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ARQUIDIOCESE DE BELÉM DO PARÁ
1º SÍNODO ARQUIDIOCESANO 2020
Belém, Igreja de portas abertas!
‘‘A cidade se encheu de alegria’’ (At 8,8)

REPERTÓRIO PARA ANIMAÇÃO DOS
ENCONTROS
01- HINO DO SÍNODO
ARQUIDIOCESANO
(L: Frei Alessandro, OAR / M:
Mauro Viana)
Ref.: Belém de portas abertas, és
terra de comunhão. És a porta
que bem acolhe e envia em
Missão. (2x)
- Caminhemos todos juntos,
anunciando a boa nova.
Missionários do Evangelho, a
verdade que renova. Caminhemos
todos juntos educando aos irmãos
no amor ao Evangelho, que
sustenta a missão.
- Caminhemos todos juntos,
profetas da caridade, que nos
move ao serviço que restaura a
dignidade. Caminhemos
pressurosos, ao encontro do
Senhor. Este Deus que nos
fascina, e nos chama ao amor.

- Caminhemos todos juntos,
alegrando a cidade. Propagando o
Evangelho, que convoca à
unidade. Aprendamos com Maria,
a Virgem cheia de graça, a guardar
no coração, o Evangelho da
Salvação.
02 - SEJA BEM VINDO, OLELÊ
Ref.: Seja bem-vindo olelê! Seja
bem-vindo olalá! Paz e bem pra
você que veio participar.
- Um abraço dado de bom coração
É como uma benção de Deus para
o irmão!
03- SEJA BEM-VINDO
Você que está chegando, bemvindo seja bem-vindo!
Você que está chegando bemvinda seja bem-vinda!
Só estava faltando você aqui, só
estava faltando você irmão.
Só estava faltando você aqui,
bem-vindo ao nosso encontro.
5

04 – QUEM É QUE VAI?
Ref.: Quem é que vai? Quem é
que vai?
Quem é que vai?
Quem é que vai nessa barca de
Jesus? Quem é que vai? Eu vou,
eu vou. (bis)
Tem muita gente
esperando por você!
A caminhar
esperando por você!
Todos cantando
esperando por você!
Juntos com Jesus
esperando por você!
E tem lugar
esperando por você!
Para sentar
espereando por você!
A barca está
esperando por você!
Para partir
esperando por você!

Jesus está

esperando por você!
Com um sorriso
esperando por você!
A caminhar
esperando por você!
Na multidão
esperando por você!
A sua mão
esperando por você!
A acenar
esperando por você!
Chamando, vem
esperando por você!
De coração
esperando por você!
05 - TEMPO DE DEUS
(Zé Martins)
Ref.: Olha o Reino de Deus
chegando ele já está aqui (2x). É
o amor se concretizando
fazendo o povo feliz (2x).
6

- O reinado de Deus é sonho de
fraternidade e amor (2x) É um
tempo de luz e magia sem medo,
sem luto e sem dor. (2x) O reinado
de Deus é força de braços que se
levantam. (2x) Promessa de uma
vitória aos que lutam e nunca se
cansam. (2x) O reinado de Deus é
labuta de um povo organizado. (2x)
Que não foge nunca da luta não se
deixa ser explorado. (2x)
- O reinado de Deus é canto
alegrando a vida da gente. (2x) É
como um acalanto, nos faz seguir
em frente (2x).
Olha o povo
sorrindo e cantando Javé tá
presente aqui. (2x) É gente com a
gente lutando mostrando o
caminho a seguir (2x).
- Todo povo cantando se anima em
lutar para construir. (2x) Paraíso
de paz e ternura sem medo de ser
feliz (2x).

06 – 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.
Ref.: Chuva de graça, pedimos a
Ti, chuva de graça, derrama em
nós, chuva de graça, neste lugar,
derrama.
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07 - TÁ LINDO DEMAIS
(Zé Martins)

09 - DERRAMA O TEU AMOR
AQUI

- Esse momento tá! Tá lindo
demais! Tem amizade, tem paz de
verdade tem muita união. Tem
comunidade, tem muita igualdade
nós somos irmãos.

- 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.

- Esse encontro tá! Tá lindo
demais! Tem liberdade, tem
fraternidade tem graça e calor.
Tem comunhão no vinho e no pão
também tem amor.
- Essa vida tá! Tá linda demais!
- Nosso sonho tá...
- Nossa gente tá...
- A esperança tá...
- A caminhada tá...

Ref.: 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.
10 - XOTE DA JUVENTUDE
(Zé Martins)

08 – MOMENTO NOVO
- 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.
Ref.: Por isso vem entra na roda
com a gente também, você é
muito importante.
- Não é possível crer que tudo
fácil. Há muita força que produz
morte gerando dor, tristeza
desolação. É necessário unir
cordão.

é
a
e
o

- 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.

Ref.: Eu quero vê, eu quero vê, eu
quero vê a juventude acordar.
Eu quero vê, eu quero vê todo
jovem ocupando seu lugar (2x).
- Hoje tudo está difícil, não da nem
pra acreditar. Muito jovem ainda
tem medo, até mesmo de esperar.
Mas se a gente der as mãos pra
fazer um mutirão este mundo vai
mudar
- Vir da roça ou da cidade, não
importa o lugar, interessa é o
coração, que jamais desanimar,
Realizando a união, os jovens
darão as mãos e terão o seu lugar.
- Nas veredas dessa vida, há um
Deus que nos conduz, nos da força
e alegria, ele é a nossa luz Ilumina
o caminho a gente não está
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sozinho o companheiro é Jesus.
- Nossa voz hoje é forte, fruto da
nossa união. Ela vence toda morte,
refaz a ressureição É gritar da
natureza, mas com a grande
certeza que lutar não é em vão.
11- CELEBRAI
- Celebrai a Cristo, celebrai (2x)
ressuscitou (2x) Ele vive para
sempre.
- Vamos celebrar (3x) ressuscitou o
meu Senhor.
12 – SOMOS GENTE NOVA
(Baião das Comunidades)
Ref.: 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. (bis)
- Vou convidar os meus irmãos
trabalhadores operários,
lavradores, biscateiros e outros
mais. E juntos vamos celebrar a
conança nessa luta na esperança
de ter terra, pão e paz, ê, ê.
- Vamos convidar os índios que
ainda existem os povos que ainda
insistem no direito de viver. E
juntos vamos reunidos na
memória celebrar uma vitória que
vai ter que acontecer, ê, ê.
- Convido os negros, irmãos no
sangue e na sina, seu gingado nos
ensina a dança da redenção. De
braços dados, no terreiro da
8

irmandade vamos sambar de
verdade enquanto chega a razão, ê,
ê
- Vamos chamar Oneide, Rosa,
Ana Maria, a mulher que noite e
dia luta e faz nascer o amor. E
reunidos no altar da liberdade
vamos cantar de verdade, vamos
pisar sobre a dor, ê, ê.
- Vou convidar a criançada e a
juventude. Tocadores, me ajudem,
vamos cantar por aí. O nosso canto
vai encher todo o país, velho vai
dançar feliz; quem chorou vai ter
que rir ê, ê.
- Desempregados, pescadores,
desprezados e os marginalizados,
venham todos se ajuntar à nossa
marcha para a nova sociedade.
Quem nos ama de verdade pode
vir, tem um lugar, ê, ê.
13 – MISSÃO DE TODOS NÓS
(Zé Vicente)
Ref.: O Deus que me criou, me
quis me consagrou para
anunciar o seu amor (2x).
- Eu sou como chuva em terra seca
(2x) pra saciar fazer brotar eu vivo
para amar e pra servir! (2x)
- É missão de todos nós Deus
chama, eu quero ouvir a sua voz!
(2x)
- Eu sou, sou profeta da verdade.
Canto a justiça e a liberdade, eu
vivo para amar e pra servir!
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14 – JESUS CRISTO ME
DEIXOU INQUIETO
Ref.: Jesus Cristo me deixou
inquieto nas palavras que ele
proferiu. Nunca mais eu pude
olhar o mundo, sem sentir aquilo
que Jesus sentiu. (bis)
- Eu vivia tão tranquilo e
descansado e pensava ter chegado
ao que busquei. Muitas vezes
proclamei extasiado, que ao seguir
a lei de Cristo, eu me salvei. Mas
depois que meu Senhor passou
nunca mais meu coração se
acomodou.
- Minha vida que eu pensei
realizada, esbanjei como semente
em qualquer chão. Pouco a pouco,
ao caminhar na longa estrada,
percebi que havia tido uma ilusão.
Mas depois que meu Senhor
passou, ilusão e comodismo se
acabou.
- Hoje quando vou andando pela
vida, encontrando a minha gente a
me esperar. Já não canso e nem
reclamo da subida, pois entendo
que é preciso caminhar. Coração
daquele que tem fé vai mais longe,
bem mais longe que seu pé.
15 - LIBERDADE VEM E CANTA
(Zé Martins)
- Liberdade vem e canta e saúda
este novo sol que vem. Canta com
alegria o escondido amor que no
peito tens. Mira o céu azul espaço
aberto pra te acolher. Mira o céu
azul espaço aberto pra te acolher.

- Liberdade vem e pisa este rme
chão de verde ramagem. Canta
louvando as ores que ao bailar do
vento fazem sua mensagem. Mira
estas ores abraço aberto pra te
colher. Mira estas ores abraço
aberto pra te acolher.
- Liberdade vem e pousa nesta
dura América triste vendida.
Canta com o teu grito nossos lhos
mortos e a paz ferida. Mira este
lugar desejo aberto pra te acolher.
Mira este lugar desejo aberto pra te
acolher.
- Liberdade, liberdade és o desejo
que nos faz viver. És o grande
sentido de uma vida pronta para
morrer. Mira o nosso chão
banhado em sangue pra reviver.
Mira a nossa América banhada em
morte pra renascer.
16 – UTOPIA
(Zé Vicente)
- 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
orir, eu vou cantar!
- Quando as cercas caírem no
chão, quando as mesas se
encherem de pão, eu vou cantar!
Quando os muros que cercam os
jardins, destruídos então os
jasmins, vão perfumar!
Ref.: Vai ser tão bonito se ouvir a
canção, cantada, de novo. No
olhar do homem a certeza do
irmão. Reinado, do povo.
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- 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 enm, tempo
novo de eterna justiça, sem mais
ódio, sem sangue ou cobiça, vai ser
assim!
17 - REENCONTRO
(Zé Martins)
- É tão bom ver você e estar aqui, e
sentir essa paz que faz feliz. Ver o
amor e a alegria acontecer o céu
azul, o sol bonito, sempre lindos de
se ver. É tão bom ter você como
amigo e sentir a certeza desse
abrigo. Ver o sol se levantar, novo
dia começar, toda luz os nossos
sonhos clarear.
Ref.: Ei amigo, meu irmão meu
companheiro vou correr o
mundo inteiro pra poder
anunciar. Que é bom ter um
amigo cada dia mais irmão,
isso faz ser feliz o coração.
18- VEM, VEM, VEM, ESPÍRITO
SANTO
Ref.: Vem, vem, vem, Espírito
Santo. Transforma a minha
vida, quero renascer. Vem, vem,
vem, Espírito Santo.
Transforma a minha vida,
quero renascer.
- Quero abandonar-me em seu
amor. Encharcar-me em seus rios,

10

Senhor, derrubar as barreiras do
meu coração. (2x)
19 - EU SIGO O AMOR
(Zé Martins)
- Pela estrada eu vou, não posso
parar. Vou levando o amor, não
posso parar. Canto uma canção,
não posso parar. Pois eu sigo o
amor, não posso parar.
Ref.: Não posso parar, não
posso parar, pois eu sigo o amor
e o amor é caminhar.
-Vou além do mar, não posso
parar. Passo vales vou, não posso
parar. Subo tantos montes, não
posso parar. Pois eu sigo o amor,
não posso parar.
- Vou pelo deserto, não posso
parar. Pelo campo vou, não posso
parar. Cortando as estradas, não
posso parar. Pois eu sigo o amor,
não posso parar.
- Vou fazendo versos, não posso
parar. Aprendendo vou, não posso
parar. Ensinar eu tenho, não
posso parar. Pois eu sigo o amor,
não posso parar
- Vou muito feliz, não posso parar.
Alegrando vou, não posso parar. E
de novo eu canto, não posso parar.
Pois eu sigo o amor, não posso
parar.
20 – ALMA MISSIONÁRIA
- Senhor, toma minha vida nova
antes que a espera, desgaste anos
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mim. Estou disposto ao que
queiras, não importa o que seja, Tu
chamas-me a servir.
Ref.: Leva-me aonde os homens
necessitem Tuas palavras,
necessitem da força de viver.
Onde falte a esperança, onde
tudo seja triste, simplesmente
por não saber Ti.
- Te dou meu coração sincero para
gritar sem medo: formoso é Teu
amor Senhor, tenho alma
missionária, conduza-me à terra
que tenha sede de Ti.

mas sei que eu já tenho a idade de
ver a verdade o que eu quero é ser
eu. O mundo ferido e cansado de
um triste passado de guerras sem
m. Tem medo da bomba que fez, e
da fé que desfez, mas aponta pra
mim.
- Eu venho trazer meu recado, não
tenho passado, mas sei entender,
um jovem foi crucicado por ter
ensinado a gente a viver. Eu grito
ao meu mundo descrente que eu
quero ser gente, que eu creio na
cruz. Eu creio na força do jovem
que segue o caminho do Cristo
Jesus.

