
ANIMADOR(A): Neste domingo, 
somos interpelados por Jesus a res-
ponder quem Ele é. A nossa profissão 
de fé é fundamental no seguimento de 
Cristo. Ele é o Messias que, servindo 
ao Pai, nos comunica a vida. Fiel ao seu 
chamado e seguindo seus passos, 
recebemos Dele a missão de manter-
mos viva e atuante a divina aliança 
que abraça o céu e a terra. Hoje agra-
decemos a Deus pelos vocacionados 
às Pastorais, Movimentos e Serviços 
em nossas Comunidades, Paróquias e 
Diocese. Estes irmãos e irmãs escuta-
ram o chamado de Cristo e mostram a 
voz do Bom Pastor, atraindo mais 
pessoas para o Reino e promovendo a 
vida como dom e compromisso na 
comunidade e no mundo.

1. CANTO INICIAL 

1. Nossos corações em festa/ Se reves-
tem de louvor,/ pois aqui se manifesta/ 
a vontade do Senhor/ que nos quer um 
povo unido/ a serviço da mis-
são,/animado e destemido/ por amor e 
vocação.

Refrão: Cristo, Mestre e Senhor,/ 
pois eterno é seu amor,/nesta fonte 
de água viva/ somos hoje seus con-
vivas.

2. Nossos passos já se encontram / a 
caminho do altar./ Nossas vozes já 
decantam/ o que vimos proclamar / 
neste mundo tão bonito / mas que 
pede redenção / nosso “sim” ao Deus 
bendito / por amor e vocação!

2. Nós queremos operários, / mensa-
geiros do Senhor, / que nos façam 
solidários / a serviço do amor. / Cons-
trutores da justiça, / empenhados na 
missão/ contra toda injustiça, /por 
amor e vocação.

3. Nossa Igreja necessita / de mais fibra 
e mais vigor / e de gente que acredita / 
no chamado do Senhor. /Que dê pão a 
quem tem fome / e justiça a quem tem 
pão / e bendiga o seu nome / por amor 
e vocação.

2. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
Ao critério do presidente

3. ATO PENITENCIAL

PR.: No dia em que celebramos a vitó-
ria de Cristo sobre o pecado e a morte, 
também nós somos convidados a 
morrer ao pecado e ressurgir para uma 
vida nova. Reconheçamo-nos necessi-
tados da misericórdia do Pai.

Silêncio Orante.

PR.: Confessemos os nossos pecados, 
cantando:
1 - Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, / 
tantas vezes pequei, não fui fiel: / 
pensamentos e palavras, / atitudes, 
omissões... / por minha culpa / tão 
grande culpa.

Senhor, piedade! / Cristo, piedade! / 
Tem piedade, ó Senhor! (bis)
2 - Peço à Virgem Maria, nossa Mãe, / e 
a vós, meus irmãos, rogueis por mim / 
a Deus Pai que nos perdoa / e nos 
sustenta em sua mão. / Por seu amor, 
tão grande amor. 

PR.: Deus todo-poderoso tenha com-
paixão de nós, perdoe os nossos peca-
dos e nos conduza à vida eterna.

AS.: Amém.

4. GLÓRIA (preferencialmente cantado)

Glória a Deus nas alturas e paz na terra 
aos homens por Ele amados. Senhor 
Deus, Rei dos céus, Deus Pai todo-
poderoso: nós Vos louvamos, nós Vos 
bendizemos, nós Vos adoramos, nós 
Vos glorificamos, nós Vos damos gra-
ças, por vossa imensa glória. Senhor

Jesus Cristo, Filho Unigénito, Senhor 
Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus 
Pai: Vós que tirais o pecado do mundo, 
tende piedade de nós; Vós que tirais o 
pecado do mundo, acolhei a nossa 
súplica; Vós que estais à direita do Pai, 
tende piedade de nós. Só Vós sois o 
Santo; só Vós, o Senhor; só Vós, o 
Altíssimo, Jesus Cristo; com o Espírito 
Santo na glória de Deus Pai. Amém 

5. ORAÇÃO DO DIA
PR.: Ó Deus, que unis os corações dos 
vossos fiéis num só desejo, dai ao 
vosso povo amar o que ordenais e 
esperar o que prometeis, para que, na 
instabilidade deste mundo, fixemos os 
nossos corações onde se encontram as 
verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade 
do Espírito Santo.
AS.: Amém.

