus), vossos dons agradecemos! 
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2. Senhor nosso, Jesus Cristo (hosana hey), unigênito do Pai (hosana ha), vós de Deus, Cordeiro 
Santo (hosana hey), nossas culpas perdoai! 
3. Vós que estais junto do Pai (aleluia), como nosso intercessor (aleluia). Acolhei nossos pedidos 
(aleluia), atendei nosso clamor. 
4. Vós somente sois o Santo (glória a Deus), o Altíssimo Senhor (hosana ha). Com o Espírito Divino 
(aleluia), de Deus Pai no esplendor. 
 
07. ORAÇÃO DA COLETA(Missal Romano – p. 301) 
 
 

 
 
 
(L e M - Pe. Zezinho) 

1. Eu vim para escutar. 
TUA PALAVRA, TUA PALAVRA, TUA PALAVRA DE AMOR. (bis) 
2. Eu quero entender melhor. 
 
08. LEITURA DOS ATOS DOS APÓSTOLOS (3,11-26) 
 
09. SALMO RESPONSORIAL (SL 8) 
Ó SENHOR, NOSSO DEUS, COMO É GRANDE VOSSO NOME POR TODO O UNIVERSO! 
- Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo! Perguntamos: “Senhor, 
que é o homem para dele assim vos lembrar-des e o tratardes com tanto carinho?  
- Pouco abaixo de Deus o fizeste, coroando-o de glória e esplendor; vós lhe destes o poder sobre 
tudo, vossas obras aos pés lhe pusestes. 
- As ovelhas, os bois, os rebanhos, todo o gado e as feras da mata, passarinhos e peixes dos mares, 
todo ser que se move nas águas. 
 
10. CANTO DE ACLAMAÇÃO 
ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA. 
- Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos! (Sl 117) 
 
11. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO LUCAS (24,35-48) 
 
12. HOMILIA 

 
Após a homilia, o padre fará a motivação, para que cada catequizando, apresente o seu compromisso feito, no dia da Festa do Perdão. O 
padre os receberá diante do altar, e colocará num recipiente de vidro. 

 
1. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno que louva o Pai por revelar seu nome aos 
pequenos. Que tem o dom de amar, que sabe perdoar, que deu a vida para nos salvar. 
JESUS MANDA TEU ESPÍRITO PARA TRANSFORMAR MEU CORAÇÃO. (bis) 
2. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida, aqui dentro ele me 
aperta. Não quer saber de amar, nem sabe perdoar, quer tudo e não sabe partilhar. 
3. Lava, purifica e restaura-me de novo, será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Derrama 
sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. 
 
13. RENOVAÇÃO DAS PROMESSAS BATISMAIS 
Após a homilia, um catequista chama os catequizandos pelo nome ou por comunidade. Ao serem chamados colocam-se de pé e respondem 
em voz alta: “Eis-me aqui”. Quando todos tiverem sido apresentados, canta-se: 

 
EIS-ME AQUI, SENHOR! EIS-ME AQUI SENHOR! PRÁ FAZER TUA VONTADE, PRA VIVER NO TEU 
AMOR (BIS) EISME AQUI SENHOR! 
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Padre: Como pastor desta porção do povo de Deus e responsável pela caminhada espiritual de 
vocês, eu vos pergunto: por que estais aqui nesta noite? 
 
Pais e Mães: Aqui estamos diante de Deus e de toda a comunidade para renovar o nosso 
compromisso de pais cristãos, educando nossos filhos na fé católica. Que Deus nos ajude a cumprir 
esta tarefa e faça de nossos lares verdadeiras igrejas domésticas em que se vive a fé, a esperança 
e o amor. 
ABENÇOA, SENHOR, AS FAMÍLIAS, AMÉM. ABENÇOA, SENHOR, A MINHA TAMBÉM! (BIS) 
 
Padrinhos e Madrinhas: Também nós, padrinhos e madrinhas, reassumimos diante de Deus e de 
toda a comunidade o nosso compromisso de colaborar com os pais em sua missão. O bom exemplo, 
a vivência da Palavra e o amor pelos nossos afilhados fazem parte da nossa missão de ajudá-los a 
crescer na fé. Que o Senhor nos ajude a cumprir com fidelidade esta missão. 
TE AMAREI SENHOR, TE AMAREI SENHOR, EU SÓ ENCONTRO A PAZ E A ALEGRIA BEM PERTO 
DE TI. 
 