- E, assim eu partirei cantando por
terras anunciando tua beleza
Senhor.

22 – VEM EU TE CHAMO
(Manoel Valente)

-Terei meus braços sem cansaço
tua história em meus lábios e a
força na oração.

Ref. Vem, eu te chamo, vai, eu te
envio. (bis) Rumo ao mundo novo
leva o meu povo. (bis)

21 – EU VENHO DO SUL E DO
NORTE

- Eu te gerei, te escolhi, tu és
profeta, pois vais falar, e não
tenhas, medo vou te inspirar (bis).

- Eu venho do sul e do norte, do
oeste e do leste, de todo o lugar,
estradas da vida eu percorro,
levando socorro a quem precisar.
Assunto de paz é meu forte, eu
cruzo montanhas, mas vou
aprender. O mundo não me
satisfaz, o que eu quero é a paz, o
que eu quero é viver.
Ref.: No peito eu levo uma cruz
no meu coração, o que disse
Jesus. (bis)
- Eu sei que eu não tenho a idade
da maturidade de quem já viveu,

- Eu te consagro para assumir
perante o povo que irás servir.
Darás a vida; sem tirar a sorte. Te
gastarás, até a morte.
- Não vais sozinho, vou te
acompanhar, pois é preciso a
todos dizer "que o reino novo deve
acontecer" (bis).
23 – OLHA A GLÓRIA DE DEUS
BRILHANDO
(Zé Vicente)
Ref.: Olha a Glória de Deus
brilhando. Aleluia!
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- Nosso Deus é o artista do
universo, é a fonte de luz, do ar, da
cor. É o som, é a música, é a dança.
É o mar jangadeiro e pescador: É o
seio materno sempre fértil, é a
beleza, é pureza, é calor!
- Nosso Deus é caminho e
caminhada do Seu povo para a
Libertação. Onde quer que esteja
um oprimido, é Javé que promove
a redenção: Ele quebra a força do
tirano. Ele garante a vitória da
união.
- Nosso Deus é a voz que se
levanta, é a voz, é o gemido, é o
clamor. É o braço erguido para a
luta. É o abraço em nome do amor.
É o pé conquistando novo espaço.
É a terra. É o fruto, é a or!
- Nosso Deus está brilhando noite
e dia pelos campos e praças do
país. É a presença na voz da
meninada que convoca um futuro
mais feliz: É a innita razão de
plena vida. Todo povo o cantando
hoje bendiz!
24 - SEGUINDO
(Zé Martins)
- Hoje eu vou caminhar seguir
Jesus pelo caminho deixar pra trás
a segurança e nessa andança não
chegar sozinho. Sei que virá a cruz,
mas sei ele estará comigo,
vencendo a diculdade e na
tempestade será sempre abrigo.
(2x)
Ref.: Jesus eu te respondo sim,
veja eu estou aqui. Tenho todos
os defeitos um andar sem jeito,
12

mas quero servir. Toma o meu
coração pequeno, mas já quer
crescer, coração de quem,
deseja entrar nessa peleja para
te seguir.
- Na estrada vejo tanta gente,
esperando Jesus passar, só sei
que eu vou tão contente, Jesus vai
à frente para nos guiar. Você que
está aí parado, levante, vem
participar seguir Jesus por essa
estrada, nessa caminhada para
transformar. A morte e tanta ferida
em novos sinais de vida. Então
será ressurreição e todo mutirão
será pra festejar.
24 - FORÇA DO AMOR
(Zé Martins)
Ref.: Aeeô, aeeô comunidade é a
força do amor. (2x)
- Pelo direito de sonhar e ser feliz e
fazer este mundo mais irmão.
Construir com mais vida este país
ver a justiça habitar o nosso chão.
- Pelo direito de ocupar nosso lugar
ter sempre voz, não passar a nossa
vez. Pra ver o sonho um dia se
realizar e não a morte na sua
insensatez.
- Pelo direito de mudar a realidade,
construir na esperança o futuro.
Cheio de sonho e muita
fraternidade pra clarear todo lugar
que é escuro.
- Pelo direito de trabalho e lazer
pela saúde e também educação.
Pois são direitos de quem luta pra
vencer os desaos da triste
competição.
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25 - FAZENDO COMUNIDADE
(Zé Martins)
- Agora são dois mil anos de
história e caminhada (2x).
Formando comunidade na certeza
da chegada (2x).
Ref.: Aproveita. e vem pra cá
Vem pra cá, vem pra cá.
- Para ser comunidade não basta
só reunir. (2x) É preciso pensar
juntos e lutar pra construir (2x).
- Para ser comunidade é preciso
muito amor (2x). Lutar e vencer o
mal e pisar sobre a dor (2x).
- Para ser comunidade tem que ter
muita união (2x). Tem que haver
companheirismo, muito amor e
mão na mão (2x).
- Para ser comunidade tem que
amar e construir (2x). Uma vida
diferente desta que está aí (2x).
- Para ser comunidade é preciso
organizar (2x). Todo povo oprimido
e a cabeça levantar (2x).
- Para ser comunidade tem que
crer em Jesus (2x). Pois ele é o
caminho, a verdade e a luz (2x).
- Para ser comunidade é preciso
comungar (2x). Corpo e sangue de
Jesus força que ele nos dá (2x).
- Para ser comunidade é preciso
agradecer (2x). A Javé o Deus da
vida nossa força pra vencer (2x).
- Para ser comunidade é preciso

perdoar. (2x) Todo mal que nos
ofende e não nos deixa caminhar
(2x).
- Para ser comunidade lemos a
Bíblia Sagrada (2x). Ela indica o
caminho e fortalece a caminhada
(2x).
- Então vamos aprender com os
primeiros cristãos (2x). Como se
faz partilha e se vive como irmãos.
(2x)
26 - CAMINHO LUZ
(Zé Martins)
- Se um dia toda dor doer mais
forte, se eu perder os rumos do
meu caminhar. Se a vida for tão
dura com os sonhos de amar,
mesmo assim, não esquecerei de
ti, jesus. Se o sol se por mais cedo
que o costume, e a noite encher de
sombras o meu olhar. Se a relva
não for verde o bastante pra deitar.
Mesmo assim, eu quero te amar,
Jesus.
Ref.: Mesmo que disserem: veja o
amor não vale mais contra toda
esperança o caminho és tu,
Jesus. Não me esqueço
um só segundo, do amor quem
me dás contra tala a mentira.
Tua verdade é minha luz, minha
luz.
- Se a utopia nunca se concretizar
se a luta começada for em vão. Se
os sonhos se perderem como mera
ilusão mesmo assim, eu acredito
em ti. Jesus. Se o silêncio não
trouxer uma canção se meu canto
não zer um mundo irmão Se as
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mesas não se encherem de uva,
trigo, vinho e pão mesmo assim, eu
te seguirei, Jesus.
27 - SE REPARTISSES
(Zé Martins)
Ref.: Ah, se desses teu pão. Ah,
se desses teu peixe. O mundo
não teria tanta fome, tanta dor.
Ah, se repartisses, ah, se fosses
irmão. Olhavas em torno de ti e
arrependido davas a mão.
- Mas tu te fechas naquilo que
tens, és egoísta querendo só ter. E
aqueles que enriquecem a ti estão
pelo mundo a morrer. (2x)
- Mas tu queres o que não é teu, te
fechas em teu mundo buscando
prazer e aqueles que deleitam a ti
estão pelo mundo a morrer. (2x)
- Mas tu, só pensas no mundo
subir, pisar os irmãos querendo
poder e todos os que servem a ti
estão pelo mundo a morrer. (2x)
Ref.: Ah, se desses teu peixe, Ah,
se desses teu pão. Seria um
milagre do amor nas mãos de
Jesus, no rosto do irmão, Ah, se
fosses irmão, ah, se fosses
irmão, olhavas em volta de ti,
imitavas o Cristo repartia teu
pão.

EIS-ME AQUI, SENHOR
Eis-me aqui Senhor! Eis-me aqui
Senhor! Pra fazer Tua Vontade
pra viver do Teu Amor Pra fazer
14

Tua Vontade pra viver do Teu
amor 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 conança no
Senhor. Da esperança sou
chamado a ser sinal. Seu ouvido se
inclinou ao meu clamor. E por isso
respondi: aqui estou!
QUANDO O DIA DA PAZ
RENASCER
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
orir, eu vou cantar! Quando as
cercas caírem no chão, quando as
mesas se encherem de pão, eu vou
cantar! Quando os muros que
cercam os jardins, destruídos
então os jasmins, vão perfumar!
Vai ser tão bonito se ouvir a
canção, cantada, de novo. No olhar
do homem 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
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verdade se ouvir, e a mentira não
mais existir, será enm, tempo
novo de eterna justiça, sem mais
ódio, sem sangue ou cobiça, vai ser
assim!

EU VENHO DO SUL E DO
NORTE
1. Eu venho do sul e do norte, Do
oeste e do leste, de todo o lugar,
estradas da vida eu percorro,
levando socorro a quem precisar.
Assunto de paz é meu forte, eu
cruzo montanhas, mas vou
aprender. O mundo não me
satisfaz, o que eu quero é a paz, o
que eu quero é viver.
No peito eu levo uma cruz no
meu coração, o que disse Jesus
(bis)
2. Eu sei que eu não tenho a idade
da maturidade de quem já viveu,
mas sei que eu já tenho a idade de
ver a verdade o que eu quero é ser
eu. O mundo ferido e cansado de
um triste passado de guerras sem
m, tem medo da bomba que fez, e
da fé que desfez, mas aponta pra
mim.
3.Eu venho trazer meu recado, não
tenho passado, mas sei entender
Um jovem foi crucicado por ter
ensinado a gente a viver. Eu grito
ao meu mundo descrente
Que eu quero ser gente, que eu
creio na cruz. Eu creio na força do
jovem que segue o caminho do
Cristo Jesus.