6. 1ªLEITURA (Is 22, 19-23)
Leitor(a): Leitura do Livro do Profeta 
Isaías. 
Assim diz o Senhor a Sobna, o adminis-

19trador do palácio: "Eu vou te destituir 
do posto que ocupas e demitir-te do 

20teu cargo. Acontecerá que nesse dia 
chamarei meu servo Eliacim, filho de 

21Helcias, e o vestirei com a tua túnica e 
colocarei nele a tua faixa, porei em 
suas mãos a tua autoridade; ele será 
um pai para os habitantes de Jerusa-

22lém e para a casa de Judá. Eu o farei 
levar aos ombros a chave da casa de 
Davi; ele abrirá, e ninguém poderá 
fechar; ele fechará, e ninguém poderá 

23abrir. Hei de fixá-lo como estaca em 
lugar seguro e aí ele terá o trono de 
glória na casa de seu pai". Palavra do 
Senhor.
AS.: Graças a Deus.
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7. SALMO RESPONSORIAL (Sl 137)
Refrão: Ó Senhor, vossa bondade é 
para sempre! / Completai em mim a 
obra começada!
SALMISTA: Ó Senhor, de coração eu 
vos dou graças, / Porque ouvistes as 
palavras dos meus lábios! / Perante os 
vossos anjos vou cantar-vos / E ante o 
vosso templo vou prostrar-me.
SALMISTA: Eu agradeço vosso amor, 
vossa verdade, / Porque fizestes muito 
mais que prometestes; \ Naquele dia 
em que gritei, vós me escutastes / E 
aumentastes o vigor da minha alma.
SALMISTA: Altíssimo é o Senhor, mas 
olha os pobres / E de longe reconhece 
os orgulhosos / Ó Senhor, vossa bon-
dade é para sempre! / Eu vos peço: não 
deixeis inacabada / Esta obra que 
fizeram vossas mãos! 

8. 2ª LEITURA (Rm 1, 33-36)
Leitor(A):  Leitura da Carta de São 
Paulo aos Romanos.
33Ó profundidade da riqueza, da sabe-
doria e da ciência de Deus! Como são 
inescrutáveis os seus juízos e impene-

34tráveis os seus caminhos! De fato, 
quem conheceu o pensamento do 
Senhor? Ou quem foi seu conselheiro?   
35Ou quem se antecipou em dar-lhe 
alguma coisa, de maneira a ter direito 

36a uma retribuição? Na verdade, tudo 
é dele, por ele e para ele. A ele a glória 
para sempre. Amém! Palavra do 
Senhor.
AS.: Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO
Refrão: Aleluia, Aleluia, Aleluia, 
Aleluia!  (Bis)
1. Tu és Pedro e sobre esta pedra / 
Edificarei minha Igreja: / E os poderes 
do reino das trevas / Jamais poderão 
contra ela!

10. EVANGELHO (Mt 16, 13-20)
PR.: O Senhor esteja convosco.
AS.: Ele está no meio de nós.
PR.: Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus.
AS.: Glória a vós, Senhor!