Comunidade: Queremos dar a nossa contribuição na educação cristã destes nossos irmãos e 
irmãs. Somos membros de uma comunidade de fé, de amor e de serviço. Preocupamo-nos uns com 
os outros. Queremos que a cada dia cresça o número dos seguidores de Jesus. Por isso, diante de 
Deus assumimos o sério compromisso de ajudar nossos catequizandos a crescerem na fé, no amor 
e na participação ativa e consciente na vida da comunidade. 
FORMAMOS A IGREJA VIVA QUE CAMINHA PARA O REINO DO SENHOR. VIVENDO EM 
COMUNIDADE NÓS FAREMOS ESTE MUNDO SER MELHOR! 
 
Catequizandos: Após este período de preparação feito na catequese, estamos aqui para renovar 
a graça do batismo que nos tornou filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo e membros da Igreja. 
Queremos realmente seguir os ensinamentos de Jesus, sendo verdadeiros e bons cristãos, através 
de nosso testemunho de fé. 
 
14. BÊNÇÃO DA ÁGUA 

O padre se aproxima, do local onde está a jarra com água. 

 
Padre: Senhor Deus todo poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai + esta água que vamos 
usar confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça 
contra toda doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia, jorrem 
sempre para nós as águas da salvação para que possamos nos aproximar de vós com o coração 
puro e evitar todo perigo do corpo e da alma. Por Cristo, Nosso Senhor. Amém. 
 
Catequista 1: Neste momento, os catequizandos vão testemunhar o seu batismo, recordando e 
renovando as promessas que pais e padrinhos fizeram em seu nome. 
 
Dois catequistas apresentam o Círio Pascal. Os catequizandos se aproximam do recipiente, tocam a água benta e fazem o sinal da cruz. 
Em seguida, acendem suas velas no Círio e formam um semicírculo ao redor do altar. ATENÇÃO! Preparar uma proteção nas velas para 
que elas não manchem o piso da igreja. 

 
1. Tu anseias, eu bem sei, por salvação, tens desejo banir a escuridão. Abre, pois, de par em par teu 
coração e deixa a luz do céu entrar. 
DEIXA A LUZ DO CÉU ENTRAR (2X) ABRE BEM AS PORTAS DO TEU CORAÇÃO E DEIXA A LUZ DO 
CÉU ENTRAR. 
2. Cristo, a luz do céu, em ti quer habitar, para as trevas do pecado dissipar, teu caminho e coração 
iluminar e deixa a luz do céu entrar. 
3. Que alegria andar ao brilho dessa luz. Vida eterna e paz no coração produz. Oh! Aceita agora o 
salvador Jesus. E deixa a luz do céu entrar. 
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RENOVA-ME, SENHOR JESUS, JÁ NÃO QUERO SER IGUAL. RENOVA-ME, SENHOR JESUS, PÕE EM 
MIM TEU CORAÇÃO. 
1. Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo o que há dentro 
do meu coração, precisa mais de Ti. 
 
15. RENÚNCIA DO MAL E PROFISSÃO DE FÉ 
Padre: Para viver na liberdade dos filhos de Deus vocês renunciam ao pecado? 
Catequizandos: RENUNCIO! 
 
Padre: Para viver como irmãos, vocês renunciam a tudo o que causa desunião? 
Catequizandos: RENUNCIO! 
 
Padre: Para seguir Jesus Cristo, vocês renunciam ao demônio, autor e princípio do pecado, e a 
todas as suas obras e seduções? 
Catequizandos: RENUNCIO! 
 