BENDITA E LOUVADA SEJA
Bendita e louvada seja esta santa
romaria. Bendito o povo que
marcha, Bendito o povo que
marcha tendo Cristo como guia.
(bis)
Sou, sou teu Senhor. Sou povo
novo retirante e lutador. Deus dos
peregrinos, dos pequeninos, Jesus
Cristo redentor. No Egito
antigamente, no meio da
escravidão, Deus libertou seu
povo, hoje ele passa de novo
gritando libertação. (bis)
Para a terra prometida o povo de
Deus marchou. Moisés andava na
frente, hoje Moisés é gente,
quando enfrenta o opressor. (bis)
Caminheiros na estrada, muita
cerca prende o chão. Todo arame e
porteira merecem corte e fogueira,
são frutos da maldição. (bis)
A quem é fraco, Deus dá força,
quem tem medo sofre mais.
Quem se une ao companheiro
vence todo cativeiro, é feliz e tem
paz. (bis)
HÁ UM BARCO ESQUECIDO
1. Há um barco esquecido na
praia: já não leva ninguém a
pescar; é o barco de André e de
Pedro, que partiram pra não mais
voltar. Quantas vezes partiram
seguros, enfrentando os perigos do
mar: era chuva, era noite, era
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escuro, mas os dois precisavam
pescar. De repente aparece Jesus,
pouco a pouco se acende uma luz.
É preciso pescar diferente, que o
povo já sente que o tempo chegou!
E partiram, sem mesmo pensar
nos perigos de profetizar. Há um
barco esquecido na praia, um
barco esquecido na praia (bis)
2. Há um barco esquecido na
praia, já não leva ninguém a
pescar; É o barco de João e Tiago,
que partiram pra não mais voltar.
Quantas vezes em tempos
sombrios, enfrentando os perigos
do mar, barco e rede voltavam
vazios, mas os dois precisavam
pescar.
3. Quantos barcos deixados na
praia; entre eles o meu deve estar:
é o barco dos sonhos que eu tinha,
mas eu nunca deixei de sonhar.
Quanta vez enfrentei o perigo no
meu barco de sonho a singrar!
Jesus Cristo remava comigo: eu no
leme, Jesus a remar.
De repente me envolve uma luz e
eu entrego o meu leme a Jesus.
É preciso pescar diferente, que o
povo já sente que o tempo chegou!
E partimos pra onde ele quis:
tenho cruzes, mas vivo feliz.
Há um barco esquecido na praia
um barco esquecido na praia (bis).

teu coração e deixa a luz do céu
entrar.
Deixa a luz do céu entrar ( deixa
a luz do céu entrar )
Deixa a luz do céu entrar ( deixa
a luz do céu entrar ) abre bem as
portas do teu coração e deixa a
luz do céu entrar
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
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.
PORQUE ELE VIVE
Deus enviou seu lho amado para
morrer em 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.

DEIXA A LUZ DO CÉU ENTRAR
Tú anseias, eu bem sei, por
salvação, tens desejo de banir a
escuridão abre, pois de par em par
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ARQUIDIOCESE DE BELÉM DO PARÁ
1º SÍNODO ARQUIDIOCESANO 2020
Belém, Igreja de portas abertas!
‘‘A cidade se encheu de alegria’’ (At 8,8)

REPERTÓRIO PARA ANIMAÇÃO DOS
MOMENTOS
DE ORAÇÃO, ADORAÇÃO E LOUVOR.
01 - TANTUM ERGO
- Vamos todos louvar juntos o
mistério de amor. Pois o preço
deste mundo foi o Sangue
Redentor. Recebido de Maria que
nos deu o Salvador. Recebido de
Maria que nos deu o Salvador.
- Veio ao mundo por Maria, foi por
nós que ele nasceu. Ensinou sua
doutrina, com os homens
conviveu. No nal de sua vida um
presente Ele nos deu. No nal de
sua vida um presente Ele nos deu.
- Observando a Lei mosaica se
reuniu com os irmãos. Era noite,
despedida numa ceia, refeição.
Deu-se aos doze em alimento pelas
suas próprias mãos. Deu-se aos
doze em alimento pelas suas
próprias mãos.
- A Palavra do Deus vivo
transformou o vinho e pão. No seu
Sangue, no seu Corpo, para nossa
salvação. O milagre nós não
vemos, basta fé no coração. O
milagre nós não vemos, basta fé no
coração.

02 - TÃO SUBLIME
- Tão sublime Sacramento,
adoremos neste altar. Pois o antigo
testamento deu ao novo seu lugar.
Venha a fé por suplemento, os
sentidos completar. Venha a fé por
suplemento, os sentidos
completar.
- Ao eterno Pai cantemos e a Jesus,
o Salvador. Ao Espírito exaltemos,
na Trindade eterno amor. Ao Deus
uno e trino demos a alegria do
louvor. Ao Deus uno e trino demos
a alegria do louvor. A alegria do
louvor. A alegria do louvor. Amém!
03 - COMO ÉS LINDO
(Vida Reluz)
- Que bom, Senhor, ir ao teu
encontro, poder chegar e adentrar
a tua casa, sentar-me contigo e
partilhar da mesma mesa. Te
olhar, te tocar e te dizer, meu
17

Deus, como és lindo. Te olhar, te
tocar e te dizer, meu Deus, como és
lindo.
- Ó meu Senhor, sei que não sou
nada, sem merecer zeste em mim
tua morada. Mas ao receber-te
perfeita comunhão se cria. Sou em
ti, és em mim, minh'alma diz, meu
Deus, como és lindo. Sou em ti, és
em mim, minh'alma diz, meu
Deus, como és lindo.
04- CÂNTICO DE ADORAÇÃO
(Eliana Ribeiro)
Pra Te adorar, foi que eu nasci, pra
exaltar a Ti, Senhor. Pra Te adorar,
foi que eu nasci Pra exaltar a Ti,
Senhor.
A minha alma tem sede de Ti. O
meu espírito necessita de Ti. Pra Te
adorar...
05 – PRA TE ADORAR
(Adriana Arydes)
- Pra te louvar foi que eu nasci
Senhor, eu sei. Pra te louvar, um
novo canto entoarei.
Ref.: Minha canção será para
exaltar teu santo nome. O meu
viver será acorde teu senhor
meu Deus.
06 – DIANTE DO REI
(Vida Reluz)
- Vem, Senhor Jesus! O coração já
bate forte ao te ver. A tua graça
hoje eu quero receber, sem a
18

bênção do Senhor não sei viver.
Vem, Senhor Jesus! Olhar o povo
ao teu redor me faz lembrar a
multidão lá no caminho a te
esperar. Vem, ó Santo de Israel,
passar também neste lugar.
Ref.: É o Rei! À nossa frente está!
É feliz quem o adorar. É Jesus, o
nosso Mestre e Rei! Bem aqui,
tão perto se deixa encontrar.
Diante do Rei dos reis todo joelho
se dobrará. Diante do Rei dos reis
todo joelho se dobrará (bis)
07 - GLÓRIA E MAJESTADE
- Deus criou o céu criou o mar,
criou a terra e tudo o que há. (2x)
Levantemos nossas mãos em
louvor. Porque grande obra Fez o
senhor: Nos criou para adorar e
para sempre exaltar seu poder.
Quero render-te, glória! A tua
destra me conduz, glória! E
majestade ao Deus el Glória, tua
bondade cantarei! Glória,
eternamente renderei!
08- TUDO POSSO
- Posso tudo posso naquele que me
fortalece. Nada e ninguém no
mundo vai me fazer desistir.
Quero, tudo quero, sem medo
entregar meus projetos. Deixar-me
guiar nos caminhos que Deus
desejou para mim e ali estar.
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Ref.: Vou perseguir tudo aquilo
que Deus já escolheu pra mim.
Vou persistir, e mesmo nas
marcas daquela dor do que
cou, vou me lembrar e realizar
o sonho mais lindo que Deus
sonhou. Em meu lugar estar à
espera de um novo que vai
chegar vou persistir, continuar
a esperar e crer e mesmo
quando a visão se turva e o
coração só chora mas na alma,
há certeza da vitória.
- Eu vou sofrendo, mas seguindo
enquanto tantos não entendem
vou cantando minha história,
profetizando que eu posso, tudo
posso em Jesus.
09 – O CÉU SE ABRE
(Adoração e Vida)
- Hoje o céu se abre pra derramar
sobre os corações toda a graça do
Pai. Eu também quero me
derramar de todo o meu coração
nos braços do Pai.

10 – GRATIDÃO
(Adoração e Vida)
- Eu encontrei um amor perfeito
um tesouro escondido diante
desse altar. Seu valor é maior que
tudo, nada poderá se igualar.
Ref.: Te adorarei com todo meu
ser quando estou mais perto de
ti, fortaleces o meu viver. Te
exaltarei com meu coração
majestade, estou aqui para te
render meu amor, minha
gratidão.
- A quem irei se tua voz é vida, Tua
presença é tão clara, é tão forte
como o sol. Sou feliz porque sei que
vivo estás tudo que me resta é te
amar.
- Levantarei minhas mãos minha
adoração irá tocar o céu. Forte
cantarei, te adorarei Pão da vida.
11 – MANDA TEUS ANJOS
(Anjos de Resgate)

- Vem, Espírito Santo, com teu
poder tocar meu ser, uir em mim.
Vem, Espírito Santo, com teu
poder tocar meu ser, uir em mim.
- Hoje eu posso ser um novo
homem pelo teu poder, renascer.
Hoje eu posso ser um novo homem
pelo teu poder, renascer.

Ref.: Manda teus anjos sobre
nós e abençoa a todos que
esperam em vós. Manda teus
anjos pra nos ensinar a te
louvar e gloricar. (A te louvar e
te amar...).
- Envia também Teu Espírito de
paz e amor, o meu coração tem
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sede do meu criador. Envia Senhor
os teus anjos pra nos resgatar, pra
nos proteger de todo mal, para nos
guiar, Senhor.
- Quando acordo olho o céu e canto
o meu louvor de todas as manhãs
Tu és o meus Senhor. Levantainos ó meu Deus e estende Tuas
mãos, Tu és o meu refúgio nas
minhas opressões, Senhor.
- Cono em Vós, revele Tua face
para nós. Levanta-Te, e põe o Teu
escudo sobre nós. Manda teus
anjos...
12 – ESTOU AQUI
(Anjos de Resgate)
- Estou aqui pra ser amado e te
amar te olhar nos olhos e deixarme 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.
Ref.: Te amar por quem não Te
ama, Te adorar por quem não Te
adora. Esperar por quem não
espera em Ti Pelos que não
creem.
13 – INVOCAMOS

invocamos o teu poder, invocamos
a tua presença no meio de nós. (2x)
Ref.; Manifesta Senhor o teu
poder, manifesta Senhor a tua
força, manifesta Senhor neste
lugar o teu grande amor que
tudo pode curar. Manifesta
Senhor o teu poder com
prodígios, milagres, sinais.
Manifesta Senhor neste lugar o
teu grande amor que tudo pode
curar.
14 – NAS ASAS DO SENHOR
(Celina Borges)
- Sei que os que conam no Senhor
revigoram suas forças, suas forças
se renovam. Posso até cair ou
vacilar, mas consigo levantar, pois
recebo d'Ele asas. E como águia,
me preparo pra voar.
Ref.: Eu posso ir muito além de
onde estou vou nas asas do
Senhor o Teu amor é o que me
conduz. Posso voar e subir sem
me cansar ir pra frente sem me
fatigar vou com asas, como
águia, pois cono no Senhor!
Vou com asas, como águia, pois
cono no Senhor! Que me dá
forças pra ser um vencedor nas
asas do Senhor vou voar! Voar!

(Pe. Marcelo Rossi)
- Invocamos o teu nome,
20
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15 – SÓ EM TI VIVER
Agnus Dei)
- As coisas que o mundo oferecia
me impediam de Te encontrar de
ver que a vida e só em Ti. Mas, Tu
vieste e tocaste bem no fundo do
meu coração me ensinaste a Te
amar.

- Eu sei o que o Senhor tem pra
mim. Tuas promessas não vão
deixar de se cumprir. Eu sei, teu
Espírito está agindo em mim,
Jesus! Senhor, honra minha fé.
Filho de Davi... Jesus.
17 – VINDE, Ó ESPÍRITO
SANTO
(Vida Reluz)

Ref.: Ó, Jesus, recebe então a
minha vida recebe as coisas que
de Ti me afastam, pois só em Ti
quero viver.
- Agora, que o meu coração é Teu
quero sempre Te louvar Tua vida
transbordar. Para que mais gente
experimente Teu amor nos
transformando Tua mão a nos
tocar.
16 – FILHO DE DAVI
(Tony Allysson)
- Me contaram que o senhor ia
passar e que havia uma chance de
eu poder enxergar. Me disseram
que tinhas poder pra ressuscitar e
fazer o paralítico andar. Renasceu
dentro de mim a fé, que há muito
eu já não tinha. Eu senti meu
coração arder e eu gritei para o
senhor me responder.
Ref.: Jesus lho de Davi, me
cura, És o Santo de Israel,
diante de ti a tempestade se
cala, meu Deus, honra a minha
fé (2x).