13PR.: Naquele tempo, Jesus foi à 
região de Cesaréia de Filipe e aí per-
guntou a seus discípulos: "Quem dizem 
os homens ser o Filho do Homem?" 
14Eles responderam: "Alguns dizem que 
é João Batista; outros, que é Elias;

outros ainda, que é Jeremias ou algum 
15dos profetas". Então Jesus lhes per-

guntou: "E vós, quem dizeis que eu 
16sou?" Simão Pedro respondeu: "Tu és 

17o Messias, o Filho do Deus vivo". Res-
pondendo, Jesus lhe disse: "Feliz és tu, 
Simão, filho de Jonas, porque não foi 
um ser humano que te revelou isso, 

18mas o meu Pai que está no céu. Por 
isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre 
esta pedra construirei a minha Igreja, e 
o poder do inferno nunca poderá ven-

19cê-la. Eu te darei as chaves do Reino 
dos Céus: tudo o que tu ligares na terra 
será ligado nos céus; tudo o que tu 
desligares na terra será desligado nos 

20céus". Jesus, então, ordenou aos 
discípulos que não dissessem a nin-
guém que ele era o Messias. Palavra 
da Salvação.

AS.: Glória a vós, Senhor!

11. HOMILIA

12. PROFISSÃO DE FÉ 

13. PRECES DA COMUNIDADE
Sugere-se que a equipe de liturgia formule 

preces que expressem a vida da comunidade.

PR.: Irmãos e irmãs, com fé, apresen-
temos a Deus, nosso Pai, nossas súpli-
cas pela Igreja e pelo mundo. Peçamos 
com confiança:

AS.: Escutai, Senhor, a nossa prece!
1. Pelo Papa Francisco, para que, 
como Pedro, renove sua adesão a 
Jesus e o confesse em sua missão de 
conduzir e confirmar a Igreja na fé, nós 
Vos pedimos. 
2. Senhor, iluminai os teólogos, para 
que seus estudos sejam sempre acom-
panhados e sustentados por uma fé 
genuína e um amor apaixonado por 
Cristo, nós Vos pedimos. 
3. Por todas as pessoas que responde-
ram "sim" ao chamado de Deus na 
Igreja para servir nas Patorais, Movi-
mentos e Serviços. Que elas sintam a 
companhia do Senhor na missão e 
busquem sempre viver os valores do 
Reino, nós Vos pedimos. 
4. Senhor, para que todas as nossas 
famílias promovam verdadeira educa-
ção na fé, semeando os valores do 
Evangelho, nós Vos pedimos. 

PR.: Ó Pai, que revelastes a Pedro o 
segredo de vosso Filho   Jesus, forta-
lecei a nossa fé para que possamos

confessá-lo Filho de Deus vivo e nosso 
Salvador. Ele, que é Deus e convosco 
vive e reina pelos séculos dos séculos. 

AS.: Amém.  

Na Celebração da Palavra

Rito de Partilha

ANIMADOR(A): Acabamos de parti-
lhar entre nós a Palavra do Senhor.  
Renovemos nossa adesão a ela, parti-
lhando a oferta. Cantemos:
1. Um coração para amar, / pra perdoar 
e sentir / para chorar e sorrir/ ao me 
criar tu me destes / Um coração pra 
sonhar, / inquieto e sempre a bater / 
ansioso por entender / as coisas que tu 
disseste. 

Refrão: Eis o que eu venho te dar eis 

o que eu ponho no altar. Toma, 

Senhor, que ele é teu, meu coração 

não é meu
2. Quero que o meu coração/ seja tão 
cheio de paz / que não se sinta capaz / 
de sentir ódio ou rancor / Quero que a 
minha oração / possa me amadurecer, / 
leve-me a compreender / as conse-
quências do amor,

RITO DE ACOLHIDA E LOUVOR

PR.: Vivemos o tempo comum. Cristo 
renova a vida da Igreja com o envio do 
Espírito Santo. E a cada dia nos prepa-
ra para assumir a missão.  Ele perma-
nece no meio de nós através da Euca-
ristia, alimento da caminhada. Vamos 
acolher entre nós este Deus de liberta-
ção que se dá a nós em forma de ali-
mento.