Padre: Vocês creem em Deus Pai todo poderoso, criador do céu e da terra? 
 

A cada resposta erguem a vela e cantam. 

Todos: CREIO SENHOR, MAS AUMENTAI MINHA FÉ! 
 
Padre: Vocês creem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder 
do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e 
subiu aos céus? 
Todos: CREIO SENHOR, MAS AUMENTAI MINHA FÉ! 
 
Padre: Vocês creem no Espírito Santo, na santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na 
remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? 
Todos: CREIO SENHOR, MAS AUMENTAI MINHA FÉ! 
 
Padre: Esta é a nossa fé, que da Igreja recebemos e sinceramente professamos, razão de nossa 
alegria em Cristo, Nosso Senhor. AMÉM. 
 
15. ASPERSÃO DA ASSEMBLEIA 
Apagam-se as velas. O padre asperge os catequizandos com água benta e os ministros da Catequese, com veste própria, fazem a aspersão 
da assembleia.  
 
BANHADOS EM CRISTO, SOMOS UMA NOVA CRIATURA. AS COISAS ANTIGAS JÁ SE PASSARAM, 
SOMOS NASCIDOS DE NOVO. ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA! 
 
16. PRECES DA COMUNIDADE 

Padre - Irmãos e Irmãs, ao pai, que se revela a nós em sua Palavra e sempre nos chama a 
colaborar em seu plano de salvação, elevemos a ele os nossos pedidos: SENHOR, ESCUTAI 
A NOSSA PRECE.  
 
- Senhor, iluminai a Santa Igreja e derramai sobre ela o vosso Santo Espírito, para que, 
respondendo ao vosso chamado, realize com amor a sua vocação missionária e a Boa-
Nova do Evangelho possa chegar a todos os povos. Nós vos pedimos.  
- Senhor, dai a todos nós reunidos em assembleia litúrgica acolher com amor e espírito de 
obediência a vossa Palavra, que nos chama a vencer o comodismo e os desafios que 
impedem de “avançar para águas mais profundas” e colaborar com o crescimento do 
vosso Reino entre nós. Nós vos pedimos.  
- Senhor, concedei sabedoria aos membros de nossas comunidades que estão a serviço 
nas equipes, pastorais, movimentos, ministérios e conselhos, para que acolham as 
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crianças, jovens e adolescentes envolvendo-os nos trabalhos comunitários e levem todas 
as pessoas a uma profunda experiência do vosso amor. Nós vos pedimos.  
- Senhor, iluminai a todos os adolescentes que se prepararam para participar da mesa da 
Eucaristia, abençoai os doentes, aos falecidos concedei a graça de pertencerem ao Vosso 
Reino, aos aniversariantes muitos anos de vida, aos dizimistas a fidelidade e as graças 
necessárias, e que todos os pedidos os quais estão no silêncio dos nossos corações 
cheguem até Vós. Nós vos pedimos. 
 
Padre - Deus onipotente e cheio de misericórdia, abri nossos ouvidos e corações ao vosso 
chamado, ouvi a súplica da vossa igreja e socorrei-nos sem demora. Por Cristo, nosso 
Senhor. AMÉM. 
 

 
 
16. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS 
Animador - Todo cristão é convidado a se responsabilizar pelo outro. Cada um de nós, somos 
convidados a sermos testemunhas do Ressuscitado, em nossas famílias, na comunidade e na 
sociedade. Com o pão e o vinho, apresentemos ao altar do Senhor nossa disponibilidade em 
construir o reino de Deus, sendo anunciadores da nova vida e do Evangelho do amor. 
 