- Vinde, ó Espirito Santo, enchei os
corações dos vossos éis. (2x)
- Acendei neles o fogo do vosso
amor, enviai o vosso Espírito, e
tudo será criado e renovareis a face
da terra. (2x)
- Doce, doce Espírito Santo,
exemplo quero ser da mãe do meu
Senhor. Doce, doce Espírito Santo,
fazei também de mim, morada do
Senhor!
- Com um Sacrário vivo levando
amor. Revelando coisas que eu não
sei mistérios do grande autor, se
eu conhecer, por nada eu trocarei.
18 – COM TUA MÃO
(Suely Façanha)
- Com Tua mão, oh meu Senhor
segura a minha, pois não me
atrevo a um passo só sem teu
amparo, sem teu apoio. (bis)
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Ref.: Eu não darei, eu só iria a
fraquejar eu andaria a vacilar
sem Tua mão a me sustentar,
Mas se Tua mão me segurar eu
correrei até voar subirei
apoiado em Ti.
19 – FORÇA E VITÓRIA
(Eliana Ribeiro)
- Todo joelho se dobrará e toda
língua proclamará que Jesus
Cristo é o Senhor (2x)
Ref.: Nada poderá me abalar,
nada poderá me derrotar, pois
minha força e vitória tem um
nome é Jesus. Nada poderá me
abalar, nada poderá me
derrotar, pois minha força e
vitória é Jesus.
- Quero viver tua palavra, quero
ser cheio do teu Espírito, mas só te
peço, livra-me do mal. (2x) Jesus!
Jesus! Jesus!

Ref.: Incendeia minha alma!
Incendeia minha alma!
Incendeia minha alma, Senhor!
21 – TEU NOME É LINDO
(Eugênio Jorge)
Ref.: Jesus, Teu nome é lindo, é
maravilhoso, é mais que
demais. Jesus, eu quero Te
amar com todas as forças do
meu coração.
- Pois pra Te amar foi que eu nasci
e fui criado, pra me entregar a Ti de
todo coração. E minha vida não
encontra mais sentido, senão em
Ti, meu Senhor.
- Toma em Tuas mãos a minha
vida se quiseres, e dela faça o que
assim lhe aprouver, pois alegria
para mim é estar contigo e contigo,
então seguir, até o m.
22 – AMAR-TE MAIS
(Shalom)

20 – INCENDEIA MINHA ALMA
- Espírito Santo vinde falar em
mim! (2x). Espírito Santo vinde
orar em mim! (2x).
Vinde curar, vinde libertar nossos
corações de toda opressão. Vinde
transformar, vem incendiar traz
fogo do céu nesse lugar.

22

Ref.: Amar-te mais que a mim
mesmo, amar-te mais que tudo
que há aqui, amar-te mais que
aos mais queridos, amar-te e
dar a vida só por ti. (2x)
- Com minhas forças, com minha
alma, de todo coração viverei eu, só
pra te amar. Amar-te, amar-te,
amar-te e dar a vida só por ti.
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23 – A ELE A GLÓRIA
Alfa Ômega, princípio e m, sim
Ele é sim Ele é. (2x)
- Lírio do vale, estrela da manhã.
Para sempre cantarei o Seu louvor
lírio do vale, estrela da manhã.
- A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele
o domínio Ele é meu Senhor. (Ele
é...)
24 – QUEIMA DE NOVO
(Colo de Deus)
- Sarça que só queima, que não se
apaga, somos tua Igreja, viemos te
adorar. Neste teu altar, somos
sacrifício, vem nos consumir,
estamos aqui, aqui...
Ref.: Foi a tua presença que nos
trouxe aqui, Senhor, não
desistiremos de te perseguir até
te encontrar. Diante da tua
glória, não podemos car de pé
mostra quem Tu és, vem nos
visitar, nos fazer queimar, de
novo.
- Manda teu fogo, manda teu fogo.
Queima de novo, queima de novo.

25 – MINHA ESSÊNCIA
(Thiago Brado)
- Vim até aqui derramar o meu
passado em Ti. Vim banhar os pés
que andaram por aí, sem carinho
receber. Hoje estou aqui não
porque mereço eu sei, pois Tu
sabes por onde eu andei, conheces
bem o meu perfume. Mas Tu sabes
também que o meu choro é
sincero, porém não tenho nada a
oferecer, meu Senhor. Mas te dou
a minha vida.
Ref.: É tudo que tenho, recebe o
meu nada, refaz a morada,
habita em mim. Me pega em Teu
colo, me acalma em Teu peito,
sou Teu sou eleito. E a minha
essência é exalar Teu cheiro.
26 - VEM ESPÍRITO SANTO
Ref.: Vem, Espírito Santo, vem,
vem iluminar. (2x)
- Nossos caminhos vem iluminar.
Nossas ideias vem iluminar.
Nossas angústias vem iluminar.
As incertezas vem iluminar.
- Toda a Igreja, vem iluminar. A
nossa vida, vem iluminar. Nossas
famílias, vem iluminar. Toda a
terra, vem iluminar.
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27 – PODES REINAR
(Agnus Dei)
- Senhor, eu sei que é teu este
lugar, todos querem te adorar,
toma tua direção. Sim, oh vem, oh
Santo Espírito os espaços,
preencher reverência à Tua voz,
vamos fazer.
Ref.: Podes reinar, Senhor
Jesus, oh sim, o Teu poder teu
povo sentirá. Que bom, Senhor,
saber que estás presente aqui
reina, Senhor, neste lugar.
- Visita a cada irmão o meu Senhor
dá-lhe paz interior e razões pra Te
louvar. Desfaz toda tristeza,
incerteza, desamor glorica o Teu
nome, oh meu Senhor!

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. Ás 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 purica e restaura-me de
novo. Serás o nosso Deus e nós
seremos o teu povo. Derrama
sobre nós a água do amor. O
Espírito de Deus nosso Senhor.

QUEM NÃO TE LOUVARÁ?

EU NAVEGAREI

Quem não Te louvará? Oh,
Senhor dos Exércitos?(bis)

Eu navegarei no oceano do
Espírito. E ali adorarei ao Deus do
meu amor. (bis)

1. Santo, santo, é o Senhor Jesus.
(2x)
2. Justo, justo, é o Senhor Jesus.
(2x)
3. Forte, forte, é o Senhor Jesus.
(2x)
CONHEÇO UM CORAÇÃO

Espírito, Espírito que desce
como fogo. Vem como
pentecostes. E enche-me de
novo .
Eu adorarei ao Deus da minha
vida. Que me compreendeu sem
nenhuma explicação. (bis)

1. Conheço um coração tão manso,
humilde e sereno. Que louva o Pai
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Belém, Igreja de portas abertas!
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REPERTÓRIO PARA ANIMAÇÃO DE
CELEBRAÇÕES EUCARÍSTICAS
ABERTURA

01- VAMOS CELEBRAR
(CD Celebração-Amor e Adoração)
- Todos reunidos na casa de Deus,
com cantos de alegria e grande
louvor, vamos celebrar os feitos do
Senhor e sua bondade que nunca
tem m. (bis)
Ref.: Vamos celebrar, Deus está
aqui (2x) no meio de nós (bis) (Ele
está presente aqui).
- Quando estamos juntos unidos a
Ti, para elevar a nossa oração, um
canto de alegria surge entre nós
em adoração ao teu eterno amor.
(bis)
02- FICO FELIZ
-Fico feliz em vir em tua casa,
erguer minha voz e cantar: Aleluia!
Fico feliz em vir em tua casa,
erguer minhas mãos e adorar.

Ref.: Bendito é o nome do
Senhor!(3x) pra sempre.
03 – SOMOS GENTE DA
ESPERANÇA
- Somos gente da esperança, que
caminha rumo ao Pai. Somos povo
da Aliança, que já sabe aonde vai.
Ref.: De mãos dadas a caminho,
porque juntos somos mais, pra
cantar o novo hino de unidade,
amor e paz.
- Para que o mundo creia na
justiça e no amor, formaremos um
só povo, num só Deus, um só
Pastor.
- Todo irmão é convidado para a
festa em comum: Celebrar a nova
vida onde todos sejam um.
04 – VENHAM TRABALHAR NA
MINHA VINHA
- Venham trabalhar na minha
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vinha, dilatar meu reino entre as
nações, convidar meu povo ao
banquete. Quero habitar nos
corações.

Que dê pão a quem tem fome e
justiça a quem tem pão e bendiga o
seu nome por amor e vocação!

Ref.: Unidos pela força da
oração, ungidos pelo espírito da
missão, vamos juntos construir,
uma Igreja em ação.

06 – A BIBLIA É

- Venham trabalhar na minha
vinha, espalhar na terra o meu
amor. Muitos não conhecem a Boa
Nova, vivem como ovelhas sem
pastor.
- Venham trabalhar na minha
vinha, com fervor meu nome
proclamar. Que ninguém se queixe
ao m do dia: Ninguém me
chamou a trabalhar.

Ref.: A Bíblia é a Palavra de
Deus semeada no meio do povo,
que cresceu, cresceu e nos
transformou, ensinando-nos
viver um mundo novo.
- Deus é bom, nos ensina a viver.
Nos revela o caminho a seguir: Só
no amor partilhando seus dons,
sua presença iremos sentir.
- Somos povo, o povo de Deus, e
formamos o reino de irmãos. E a
Palavra que é viva nos guia e
alimenta a nossa união.

05- POR AMOR E VOCAÇÃO
- Nossos corações em festa se
revestem de louvor. Pois aqui se
manifesta. A vontade do Senhor
que nos quer um povo unido a
serviço da missão animado e
destemido por amor a vocação.

07 – SENHOR EIS AQUI O TEU
POVO (Quaresma)
Ref.: Senhor, eis aqui o teu povo,
que vem implorar teu perdão; é
grande o nosso pecado, porém é
maior o teu coração.

Ref.: Cristo, Mestre e Senhor,
pois eterno é seu amor. Nesta
fonte de água viva somos hoje
seus convivas.

- Sabendo que acolheste Zaqueu, o
cobrador, e assim lhe devolveste
tua paz e teu amor, também, nos
colocamos ao lado dos que vão
buscar no teu altar a graça do
perdão.

- Nossa Igreja necessita de mais
bra e mais vigor e de gente que
acredita no chamado do Senhor.

- Revendo em Madalena a nossa
própria fé, chorando nossas penas
diante dos teus pés, também, nós
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desejamos o nosso amor te dar,
porque só muito amor nos pode
libertar.
08 - POR SUA MORTE (Páscoa)
- Por sua morte a morte viu o m,
do sangue derramado a vida
renasceu. Seu pé ferido nova
estrada abriu e neste Homem o
homem enm se descobriu.
Ref. Meu coração me diz: o amor
me amou e se entregou por
mim. Jesus ressuscitou! Passou
a escuridão, o sol nasceu, a vida
triunfou. Jesus ressuscitou!
- Jesus me amou e se entregou por
mim, os homens todos podem o
mesmo repetir. Não temeremos
mais a morte e dor, o coração
humano em Cristo descansou.
09 – DAS ALTURAS ORVALHEM
OS CÉUS (Advento)
Ref. Das alturas orvalhem os
céus e as nuvens que chovam
justiça, que a terra se abra ao
amor e germine o Deus Salvador
(Bis).
- Foste amigo antigamente desta
terra que amaste, deste povo que
escolheste, sua sorte melhoraste,
perdoaste seus pecados, tua ira
acalmaste.
- Escutemos suas palavras, é de

paz que vai falar; paz ao povo, a
seus éis, a quem dele se achegar.
Esta perto a salvação e a glória vai
voltar.
10 – REIS E NAÇÕES (Natal)
- Reis e nações se amotinam e
tramam, por quê? E vão contra o
Senhor e o Messias, por quê? deles
se ri e aborrece o Senhor, e
ouvirão: fui eu quem consagrei o
meu rei em Sião!
Ref. Glória ao Senhor, nas
alturas, sem cessar, Glória ao
Senhor, terra inteira a cantar!
(bis)
- Vou proclamar o decreto que vem
do Senhor, o que disse o Senhor e
dizer me mandou: "Tu és meu
lho, meu lho, a Ti hoje, eu gerei,
Tu me pedes e eu as nações te
darei!