Um Ministro Eucaristia deposita sobre o 
altar a Eucaristia enquanto a comunidade 

canta um canto de louvor

PR.: O Pai enviou-nos o seu Filho Uni-
gênito para a nossa salvação. O 
Senhor esteja com vocês.

AS.: Ele está no meio de nós!

PR.: Demos graças ao Senhor, nosso Deus.

AS.: É nosso dever e nossa salvação!

PR.: Ó Deus, pela Palavra, criastes o 
universo e, pela justiça, tudo governa-
is. Vós nos ofereceis, a cada domingo, 
os ensinamentos, de vosso Filho, o 
mediador que nos convida a seguir-
mos firmes no caminho da salvação

AS.: Suba a Vós nosso louvor, Deus 

eterno, fonte de amor!

LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS



PR.: Nós reconhecemos a dignidade da 
Vossa imensa glória que vem em socor-
ro de todos os mortais. Cremos que 
Jesus é o Filho do Deus vivo, a Verdade 
que liberta, o Caminho que nos salva e a 
Vida que nos enche de alegria.
AS.: Suba a Vós nosso louvor, Deus 
eterno, fonte de amor!
PR.: Por Vossa imensa misericórdia 
conduzis a Igreja suscitando homens e 
mulheres que, cheios do Espírito Santo, 
testemunham o Reino nas diversas 
Pastorais, Movimentos e Serviços. São 
verdadeiros profetas do Reino! São 
reveladores de Vossa face justa e cheia 
de caridade. Por eles, muitas pessoas 
reencontram o caminho do Vosso Reino.
AS.: Suba a Vós nosso louvor, Deus 
eterno, fonte de amor!
PR.: Fazei que, à luz da fé, saibamos 
reconhecer os sinais dos tempos e nos 
empenhemos a servir na verdade o 
Vosso Reino que também é nosso. 
Ajudai-nos a nos abrir às necessidades 
dos irmãos e irmãs.
AS.: Suba a Vós nosso louvor, Deus 
eterno, fonte de amor!
PR.: Aceitai, Deus de amor, os louvores 
que hoje Vos oferecemos. Que essa 
nossa oração chegue a vós, em nome 
de Jesus, que nos ensinou a rezar:
AS.: Pai Nosso... 

*Segue-se o Rito da Paz

PR.: Eis o Cordeiro de Deus, aquele 
que tira o pecado do mundo...
AS.: Senhor, eu não sou digno...
                 

14. CANTO DE APRESENTAÇÃO DAS 
OFERENDAS
1. Quando o trigo amadurece e do sol 
recebe a cor,/ Quando a uva se torna 
prece na oferta do nosso amor.
Refrão: Damos graças pela vida 
derramada neste chão/Pois és Tu ó 
Deus da vida, quem dá vida à cria-
ção!
2. Os presentes da natureza, o amor do 
coração/O teu povo canta a certeza, 
traz a vida em procissão
Refrão: Abençoa nossa vida, o tra-
balho redentor/As colheitas reparti-
das, para celebrar o amor.

15. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
PR.: Ó Deus, que pelo sacrifício da cruz, 
oferecido uma só vez, conquistastes

para vós um povo, concedei à vossa 
Igreja a paz e a unidade. Por Cristo, 
nosso Senhor. 
AS.: Amém

16. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II
Prefácio do Tempo Comum, VIII – Missal 

p. 435

PR.: Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação dar-vos gra-
ças, sempre em todo lugar, Senhor, Pai 
santo, Deus eterno e todo-poderoso, 
por Cristo, Senhor nosso. Quisestes 
reunir de novo, pelo Sangue de vosso 
Filho e pela graça do Espírito Santo, os 
filhos dispersos pelo pecado. Vossa 
Igreja, unificada pela unidade da 
Trindade, é para o mundo o Corpo de 
Cristo e o Templo do Espírito Santo, 
para a glória da vossa sabedoria. 
Unidos à multidão dos anjos e dos 
santos, proclamamos vossa bondade, 
cantando (dizendo) a uma só voz:
AS.: Santo, Santo, Santo...
PR.: Na verdade, ó Pai, vós sois santo e 
fonte de toda santidade. 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.
AS.: Santificai nossa oferenda, ó 
Senhor!
PR.: Estando para ser entregue e abra-
çando 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.
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 