17. CANTO DAS OFERENDAS (L e M - 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) 
 
(L e M - Frei Luiz Turra) 

1. É prova de amor, junto à mesa, partilhar. É sinal de humildade, nossos dons apresentar. 
ACOLHEI AS OFERENDAS DESTE VINHO E DESTE PÃO E O NOSSO CORAÇÃO TAMBÉM! SENHOR, 
QUE VOS DOASTES TOTALMENTE POR AMOR, FAZEI DE NÓS O QUE CONVÉM! 
2. Quem vive para si, empobrece seu viver. Quem doar a própria vida, vida nova há de colher. 
3. Ofertar é bem servir por amor ao nosso irmão. É reunir-se nesta mesa a celebrar a redenção. 
 
18. CONVITE A ORAÇÃO 
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. 301) 
Padre - Ó Deus de bondade, aperfeiçoai em nós o sublime diálogo simbolizando em nossas 
oferendas pascais, para que passemos dos afetos terrenos aos desejos do céu. Por Cristo, nosso 
Senhor. AMÉM. 
 
20. PREFÁCIO E ORAÇÃO EUCARÍSTICA II (Missal Romano - p. 421 e 478 ) 
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. 
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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 o lugar, mas sobretudo neste tempo em que Cristo nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o 
verdadeiro Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte, e ressurgindo, deu-
nos vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, para 
celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz: 
 
(L e M - Casimiro Vidal Nogueira) 

Nosso Deus Senhor é Santo, Santo, Santo. Do universo Criador, Santo, Santo. Céus e terra alegres 
cantam Santo, Santo. E nós cantamos seu louvor, Santo é o Senhor! Lá no céu e aqui na terra, 
hosana, hosana. Bendito seja o Senhor, hosana, hosana. Nosso Rei e nosso Deus, hosana, hosana. 
A Ele glória e louvor, hosana ao Senhor. Bendito é aquele que vem! Hosana! Amém! Bendito é 
aquele que vem! Hosana! Amém. 
 
Padre - Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. 
Padre - Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se 
tornem para nós o Corpo e † o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. 
Todos - SANTIFICAI NOSSA OFERENDA, Ó SENHOR! 
 
Padre - Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, 
e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS E COMEI: ISTO É O MEU CORPO, QUE 
SERÁ ENTREGUE POR VÓS. 
 
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 A 
REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM. 
 
Padre - Eis o mistério da fé! 
Todos - ANUNCIAMOS, SENHOR, A VOSSA MORTE E PROCLAMAMOS A VOSSA RESSURREIÇÃO. 
VINDE, SENHOR JESUS! 
 
Padre - Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, 
ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação; e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar 
aqui na vossa presença e vos servir. 
Todos - RECEBEI, Ó SENHOR, A NOSSA OFERTA! 
 
Padre - E nós vos suplicamos que, participando do Corpo e Sangue de Cristo, sejamos reunidos 
pelo Espírito Santo num só corpo. 
Todos - FAZEI DE NÓS UM SÓ CORPO E UM SÓ ESPÍRITO! 
 
Padre - Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro: que ela cresça 
na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Joaquim Wladimir, e todos os ministros do 
vosso povo. 
Todos - LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DA VOSSA IGREJA! 
 
Padre - Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da 
ressurreição e de todos os que partiram desta vida: acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. 
Todos - LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DOS VOSSOS FILHOS! 
 
Padre - Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, 
com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José seu castíssimo esposo, com os santos Apóstolos, São 
João Batista e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por 
Jesus Cristo, vosso Filho. 
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Todos - CONCEDEI-NOS O CONVÍVIO DOS ELEITOS! 
 
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. 
 

 
 
20. PAI NOSSO E ORAÇÃO DA PAZ 

Catequese: Na Missa, não se diz Amém. A conclusão da oração do Senhor se dá junto a oração da Paz! 

 
21. CORDEIRO(L e M - Pe. Zezinho) 

Cordeiro de Deus que levaste os pecados do mundo nos ombros, tem piedade de nós. Cordeiro de 
Deus que morreste por causa dos nossos pecados, tem piedade de nós. Tem piedade de nós, 
Cordeiro de Deus. (bis) Dá-nos a paz (bis) que o mundo não tem. Tem piedade de nós, Cordeiro de 
Deus. (bis) Dá-nos a paz. (bis) Amém. 
 