ATO PENITENCIAL:

01- ATO PENITENCIAL
SOLO: Senhor que viestes salvar,
os corações arrependidos.
TODOS: Piedade, Piedade,
Piedade de nós. (bis)
SOLO: Ó Cristo que viestes
chamar, os pecadores
humilhados.
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TODOS: Piedade, Piedade,
Piedade de nós. (bis)

TODOS: Christe eleison, eleison,
eleison. (2x)

SOLO: Senhor que intercedeis por
nós, junto a Deus Pai, que nos
perdoa.

SOLO: Senhor que intercedeis por
nós, junto a Deus Pai que nos
perdoa.

TODOS: Piedade, Piedade,
Piedade de nós. (bis)

TODOS: Kyrie eleison, eleison,
eleison. (2x)

02- ATO PENITENCIAL

04 - ATO PENITENCIAL (Letra:
Missal Romano Música: Daniel de
Ageles

SOLO: Senhor servo de Deus que
libertastes a nossa vida, tende
piedade de nós!
TODOS: Senhor, tende piedade
de nós!
SOLO: Ó Cristo, nosso irmão, que
conheceis nossa fraqueza, tende
piedade de nós!

Pres.: Tende compaixão de nós,
Senhor.
Ass.: Porque somos pecadores.
(bis)
Pres.: Manifestai, Senhor, a vossa
misericórdia.

TODOS: Cristo tende piedade de
nós!

Ass.: E dai-nos a vossa salvação.
(bis)

SOLO: Ó Senhor, Filho de Deus,
que vos tornastes obediente, tende
piedade de nós!

Pres.: (Recitado) Deus todo
poderoso, tenha compaixão...

TODOS: Senhor, tende piedade
de nós!
03 – SENHOR QUE VIESTE
(Versão jornada da juventude
2013)
SOLO: Senhor que vieste salvar os
corações arrependidos.
TODOS: Kyrie eleison, eleison,
eleison. (2x)

Solo: Senhor, tende piedade de
nós!
Ass.: Senhor, tende piedade de
nós!
Solo: Cristo, tende piedade de nós!
Ass.: Cristo, tende piedade de
nós!
Solo: Senhor, tende piedade de
nós!
Ass.: Senhor, tende piedade de
nós!

SOLO: Ó Cristo que vieste chamar
os pecadores humilhados.
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05 - ATO PENITENCIAL (Tempo
do Natal- L: Missal )
SOLO: Senhor, Filho de Deus, que,
nascendo da Virgem Maria, vos
zestes nosso irmão, tende
piedade de nós.
TODOS: Senhor, tende piedade
de nós. (Bis)

vos damos graças por vossa
imensa glória.
- Glória a Deus nas alturas,
Glória a Deus nas alturas e paz
na terra aos homens por Ele
amados (bis).

SOLO: Senhor, Filho primogênito
do Pai, que fazeis de nós uma só
família, tende piedade de nos.

- 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
mós. Só vós sois o Santo, só vós o
Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus
Cristo, com Espírito Santo na
glória de Deus Pai amém.

TODOS: Senhor, tende piedade
de nós. (Bis)

02 - ELIANA RIBEIRO

SOLO: Ó Cristo, Filho do homem,
que conheceis e compreendeis
nossa fraqueza, tende piedade de
nós.
TODOS: Ó Cristo, tende piedade
de nós. (Bis)

HINO DE LOUVOR:

01- CD CELEBRAÇÃO (Amor e
Adoração)
Glória a Deus nas alturas,
Glória a Deus nas alturas e paz
na terra aos homens por Ele
amados (bis).
- Senhor Deus, Rei dos céus, Deus
Pai todo-poderoso. Nós vos
louvamos, vos bendizemos, nós
vos adoramos e gloricamos. Nós

- 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 gloricamos/ 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.

Livro de Canto| Sínodo Arquidiocesano 2020 - Arquidiocese de Belém do Pará

29

- Só vós sois o Santo, só vós o
Senhor/ Só vós o Altíssimo Jesus
Cristo/ Com o Espírito Santo, na
glória de Deus Pai. Amém! (3X)
03- GLÓRIA (L.: CNBB / M.: Siro
Pontes )
Ref.: Glória, glória a Deus nas
alturas e paz na terra aos
homens por Ele amados! A vós
louvam, Rei celeste, os que
foram libertados.
- Deus e Pai, nós vos louvamos,
adoramos, bendizemos; damos
glória ao vosso nome, vossos dons
agradecemos!
- Senhor nosso, Jesus Cristo,
Unigênito do Pai, vós, de Deus
Cordeiro Santo, nossas culpas
perdoai!
- Vós que estais junto do Pai, como
nosso intercessor, acolhei nossos
pedidos, atendei nosso clamor!
- Vós somente sois o Santo, o
Altíssimo, o Senhor, com o Espírito
Divino, de Deus Pai no esplendor.
04- GLÓRIA- (Ir. Miria T.
Kolling)
– Glória a Deus nos altos céus, paz
na terra aos seus amados! A vós
louvam, Rei Celeste, os que foram
libertados.
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Ref.: Glória a Deus lá nos céus.
E paz aos seus. Amém!
- Deus e Pai nós vos louvamos,
adoramos, bendizemos. Damos
glória ao vosso nome, vossos dons
agradecemos.
- Senhor nosso Jesus Cristo,
Unigênito do Pai. Vós de Deus
Cordeiro Santo, nossas culpas
perdoai!
- Vós que estais junto do Pai como
nosso intercessor, acolhei nossos
pedidos, atendei nosso clamor!
- Vós somente sois o santo, o
altíssimo Senhor. Com o Espírito
Divino, de Deus Pai no esplendor!

05 - GLÓRIA – ( Pe. Jose Carlos
Sala)
- Glória a Deus nos altos céus, paz
na terra a seus amados. A vós
louvam Rei celeste, os que foram
libertados.
Ref: Glória a Deus! Gloria a
Deus! Gloria ao nosso criador.
- Deus e Pai nós vos louvamos,
adoramos, bendizemos. Damos
glória ao vosso nome, vossos dons
agradecemos.
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- Senhor nosso Jesus Cristo,
unigênito do pai. Vós de Deus
cordeiro santo, nossas culpas
perdoai.
- Vós que estais junto do pai, como
nosso intercessor. Acolhei nossos
pedidos, atendei nosso clamor.

- A Bíblia é o Livro Sagrado e que
muitos livros contêm. Ela é a
verdade inspirada, é nosso viver,
nosso amém.
- Ergamos bem alto a Bíblia, que a
temos em nossas mãos, com um
beijo rmemos a crença em Deus
que abençoa, irmãos.
ALELUIA:

- Vós somente sois o santo, o
altíssimo senhor. Com o Espírito
Divino de Deus Pai no esplendor!

01 - (CD Celebração-Amor e
Adoração)

ENTRADA DA PALAVRA:
Aleluia, aleluia, aleluia (4x)
01 – TUA PALAVRA É LÂMPADA

- Quero ouvir o que o Senhor irá
falar, tua Palavra vai minha vida
transformar. É luz para o meu
caminho, verdade e vida.

- Tua palavra é lâmpada para
meus pés, Senhor! Lâmpada para
meus pés, Senhor! Luz para o meu
caminho. (bis)

02 – ALELUIA

02 – CD ACOLHENDO A
PALAVRA
- Cantemos alegres vibrantes,
ergamos a Deus nossa voz,
acolhamos a sua Palavra, que
passa no meio de nós.
Ref.: Cantai, cantai irmãos,
cantai com amor e fé. A Palavra
de Vida, aclamemos de pé. (Bis)

Ref. Aleluia, aleluia, nós te
louvamos, Senhor.
- Como Igreja missionária aqui
estamos, para acolher a Boa Nova
de Jesus, que é partilha,
compromisso com os pobres. Este
é seu Reino que nós vamos
anunciar.
03 – ALELUIA
Ref. Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Aleluia! (bis).
-Alguém do povo exclama: como é
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grande, ó Senhor! / Quem te gerou
e alimentou? Jesus responde: ó
mulher pra mim é feliz / quem
soube ouvir a voz de Deus e tudo
guardou.
04 - ALELUIA
Ref. Aleluia, aleluia, aleluia.
- Quando estamos unidos, estás
entre nós e nos falarás da Tua vida.
- Este nosso mundo, sentido terá,
se Tua Palavra renovar.
05 – QUARESMA
Ref.: Jesus Cristo, sois bendito,
o Ungido de Deus Pai. (2x)
(Estrofe: Versiculo do dia)

APRESENTAÇÃO DAS
OFERENDAS:

sangue, força no caminho; muitos
cachos de uva se tornaram vinho.
- Muitas são as vidas, feitas
vocação, hoje oferecidas em
consagração; muitas são as vidas,
feitas vocação.
02 – PÃO E VINHO (CD
Celebração-Amor e Adoração)
- Pão e vinho, Te apresentamos
neste altar, como sinal que Tu
recolhes nossa oferta, tudo que
somos deixamos aqui. (bis)
Ref.: É o milagre que se dá o pão
e vinho em corpo e sangue vão se
transformar. Não há limites
para o amor, vem transformar
também minha vida, oh Senhor
é teu esse milagre de amor.
03 – A MESA SANTA

01 – MUITOS GRÃOS DE TRIGO
- Muitos grãos de trigo se tornaram
pão, hoje são teu corpo, ceia e
comunhão; muitos grãos de trigo
se tornaram pão.
Ref. : Toma, Senhor, nossa vida
em ação para mudá-la em fruto
e missão. (2x)
- Muitos cachos de uva se
tornaram vinho, hoje são teu
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- A mesa santa que preparamos,
mãos que se elevam a Ti, Ó Senhor.
O pão e o vinho, frutos da Terra,
duro trabalho, carinho e amor!
Ref.: Ô,ô,ô, recebe, Senhor! Ô,ô,
recebe, Senhor!
- Flores, espinhos, dor e alegria,
pais, mães e lhos diante do altar.
A nossa oferta em nova festa, a
nossa dor vem, Senhor,
transformar!
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- A vida nova, nova família, que
celebramos aqui tem lugar. Tua
bondade vem com fartura, é só
saber, reunir, partilhar.
04 – AOS DOZE QUE ESTAVEM
CONTIGO (Pe. F. Wosniak)
- Aos doze que estavam contigo
disseste, Senhor: “Ide e anunciai”.
E, o reino de Deus semeando
partiram sem medo da vida
entregar.
Ref. Trazemos, Senhor, Pão e
Vinho, são frutos do nosso
trabalho, lembramos também
os profetas da messe do Reino
operários.
- E hoje nós somos chamados a ser
os sinais de que o Reino chegou:
erguendo o irmão oprimido, que à
margem da vida, sem vida cou.
05 – OS CRISTÃOS TINHAM
TUDO EM COMUM
Ref.: Os cristãos tinham tudo
em comum, dividiam seus bens
com alegria.: Deus espera que
os dons de cada um se repartam
com o amor no dia a dia (bis)
- Deus criou este mundo para
todos, quem tem mais é chamado a
repartir, com os outros o pão, a
instrução e o progresso, fazer o
irmão sorrir.