REMISSÃO DOS PECADOS.
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
AS.: Todas as vezes que comemos 
deste pão e bebemos deste cálice 
anunciamos Senhor e vossa morte 
enquanto esperamos vossa vinda.
PR.: 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.
AS.: Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta!
PR.: E nós vos suplicamos que, partici-
pando do Corpo e Sangue de Cristo, 
sejamos reunidos pelo Espírito Santo 
num só corpo. 
AS.: Fazei de nós um só corpo e um 
só espírito!
PR.: 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 Marco Aurélio, Evaristo, bispo 
da Prelazia de Marajó, nossa Igreja 
irmã, e todos os ministros do vosso 
povo.
AS.:  Lembrai-vos, ó Pai, da vossa 
Igreja!
PR.: Lembrai-vos também dos nossos 
irmãos e irmãs que morreram na espe-
rança da ressurreição e de todos os 
que partiram desta vida: acolhei-os 
junto a vós na luz da vossa face.
AS.: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos!
PR.: Enfim, nós vos pedimos, tende 
piedade de todos nós e dai-nos partici-
par da vida eterna, com a Virgem 
Maria, Mãe de Deus, com São José, 
seu esposo, os santos Apóstolos e 
todos os que neste mundo vos servi-
ram, a fim de vos louvarmos e glorifi-
carmos por Jesus Cristo, vosso Filho.
AS.: Concedei-nos o convívio dos 
eleitos!
PR.: Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a 
vós, Deus Pai todo poderoso, na unida-
de do Espírito Santo, toda a honra e toda 
a glória, agora e para sempre.
AS.: Amém.

17. RITO DA COMUNHÃO
PR.: O Senhor nos comunicou o seu 
Espírito. Com confiança e a liberdade 
de filhos, digamos juntos:
AS.: Pai nosso que estais nos céus, 
santificado seja o vosso nome; 
venha a nós o vosso reino; seja feita 
a vossa vontade, assim na terra 
como no céu; o pão nosso de cada 
dia nos dai hoje, perdoai-nos as 
nossas ofensas, assim como nós 
perdoamos a quem nos tem ofendi-
do, e não nos deixeis cair em tenta-
ção, mas livrai-nos do mal.
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PR.: Livrai-nos de todos os males, ó 
Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajuda-
dos pela vossa misericórdia, sejamos 
sempre livres do pecado e protegidos 
de todos os perigos, enquanto, viven-
do a esperança, aguardamos a vinda 
do Cristo Salvador.
AS.: Vosso é o reino, o poder e a 
glória para sempre!
PR.: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos 
vossos Apóstolos: eu vos deixo a paz, eu 
vos dou a minha paz. Não olheis os 
nossos pecados, mas a fé que anima 
vossa Igreja; dai-lhe, segundo o vosso 
desejo, a paz e a unidade. Vós, que sois 
Deus, com o Pai e o Espírito Santo.
AS.: Amém!
PR.: A paz do Senhor esteja sempre 
convosco.
AS.: O amor de Cristo nos uniu.

*A saudação e a antífona da comunhão 
ficam a critério do presidente.

AS.: Cordeiro de Deus, que tirais o 
pecado do mundo, tende piedade 
de nós. Cordeiro de Deus, que tirais 
o pecado do mundo, tende piedade 
de nós. Cordeiro de Deus que tirais 
o pecado do mundo, dai-nos a paz.