22. CANTOS DE COMUNHÃO 
(M - D. Carlos Alberto Navarro / M - Waldeci Farias) 

1. Antes da morte e ressurreição de Jesus, Ele, na Ceia, quis se entregar: deu-se em comida e bebida 
pra nos salvar. 
E QUANDO AMANHECER, O DIA ETERNO, A PLENA VISÃO, RESSURGIREMOS POR CRER NESTA 
VIDA ESCONDIDA NO PÃO. 
2. Para lembrarmos a morte, a Cruz do Senhor, nós repetimos como ele fez: gestos, palavras, até 
que volte outra vez. 
3. Este banquete alimenta o amor dos irmãos e nos prepara a glória no céu. Ele é a força na 
caminhada pra Deus. 
4. Eis o pão vivo mandado a nós por Deus Pai! Quem o recebe não morrerá; no último dia, vai 
ressurgir, viverá. 
5. Cristo está vivo, ressuscitou para nós! Esta verdade vai anunciar a toda a terra, com alegria, a 
cantar.  
 
(Letra - Pe. Lucas de Paula Almeida / Música - Pe. Lauro Palú)  

1. Na comunhão recebemos teu Corpo e Sangue, Senhor, e tua vida divina, dons do teu grande 
amor. São nossa força na luta, fazem vencer todo mal e nos conduzem ao Pai, glória ao Deus 
imortal.  
SENHOR JESUS, SENHOR JESUS, DEUS VIVO E VENCEDOR!  
2. Entre as angústias da vida não cairemos jamais, pois tua força nos leva a caminhar sempre mais. 
Na comunhão nos deixastes força e motivo de amar, todo o caminho da vida nos traga sempre ao 
altar.  
3. Ao comungar caminhamos para o altar com o irmão. O teu amor nos atrai, centro da nossa união. 
Em cada esforço que pedes, vamos sentir tua mão, vamos sentir que nos dás força de ressurreição. 
 
23. ORAÇÃO PÓS-COMUNHÃO(Missal Romano - p.  301) 
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24. DEVOLUÇÃO DOS COMPROMISSOS 
O padre fará a motivação, para que cada catequizando, pegue agora um compromisso e  coloque em prática. 

 
 
(L - D. Pedro Brito Guimarães / M - Frei Fabreti) 

EIS-ME AQUI, SENHOR! EIS-ME AQUI SENHOR! PRA FAZER TUA VONTADE, PRA VIVER NO TEU 
AMOR (BIS) EIS-ME AQUI, SENHOR! 
1. O Senhor é o pastor, que me conduz. Por caminhos nunca vistos me enviou. Sou chamado a ser 
fermento, sal e luz, e por isso respondi: aqui estou! 
2. Ele pôs em minha boca uma canção. Me ungiu como profeta e trovador, da história e da vida do 
meu povo, e por isso respondi: aqui estou! 
3. Ponho a minha confiança no Senhor da esperança sou chamado a ser sinal. Seu ouvido se 
inclinou ao meu clamor, e por isso respondi: aqui estou! 
 
25. COMUNICADOS 
 
26. BENÇÃO FINAL (Missal Romano – p. 523) 

 

27. CANTO FINAL(L e M - Pe. José Weber) 

1. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo Tu estás a falar, no perfume 
das flores, na harmonia das cores e no mar que murmura o teu nome a rezar. 
ESCONDIDO TU ESTÁS NO VERDE DA FLORESTA, NAS AVES EM FESTA, NO SOL A BRILHAR; NA 
SOMBRA QUE ABRIGA, NA BRISA AMIGA, NA FONTE QUE CORRE LIGEIRA A CANTAR. 
2. Te agradeço ainda porque na alegria, ou na dor de cada dia, posso Te encontrar; quando a dor 
me consome, murmuro o Teu nome e, mesmo sofrendo, eu posso cantar.  
3. Obrigado Senhor, obrigado Senhor. 
 
 

 
 