- Mas acima de alguém que tem
riquezas, está o homem que cresce
ao seu valor, e liberto caminha pra
Deus, repartindo com todos o
amor.
- No desejo de sempre repartirmos,
nossos bens, elevemos nossa voz,
ao trazer o pão e vinho para o altar
em quem Deus vai se dar a todos
nós.
06 – NOSSA VIDA EM MISSÃO
Ref.: Com o Pão e com o Vinho
nossa oferta apresentamos.
Nossa vida e missão, em Tua
Palavra renovamos.
- Ofertamos os nossos ouvidos e
abrimos o nosso coração, pra
acolhermos a Tua Palavra e
sentirmos a transformação.
- Ofertamos as nossas famílias,
onde Tua Palavra é luz,
Juventude, infância, velhice, todo
aquele que abraça a Cruz.
07 – ALEGRE EM PRECE
- Alegre em prece, teu povo
agradece teus dons, ó Senhor. E
como família, cantando, partilha
seus dons, seu amor.
- Unidos, fazemos os dons que
trazemos o vinho e o pão. Quem
colhe, quem planta, quem faz e
quem canta é tudo oração.
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- Bem vês nesta mesa, Deus quer,
com certeza, a todos saciar.
Ninguém vá na vida, sem pão, sem
comida, proclama este altar.
08 – SÊ BENDITO (Quaresma)
Sê bendito, Senhor, para sempre,
pelos frutos das nossas jornadas!/
Repartidos na mesa do Reino,
Anunciam a paz almejada!
Senhor da vida, Tu és a nossa
salvação!/ Ao prepararmos a tua
mesa, em ti buscamos
ressurreição!
- Sê bendito, Senhor para sempre
pelos mares, os rios e as fontes!/
Nos recordam a tua justiça, que
nos levam a um novo horizonte!
09 – BENDITO SEJAS. (Páscoa)
- Bendito sejas, ó rei da glória,
ressuscitado Senhor da Igreja!
Aqui trazemos as nossas ofertas!
Ref. Vê com bons olhos nossas
humildes ofertas, tudo que
temos, seja pra ti, ó Senhor!
- Vidas se encontram no altar de
Deus, gente se doa, dom que se
imola. Aqui trazemos as nossas
ofertas!
- Irmãos da terra, irmãos do céu,
juntos cantemos glória ao Senhor.
Aqui trazemos as nossas ofertas!
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10 – DO CEU VAI DESCER O
CORDEIRO (Advento)
Do céu vai descer o cordeiro, é
Dom, puro Dom, salvação! No altar
do penhor verdadeiro, também
vamos ser oblação.
Ref. Eis, Senhor, a tua vinha.
Frutos mil te traz, Senhor. Mas,
teu povo que caminha mais que
fruto é Dom de amor.
- Na terra já brota a esperança e a
graça de Deus vem dizer que povo
da nova aliança também oferenda
vai ser.
- Irmãos na fé viva, exultantes,
partilham o pão sempre mais. E
campos jamais verdejantes
também já se tornam trigais!

11 – LONGE DISTANTE DE
CASA (Natal)
Ref.: Longe e distante de casa o
menino nasceu: dor e alegria
tão juntas nosso Deus conheceu!
- Então chegaram pastores
trazendo o suor do trabalho.
Simples na pobreza, num sorriso o
mais belo agasalho.
- Então os sábios partiram:
humilde, insistente procura.
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Longe dos palácios, manjedoura
foi berço e ternura.
- Então nós também acorremos
quem pode esquecer o menino?
Quis morar conosco, desvelou-nos
o nosso destino.

caminhava. O povo de Deus era
rico de nada, só tinha a esperança
e o pó da estrada.
Também sou teu povo, Senhor, e
estou nessa estrada. Somente a
Tua graça me basta e mais nada.
(bis)

ALMA MISSIONÁRIA
1. Senhor, toma minha vida nova
antes que a espera, desgaste anos
mim. Estou disposto ao que
queiras, não importa o que seja, Tu
chamas-me a servir.
Leva-me aonde os homens
necessitem Tuas palavras
Necessitem de força de viver
Onde falte a esperança, onde
tudo seja triste, simplesmente
por não saber Ti.
2. Te dou meu coração sincero
para gritar sem medo: formoso é
Teu amor Senhor, tenho alma
missionária, conduza-me à terra
que tenha sede de Ti.
3. E, assim eu partirei cantando
por terras anunciando tua beleza
Senhor. Terei meus braços sem
cansaço tua história em meus
lábios e a força na oração.
O POVO DE DEUS NO
DESERTO ANDAVA
1. O povo de Deus no deserto
andava, mas à sua frente Alguém

2. O povo de Deus também
vacilava; ás vezes custava a crer no
amor. O povo de Deus, chorando,
rezava pedia perdão e recomeçava.
3. O povo de Deus também teve
fome e Tu lhe mandaste o pão lá do
céu. O povo de Deus, cantado deu
graças; louvou Teu amor, Teu
amor que não passa.
4. O povo de Deus ao longe avistou
A terra querida que o amor
preparou. O povo de Deus corria e
cantava e nos seus louvores Teu
poder proclamava.
SANTO:

01- SANTO (CD Celebração-Amor
e Adoração)
Ref.: Santo, Santo, Santo é o
Senhor. Santo, Santo, Santo é o
Senhor.
- Céus e terra proclamam a
vossa Glória. Hosana, Hosana
nas alturas, Hosana, Hosana
nas alturas!
- Bendito o que vem em nome do
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Senhor. Hosana, Hosana nas
alturas, Hosana, Hosana nas
alturas!
02 – SANTO (Wallison Rodrigues)
Solo: Santo, Santo, Santo! Ass.:
Santo, Santo, Santo!
Solo:
Senhor Deus do universo, Ass.:
Senhor Deus do universo, Solo:
O céu e a terra. Ass.: O Céu e a
terra. Solo: Proclamam vossa
glória, Ass.: Proclamam vossa
Glória.
Ref.: Hosana! Hosana! Hosana
nas alturas. (bis)
Solo: Bendito o que vem, Ass.:
Bendito o que vem, Solo: em
nome do Senhor, Ass.: em nome
do senhor. Solo: Bendito o que
vem, Ass.: bendito o que vem,
Solo: Em nome do Senhor, Ass.:
Em nome do Senhor.
03 – SANTO (Pe Leomar)

COMUNHÃO:

01 – FONTE DO VIVER (CD
Celebração-Amor e Adoração)
- Eis aqui a fonte do viver, o pão e o
vinho no altar sustenta a
humanidade e em procissão vou
receber o Cristo vivo a se doar para
eternidade. Todos têm o seu lugar
nessa mesa singular, de
fraternidade e vida. Eis a tua
vitória, vai além da história, amor
tão grande assim.
Ref.: Eis o meu corpo, partido
por ti, fazei isso em memória de
mim. Eis o meu sangue,
derramado na cruz, venham
todos a mim eu sou Jesus.
- O Corpo e o Sangue do Senhor
são alimento a sustentar toda a
humanidade e com o coração vou
receber o Cristo vida no altar,
caminho e verdade.

Ref.: Santo, Santo, Santo,
Senhor, Deus do Universo! (Bis)

- E ao receber o meu Senhor, eu
sinto paz no coração, toda piedade.
E não há maior amor no mundo
que veio a nós para salvar toda
humanidade.

- O céu e a terra proclamam vossa
glória./ Hosana, Hosana nas
alturas! (Bis)

02 – O PÃO DA VIDA

- Bendito o que vem em nome do
Senhor./ Hosana, Hosana nas
alturas! (Bis)

Ref.: O pão da vida, a comunhão,
nos une a Cristo e aos irmãos. E
nos ensina abrir as mãos para
partir, repartir o pão.
- Lá no deserto a multidão com
fome segue o Bom Pastor. Com
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sede busca a Nova Palavra: Jesus
tem pena e reparte o pão.
- Na Páscoa Nova da Nova Lei
quando amou-nos até o m, partiu
o pão e disse: "Isto é meu corpo por
vós doado: Tomai, Comei".
- Se neste pão, nesta comunhão,
Jesus por nós, dá a própria vida,
vamos também repartir os dons,
doar a vida por nosso irmão.
- Onde houver fome, reparte o pão
e tuas trevas hão de ser luz;
encontrarás Cristo no irmão, serás
bendito do Eterno Pai.
03 – EIS QUE SOU O PÃO DA
VIDA
- Todo aquele que comer do meu
corpo que é doado, todo aquele que
beber do meu sangue derramado.
E crê nas minhas palavras que são
plenas de vida, nunca mais sentirá
fome e nem sede em sua lida.
Ref.: Eis que sou o Pão da Vida.
Eis que sou o Pão do céu; Façome vossa comida, Eu sou mais
que leite e mel.
- O meu Corpo e meu Sangue são
sublimes alimentos, do fraco
indigente é vigor, do faminto é o
sustento. Do aito é consolo, do
enfermo é a unção, do pequeno e
excluído, rocha viva e proteção.
- Eu sou o Caminho, a Vida, Água
Viva e a Verdade, sou a Paz e a Luz
do mundo, sou a própria

liberdade. Sou a Palavra do Pai que
entre vós habitou, para que vós
habiteis na trindade onde estou.
- Eu sou a Palavra Viva que sai da
boca de Deus, Sou a lâmpada para
guiar vossos passos, irmãos meus.
Sou o rio, eu sou a ponte, sou a
brisa que afaga, Sou a água, sou a
fonte, fogo que não se apaga.
04 – VERBUM PANIS (Ministério
Amor e Adoração)
- Desde o princípio, antes mesmo
que a terra começasse a existir, o
Verbo estava junto a Deus. Veio ao
mundo e pra não abandonar-nos
nesta viagem nos deixou todo a Si
mesmo como Pão.
Ref.: Verbum caro factum est,
Verbum panis factum est,
Verbum caro factum est,
Verbum panis factum est.
- E aqui partes o teu pão em meio a
nós. Todo aquele que comer, não
terá mais fome. E aqui vive tua
Igreja em torno a Ti, onde se
encontrará, a Morada Eterna.
Ref.: Verbum caro factum est,
Verbum panis factum est,
Verbum caro factum est,
Verbum panis ...
- Desde o princípio quando o
universo foi criado da escuridão, o
Verbo estava junto a Deus. Veio ao
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mundo rico em misericórdia, Deus
mandou o Filho seu todo a Si
mesmo como Pão.
05 – FELIZ O HOMEM QUE AMA
O SENHOR
Ref: Feliz o homem que ama o
Senhor e segue seus
mandamentos o seu Coração é
repleto de amor, Deus mesmo é
seu alimento.
- Feliz o que anda na lei do Senhor
e segue o caminho que Deus lhe
indicou terá recompensa no Reino
do Céu porque muito amou.
- Feliz quem se alegra em servir o
irmão, segundo os preceitos que
Deus lhe indicou verá maravilhas
no Reino de Deus porque muito
amou.
- Feliz quem cona na força do
bem, segundo os caminhos da paz
e o perdão será acolhido nos
braços do Pai porque muito amou.
- Feliz quem dá graças de bom
coração, e estende sua mão ao sem
voz e sem vez terá no banquete um
lugar para si, porque muito amou.