18. CANTO DE COMUNHÃO
1. 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 ple-
nas de vida, /Nunca mais sentirá fome 
e nem sede em sua lida.
Refrão: Eis que sou o Pão da Vida, 
eis que sou o Pão do céu; / Faço-me 
vossa com comida, eu sou mais que 
leite e mel.
2. O meu Corpo e meu Sangue são 
sublimes alimentos, / Do fraco indi-
gente é vigor, do faminto é o sustento. 
/ Do aflito é consolo, do enfermo é a 
unção, /Do pequeno e excluído, rocha 
viva e proteção.
3. Eu sou o Caminho, a Vida, Água Viva 
e a Verdade, /Sou a paz e sou a luz, sou 
a própria liberdade. / Sou a Palavra do 
Pai que entre vós habitou, /Para que 
vós habiteis na Trindade onde estou.
4. 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.
Momento de silêncio para oração pessoal.

19. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
PR.: Ó Deus, fazei agir plenamente em 
nós o sacramento do vosso amor, e 
transformai-nos de tal modo pela 
vossa graça, que em tudo possamos 
agradar-vos. Por Cristo, nosso Senhor.
AS.: Amém.

20. ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES
Senhor da Messe e Pastor do rebanho, 
faze ressoar em nossos ouvidos teu 
forte e suave convite; “Vem e segue-
me”! Derrama sobre nós o teu Espírito, 
que ele nos dê sabedoria para ver o 
caminho e generosidade para seguir 
tua voz. Senhor, que a Messe não se 
perca por falta de operários. Desperta 
nossas comunidades para a Missão. 
Ensina nossa vida a ser serviço. Forta-
lece os que querem dedicar-se ao 
Reino na vida consagrada e religiosa. 
Senhor, que o Rebanho não se perca 
por falta de Pastores. Sustenta a fideli-
dade de nossos bispos, padres e minis-
tros. Dá perseverança a nossos semi-
naristas. Desperta o coração de nossos 
jovens para o ministério pastoral em 
tua Igreja. Senhor da Messe e Pastor 
do Rebanho, chama-nos-para o servi-
ço de teu povo. Maria, Mãe da Igreja, 
modelo dos servidores do Evangelho, 
ajuda-nos a responder sim. Amém.

21. COMUNICAÇÕES

22. BÊNÇÃO FINAL E DESPEDIDA
Bênção (Missal p. 525)

PR.: Deus todo poderoso vos abençoe 
na sua bondade e infunda em vós a 
sabedoria da salvação.
AS.: Amém.
PR.: Sempre vos alimente com os 
ensinamentos da fé e vos faça perseve-
rar nas boas obras.
AS.: Amém.

PR.: Oriente para ele os vossos passos, 
e vos mostre o caminho da caridade e 
da paz.
AS.: Amém.
PR.: Abençoe-vos o Deus todo-
poderoso, Pai, Filho  e Espírito Santo.†
AS.: Amém.

A despedida fica a critério do presidente

23. CANTO FINAL
1. Outra vez me vejo só, com meu 
Deus / Não consigo mais fugir, fugir 
de mim / Junto às águas deste mar 
vou lutar / Hoje quero me encontrar / 
Buscar o meu lugar
Vou navegar, (nas águas deste 
mar) / Navegar... (eu quero me 
encontrar) / Navegar... (não posso 
mais fugir) / Vou procurar, (nas 
águas mais profundas) / No mar... 
(feliz eu vou seguir) / Só amar, 
(buscar o meu lugar) / Sem dúvi-
das, sem medo de sonhar!
2. Ó Jesus, com fé eu te seguirei / Só 
contigo sou feliz, tu és em mim! / Teu 
Espírito de Amor criador / Me susten-
ta no meu sim / Me lança neste mar!
3. Vivo a certeza desta missão / Já 
não posso desistir, voltar atrás / Mãe 
Maria, vem tomar minha mão / E me 
ajuda a ser fiel / Só Cristo é Luz e Paz
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