Vou falar do Teu coração, com
ternura nas mãos e na voz,
proclamar que a vida é bem mais
do que aquilo que o mundo ensina
e cantar...
Ref.: Cantar o canto ensinado
por Deus. Com poesia ensinar
nossa fé, plantar o chão,
cultivar o amor, como poetas
que querem sonhar. Pra
realizar o que o mestre ensinou.
Viemos cear, restaurar o
coração Fonte de vida no altar a
brotar, a nos alimentar.
- Celebrar meu viver pra no mundo
ser mais. Faz de mim, Senhor,
aprendiz da verdade, justiça e da
paz. Comungar Teu viver neste
Vinho, neste Pão. Quero ser
Senhor, novo homem nascido do
Teu coração.
Vou falar do Teu coração, com
ternura nas mãos e na voz,
Proclamar que a vida É bem mais
do que aquilo que o mundo ensina
e cantar...
07 – DESAMARREM AS
SANDÁLIAS

06 – VOU CANTAR TEU AMOR
- Vou cantar Teu amor, ser no
mundo um farol. Eis-me aqui,
Senhor, vem abrir as janelas do
meu coração. E então, falarei
imitando tua voz. Creio em Ti,
Senhor, nas pegadas deixadas por
Ti vou andar.
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Ao recebermos, Senhor Tua
presença sagrada pra conrmar
Teu amor faz de nós Tua morada.
Surge um sincero louvor brota a
semente plantada faz-nos seguir
Teu caminho sempre trilhar tua
estrada.
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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.
- 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 medidas deixa que
compreendamos que este é o
sentido da vida.
- 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.
08 – SE CALAREM A VOZ DOS
PROFETAS (Antônio Cardoso)
- Se calarem a voz dos profetas, as
pedras falarão. Se fecharem os
poucos caminhos, mil trilhas
nascerão. Muito tempo não dura a
verdade, nestas margens estreitas
demais. Deus criou o innito pra
vida ser sempre mais!
Ref.: É Jesus este Pão de
igualdade, viemos pra
comungar. Com a luta sofrida
de um povo, que quer ter voz, ter
vez, lugar. Comungar é tornarse um perigo, viemos pra
incomodar. Com a fé e a união
nossos passos um dia vão
chegar!

- O Espírito é vento incessante que
nada há de prender. Ele sopra até
no absurdo, que a gente não quer
ver. Muito tempo não dura a
verdade, nestas margens estreitas
demais. Deus criou o innito pra
vida ser sempre mais!
- No banquete da festa de uns
poucos, só rico se sentou. Nosso
Deus ca ao lado dos pobres,
colhendo o que sobrou. Muito
tempo não dura a verdade, nestas
margens estreitas demais. Deus
criou o innito pra vida ser sempre
mais!
- O poder tem raízes na areia, o
tempo faz cair: União é a rocha que
o povo usou pra construir. Muito
tempo não dura a verdade, nestas
margens estreitas demais. Deus
criou o innito pra vida ser sempre
mais!
- Toda luta verá o seu dia, nascer
da escuridão, ensaiamos a festa e a
alegria fazendo comunhão. Muito
tempo não dura a verdade, nestas
margens estreitas demais. Deus
criou o innito pra vida ser sempre
mais!
09 – PELOS PRADOS E
CAMPINAS
- Pelos prados e campinas
verdejantes, eu vou. É o Senhor
que me leva a descansar. Junto às
fontes de águas puras,
repousantes, eu vou, minhas
forças o Senhor vai animar!
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Ref.: Tu és, Senhor, o meu
pastor, por isso nada em minha
vida faltará. (bis).
- Nos caminhos mais seguros,
junto d'Ele, eu vou. E pra sempre o
Seu nome eu honrarei. Se eu
encontro mil abismos nos
caminhos, eu vou. Segurança
sempre tenho em suas mãos!
- Ao banquete, em sua casa, muito
alegre, eu vou. Um lugar em Sua
mesa me preparou. Ele unge
minha fronte e me faz ser feliz, e
transborda a minha taça em Seu
amor!
- Com alegria e esperança
caminhando, eu vou. Minha vida
está sempre em suas mãos. E na
casa do Senhor eu irei habitar.
Este canto para sempre irei cantar!
10 - TU ÉS MINHA VIDA,
OUTRO DEUS NÃO HÁ
- Tu és minha vida, outro Deus não
há. Tu és minha estrada, a minha
verdade. Em tua Palavra eu
caminharei, enquanto eu viver e
até quando Tu quiseres. Já não
sentirei temor, pois, estás aqui. Tu
estás no meio de nós.
- Creio em Ti, Senhor, vindo de
Maria, Filho eterno e Santo,
homem como nós. Tu morreste por
amor, vivo estás em nós. Unidade
Trina com o Espírito e o Pai, e um
dia eu bem sei: Tu retornarás, e
abrirás o Reino dos Céus!
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- Tu és minha força, outro Deus
não há! Tu és minha paz, minha
liberdade. Nada nesta vida nos
separará. Em tuas mãos seguras
minha vida guardarás. Eu não
temerei o mal, tu me livrarás, e no
teu perdão viverei!
- Ó, Senhor da vida, creio sempre
em Ti! Filho Salvador, eu espero
em Ti! Santo Espírito de Amor:
desce sobre nós! Tu, de mil
caminhos, nos conduzes a uma fé,
e por mil, estradas onde andarmos
nós, qual semente nos levarás!
11 - É COMUNHÃO
Ref.: É comunhão, é comunhão,
em Jesus Cristo por inteiro
neste pão, é comunhão, é
comunhão, com sua Igreja
Missionária em ação.
- É comunhão com o Deus vivo e
verdadeiro que dia a dia vem em
nossa direção. Com Ele vamos
revelar ao mundo inteiro os
horizontes da Evangelização.
- É comunhão com o projeto de
Jesus a Boa Nova que Ele veio
revelar, que por amor aceitou
morrer na cruz para o seu povo
oprimido resgatar.
- É comunhão com o Espírito de
Amor protagonista da
Evangelização. Ele revela os
segredos do Senhor e guia a Igreja
nos caminhos da missão.
- É comunhão com a Igreja
Missionária que nos acolhe, nos
convoca, nos envia. Como Maria
segue sempre solidária alimentada
pela Santa Eucaristia.
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- É comunhão com a história do
meu povo, que sofre, chora e não
cansa de esperar. Da velha terra
vai nascer um mundo novo, nesta
esperança vamos juntos
comungar.
12 - EU VIM PARA QUE TODOS
TENHAM VIDA (Quaresma)
Ref.: Eu vim para que todos
tenha vida, Que todos tenham
vida plenamente.
- Reconstrói a tua vida em
comunhão com teu Senhor;
reconstrói a tua vida em
comunhão com teu irmão: Onde
está o teu irmão, eu estou presente
nele.
- “Eu passei fazendo o bem, eu
curei todos os males”; hoje és
minha presença junto a todo
sofredor: Onde sofre o teu irmão,
eu estou sofrendo nele.

- “Salvará a sua vida quem a perde,
quem a doa” “eu não deixo perecer
nenhum daqueles que são meus”
onde salvas teu irmão, tu me estás
salvando nele.
- “Da ovelha desgarrada eu me z o
bom pastor” reconduze, acolhe e
guia a que de mim se extraviou:
Onde acolhes teu irmão, tu me
acolhes, também, nele.

13 –VEM MEU POVO (Quaresma)
Ref.: Vem, meu povo, ao
banquete da vida; nesta mesa
eu irei te ensinar: O jejum que
me agrada é a partilha, a
oração que prero é amar.
Ó Senhor, como é bom ser teu
povo! Ser Igreja e viver como
irmãos! Pelo amor que nos tens eu
te louvo, por te dares a nós neste
pão!

- “Entreguei a minha vida pela
salvação de todos”; reconstrói,
protege a vida de indefesos e
inocentes: Onde morre o teu
irmão, eu estou morrendo nele.

- Se desejas sentir já bem perto
nova Páscoa da libertação, vem
primeiro comigo ao deserto do
silêncio e da contemplação.

- Vim buscar e vim salvar o que
estava já perdido”: Busca, salva e
reconduze a quem perdeu toda a
esperança: Onde salvas teu irmão,
tu me estás salvando nele.

- Se o pecado e o mal desguram,
se te assustam a dor e a cruz;
minha graça e perdão
transguram, na Palavra terás
nova luz.

- “Este pão, meu corpo e vida para
a salvação do mundo” É presença e
alimento nesta santa comunhão:
Onde está o teu irmão, eu estou,
também, com ele.

- Se o cansaço da vida te invade,
quando a sede de amor te atingir,
eu serei aconchego e amizade,
junto à fonte, esperando por ti.
- Sou Pastor que te dá segurança,
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que teus tímidos passos conduz.
Abre os olhos, desperta! Levanta!
Persevera nas obras da luz!
- Toda a morte eu transformo em
semente, das amarras eu vim
libertar. Junto a mim viverás
plenamente e feliz poderás
caminhar.
14 – ANTES DA MORTE (Páscoa)
- Antes da morte e ressurreição de
Jesus, Ele na ceia quis se entregar:
deu-se em comida e bebida pra nos
salvar.
Ref. E quando amanhecer o dia
eterno, a plena visão
ressurgiremos por crer, nesta
vida escondida no Pão.
- Para lembrarmos a morte, a cruz
do Senhor nós repetimos como Ele
fez: gestos, palavras até que volte
outra vez.

Senhor quer as vidas ornadas para
a festa da vida e do amor.
Ref. Vem, Senhor, vem salvar
teu povo. Deus conosco,
Emanuel! Neste pão, um mundo
novo, quer teu povo, Deus el!
- Vão brotar em desertos mil
fontes, que canteiros de paz vão
regar. Também vidas sem luz de
horizontes, na luz viva do céu vão
brilhar.
- Nosso Deus vem plantar a
justiça, neste mundo de sonhos
tão vãos. E banir para sempre a
cobiça, que destrói sempre a vida
de irmãos.
- Não império de morte reinando,
só gerando caminhos de dor. O
Senhor quer a vida ostentando o
troféu sempre eterno do amor.

16 - DA CEPA BROTOU A RAMA
(Natal)
- Este banquete alimenta o amor
dos irmãos e nos prepara à glória
no céu ele é a força na caminhada
pra Deus.
- Eis o pão vivo mandado a nós por
Deus pai! quem o recebe não
morrerá, no último dia vai
ressurgir, viverá.
- Cristo está vivo, ressuscitou para
nós esta verdade vai anunciar a
toda a terra, com alegria, a cantar.
15 – AS COLINAS (Advento)
As colinas vão ser abaixadas, os
caminhos vão ter mais fulgor. O
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Ref.: Da cepa brotou a rama, da
rama brotou a or. Da or
nasceu Maria, de Maria o
Salvador. (Bis)
- O espírito de Deus sobre ele
pousará, de saber, de
entendimento este espírito será.
De conselho e fortaleza, de ciência
e de temor. Achará sua alegria no
temor do seu senhor.
- Não será pela ilusão do olhar, do
ouvir falar, que ele irá julgar os
homens, como é praxe acontecer,
mas os pobres desta terra com
justiça julgará e dos fracos o
direito ele é quem defenderá.
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- A palavra de sua boca ferirá o
violento e o sopro de seus lábios
matará o avarento. A justiça é o
cinto que circunda a sua cintura e
o manto da lealdade é a sua
vestidura.
- Neste dia, neste dia, o incrível,
verdadeiro, coisa que nunca se viu
morar lobo com cordeiro. A comer
do mesmo pasto tigre, boi, burro e
leão. Por um menino guiados se
confraternizarão.
- Um menino, uma criança com as
feras a brincar e nenhum mal,
nenhum dano mais na terra se
fará. Da ciência do Senhor cheio o
mundo estará, como o sol inunda a
terra e as águas enchem o mar.
- Neste dia, neste dia, o Senhor
estenderá sua mão libertadora,
pra seu povo resgatar. Estandarte
para os povos o Senhor levantará;
a seu povo, à sua Igreja toda a terra
acorrerá.
- A inveja, a opressão entre irmãos
se acabará. E a comunhão de
todos o inimigo vencerá. Poderosa
mão de Deus fez no Egito o mar
secar, para o resto do seu povo um
caminho abrirá.
- Neste dia, neste dia, o incrível,
verdadeiro, coisa que nunca se
viu, morar lobo com cordeiro. A
comer do mesmo pasto, tigre, boi,
burro e leão, por um menino
guiado, se confraternizarão.

A BARCA
1. Tu te abeiraste na praia
Não buscaste nem sábios, nem
ricos somente queres que eu te
siga....
Senhor, Tu me olhaste nos olhos
A sorrir, pronunciaste meu
nome lá na praia, eu deixei o
meu barco Junto a Ti, buscarei
outro mar.
2. Tu sabes bem que em meu barco
Eu não tenho nem ouro nem
espadas somente redes e o meu
trabalho...
3. Tu minhas mãos solicitas
Meu cansaço, que a outros
descansem amor que almeja
seguir amando..
4. Tu, pescador de outros lagos
Ânsia eterna de almas que
esperam bondoso amigo, assim me
chamas!
EU QUIS COMER ESTA CEIA
AGORA
1. Eu quis comer esta ceia agora,
Pois vou morrer já chegou minha
hora.
Tomai, comei é meu corpo e meu
sangue que dou vivei no amor!
Eu vou preparar a ceia na casa do
Pai. (bis)
2. Comei o pão; é meu corpo
imolado por vós, perdão para todo
pecado.
3. E vai nascer do meu sangue a
esperança, O amor, a paz; uma
nova aliança.
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4. Eu vou partir; deixo o meu
testamento. Vivei no amor! Eis o
meu mandamento.

reconduze a quem perdeu toda a
esperança: onde salvas teu irmão,
tu me estás salvando nele.

5. Irei ao Pai; sinto a vossa tristeza;
Porém, no céu, vos preparo outra
mesa.

5. Da ovelha desgarrada eu me z o
bom pastor; econduze, acolhe e
guia a que de mim se extraviou:
Onde acolhes teu irmão, tu me
acolhes, também, nele.

6. De Deus virá o Espírito Santo,
Que vou mandar pra enxugar
vosso pranto.
7. Eu vou, mas vós me vereis
novamente; estais em mim e eu em
vós estou presente.
8. Crerá em mim e estará na
verdade, quem vir cristãos, na
perfeita unidade.
EU VIM PARA QUE TODOS
TENHAM VIDA
Eu vim para que todos tenha
vida, que todos tenham vida
plenamente.
1. Reconstrói a tua vida em
comunhão com teu Senhor;
Reconstrói a tua vida em
comunhão com teu irmão:
Onde está o teu irmão, eu estou
presente nele.
2. Eu passei fazendo o bem, eu
curei todos os males; hoje és
minha presença junto a todo
sofredor: onde sofre o teu irmão,
eu estou sofrendo nele.
3. Entreguei a minha vida pela
salvação de todos; reconstrói,
protege a vida de indefesos e
inocentes: onde morre o teu irmão,
eu estou morrendo nele.
4.Vim buscar e vim salvar o que
estava já perdido; busca, salva e
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ENVIO:
01 – DOCE MÃE DE DEUS (CD
Celebração-Amor e Adoração)
- Doce Mãe de Deus olha para nós,
pois necessitamos de ti, vem nos
consolar com o teu amor, mostranos o teu Jesus (2x). Todo teu
Maria eu quero ser vou me
consagrar, a minha família e os
meus irmãos vem abençoar.
Ref,: Maria, és a escolhida de
Deus. Maria, roga pelos lhos
teus.
02 – AGORA É TEMPO DE SER
IGREJA
Ref.: 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 que
nos envia, em seu nome a servir.

Belém, Igreja de portas abertas | ‘‘A cidade se encheu de alegria’’ (At 8,8)

-. Somos povo esperança, vamos
juntos planejar: Ser Igreja a
serviço e a fé testemunhar.

existiu. Com justiça queres que
nossas mulheres sejam
construtoras do Brasil.

-. Somos povo a caminho,
construindo em mutirão nova
terra, novo reino de fraterna
comunhão.

- Com amor divino guarda os
peregrinos nesta caminhada para
o além. Dá-lhes companhia, pois
também um dia foste peregrina em
Belém.

03 – PRECISO DE TI (Edmilson
Aparecido)
- Deixa tua terra, teu mundo,
preciso de ti! Vem, abandona tua
casa, preciso falar. Abençoarei
uma grande nação, vai logo
profetizar! Eu preciso do teu amor!
Ref.: Como é bonito, Senhor. Do
meio do povo escutar tua voz! É
muito lindo saber, que sempre
caminhas no meio de nós!
- Sei das angústias do povo, ouvi
seu clamor. Sabes eu vou libertálo: preciso de ti! Vai denunciar
toda dor e opressão, vai que
contigo estarei. Eu preciso do teu
amor!
04 – SANTA MÃE MARIA

- Santa Mãe Maria, nessa travessia
cubra-nos Teu manto cor de anil.
Guarda nossa vida, Mãe Aparecida
Santa padroeira do Brasil.
Ref.: Ave, Maria! Ave, Maria!
Ave, Maria! Ave, Maria!
- Mulher peregrina, força
feminina, a mais importante que

- Com Seus passos lentos
enfrentando os ventos quando
sopram noutra direção. Toda a
mãe Igreja pede que Tu sejas
companheira de libertação
05 - VEM MARIA VEM
Ref.: Vem Maria, vem, vem nos
ajudar, neste caminhar, tão
difícil, rumo ao Pai. (bis)
- Vem, querida Mãe, nos ensinar a
ser testemunhas do amor que fez
do teu Corpo sua morada que se
abriu pra receber o Salvador.
- Nós queremos, ó Mãe, responder
ao amor do Cristo Salvador.
Cheios de ternura colocamos,
conantes em tuas mãos esta
oração.
06 – SENHORA DA BERLINDA
(Pe. Antônio Maria)
- Porque eu tenho esperança e
muita fé, porque eu quero ter amor
bem mais ainda. Porque te amo
Senhora de Nazaré, quero puxar a
corda da tua berlinda. (2x)
Ref.: Ave, ave, oh Senhora da

Livro de Canto| Sínodo Arquidiocesano 2020 - Arquidiocese de Belém do Pará

45

berlinda, Ave-Maria este é meu
grito de fé. Ave, ave, Deus te fez
a or mais linda, Ave-Maria,
Senhora de Nazaré.
- A tua corda me enlaça nesta
hora, me prende a Deus de corpo,
alma e coração. Assim é doce ser
escravo teu Senhora, servindo a
Deus em cada homem, meu irmão.
(2x).
- Puxar a corda da berlinda é para
mim, o compromisso de levar-te e
te seguir, pelos caminhos desta
vida até o m e só fazer aquilo que
Jesus pedir (2x).
07 – A BIBLIA É
COMUNICAÇÃO
(Cd Acolhendo a Palavra)
- Agora que a missa termina,
começa então nossa missão, a
Palavra de Deus nos ensina e nos
aponta a direção: sejamos
comunicadores, a Bíblia é
comunicação.
Ref: Vamos, vamos comunicar
que o amor de Deus é revelação,
vamos, vamos testemunhar, que
a Bíblia é comunicação.
- Repletos do amor do Senhor, de
sua Palavra e seu Pão, éis
comuniquemos o amor, pois, Deus
se faz comunicação.
Testemunharemos com ardor, pois
essa é a nossa missão.
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08- COMO O SOL NASCE DA
AURORA
Ref. Como o Sol nasce da
aurora, de Maria nascerá
aquele que a terra seca em
jardim converterá. Ó Belém,
abre teus braços ao pastor que a
ti virá. Emanuel, Deus Conosco,
vem ao nosso mundo, vem!
- Ouve, ó Pastor do teu povo, vem
do alto céu onde estás! Emanuel,
Deus Conosco, vem ao nosso
mundo, vem!
- Vem teu rebanho salvar, mostra o
amor que lhe tens! Emanuel, Deus
Conosco, vem ao nosso mundo,
vem!
- Salva e protege esta vinha, foi tua
mão que a plantou! Emanuel,
Deus Conosco, vem ao nosso
mundo, vem!
AVE, CHEIA DE GRAÇA
Ave cheia de graça, ave cheia de
amor! Salve ó mãe de Jesus. A ti
nosso canto e nosso louvor! (bis)
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 dos boia- frias, rogai. Causa
da alegria, rogai. Mãe das mães,
Maria, rogai por nós. Mãe dos
humilhados, rogai. Dos martirizados, rogai. Marginalizados, rogai
por nós.
3. Mãe dos despejados, rogai.
Dos abandonados, rogai. Dos
desempregados, rogai por nós.
Mãe dos pecadores, rogai por nós.
Dos agricultores, rogai. Santos e
doutores, rogai por nós.
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4. Mãe do céu clemente, rogai. Mãe
dos doentes, rogai. Do menor
carente, rogai por nós. Mãe dos
operários, rogai. Dos presidiários
rogai. Dos sem salários, rogai por
nós.
PELAS ESTRADAS DA VIDA
1. Pelas estradas da vida, nunca
sozinho estás, contigo pelo
caminho, Santa Maria vai.
Ó vem conosco, vem caminhar,
Santa Maria vem.
2. Mesmo que digam os homens,
“tu nada podes mudar”, luta por
um mundo novo de unidade e paz.
3. Se pelo mundo os homens, sem
conhecer-se vão, não negues
nunca a tua mão a quem te
encontrar.
4. Se parecer tua vida inútil
caminhar, pensa que abres
caminho, outros te seguirão.
VEM MARIA VEM
Vem Maria, vem, vem nos
ajudar, neste caminhar, tão
difícil, rumo ao Pai. (bis)
1. Vem, querida Mãe, nos ensinar
a ser testemunhas do amor Que fez
do teu Corpo sua morada que se
abriu pra receber o Salvador.
2. Nós queremos, ó Mãe, responder
ao amor do Cristo Salvador.
Cheios de ternura colocamos
conantes em tuas mãos esta
oração.
CONSAGRAÇÃO A NOSSA
SENHORA
Ó minha senhora e também minha

mãe. Eu me ofereço, inteiramente
todo a vós. E em prova de minha
devoção. Eu hoje vos dou meu
coração.
Consagro a vós meus olhos, meus
ouvidos, minha boca. Tudo o que
sou, desejo que a vós pertença.
Incomparável mãe, guardai-me,
defendei-me. Como coisa e
propriedade vossa. Amém. Como
coisa e propriedade vossa. Amém.
MARIA DA MINHA INFÂNCIA
Eu era pequeno, nem me lembro,
só lembro que à noite, ao pé da
cama. Juntava as mãozinhas e
rezava apressado, Mas rezava
como alguém que amava. Nas AveMarias que eu rezava, eu sempre
engolia umas palavras.E muito
cansado acabava dormindo, Mas
dormia como quem amava.
Ave, Maria, mãe de Jesus, o tempo
passa não volta mais Tenho
saudades daquele tempo que eu te
chamava de minha mãe Ave,
Maria, mãe de Jesus. Ave, Maria,
mãe de Jesus.
Depois fui crescendo eu me lembro
e fui esquecendo nossa amizade,
Chegava lá em casa chateado e
cansado, de rezar não tinha nem
vontade. Andei duvidando, eu me
lembro, das coisas mais puras que
me ensinaram. Perdi o costume da
criança inocente, minhas mãos
quase não se ajuntavam.
O teu amor cresce com a gente, a
Mãe nunca esquece um lho
ausente. Eu chego lá em casa
chateado e cansado, mas eu rezo
como antigamente. Nas AveMarias que hoje eu rezo esqueço as
palavras e adormeço
Embora cansado sem rezar como
eu devo, eu de ti Maria não me
esqueço
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PROGRAMAÇÃO

ARQUIDIOCESE DE BELÉM DO PARÁ
1º SÍNODO ARQUIDIOCESANO 2020
Belém, Igreja de portas abertas!
‘‘ A cidade se encheu de alegria’’ (At 8,8)

ORAÇÃO DO SÍNODO
Ó Deus, nosso Pai, que enviastes para a vida do mundo o vosso
Filho Jesus Cristo, Palavra de Vida, e nos chamais a acolhê-lo na fé,
concedei-nos a graça de sermos discípulos missionários
anunciadores da verdade do Evangelho em nossa Arquidiocese de
Belém
Na delidade a Jesus Cristo nosso Senhor, obedientes à vossa
vontade, empenhemo-nos no serviço do vosso Reino, para que a
nossa cidade se encha de alegria. Queremos também cuidar da
Amazônia rica e bela para que seja sempre a casa de todos.
O vosso Espírito Santo ilumine e fortaleça nossa missão, para
que a comunhão, dom da vida divina, cresça cada vez mais em
nossa Igreja de Belém e sejamos testemunhas do vosso amor.
Ó Mãe e Virgem Maria, Senhora de Belém, intercedei por nós
para vivermos a missão com alegria e perseverança. Amém

