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1.Hino da CF 2014   
Canto de Entrada e Final 
 
Bm                  Em             A                D 
É para a liberdade que Cristo nos libertou, 
F#m                Bm 
Jesus libertador! 
                       C               F#7              Bm 
É para a liberdade que Cristo nos libertou! 
  
                     Em                 A  
Deus não quer ver seus filhos  
                 D  Bm  
sendo escravizados, 
          Em                     F#             Bm    B7 
À semelhança e à sua imagem, os criou.                                 
                Em                                 Bm  
Na cruz de Cristo, foram todos resgatados 
           C#dim7  (Em)    F#7            Bm  
Pra liberdade é que Jesus nos libertou!  
 
Há tanta gente que, ao buscar nova alvorada, 
Sai pela estrada a procurar libertação; 
Mas como é triste ver, ao fim da caminhada, 
Que foi levada a trabalhar na escravidão! 
 
E quantos chegam a perder a dignidade, 
Sua cidade, a família, o seu valor. 
Falta justiça, falta mais fraternidade 
Pra libertá-los para a vida e para o amor! 
 
Que abracemos a certeza da esperança, 
Que já nos lança, nessa marcha em comunhão. 
Pra novo céu e nova terra da aliança,  
De liberdade e vida plena para o irmão...  
 
2.Senhor, eis aqui o teu povo  
Canto de Entrada (opcional) 
 
  Em         B7          Em 
Senhor eis aqui o teu povo, 
      D          C          B 
Que vem implorar teu perdão,  
     Am       B7      Em  
É grande o nosso pecado, 
  C             D     Bm           Em 
Porém é maior o teu coração. 
 
       Em                  C          D           Em 
-Sabendo que acolheste Zaqueu o cobrador 
    Am                                        E7         Am  
E assim lhes devolvestes tua paz e teu amor 
          B                Em              B            Em 
Também nos colocamos ao lado dos que vão 
  Am              Em          F#7          B 
Buscar no teu altar a graça e o perdão 
 
-Revendo em Madalena  

a nossa própria fé, 
Chorando nossas penas diante dos teus pés 
Também, nós desejamos  
o nosso amor te dar 
Porque só muito amor nos pode libertar. 
 
-Motivos temos nós de sempre confiar, 
De erguer a nossa voz, de não desesperar, 
Olhando aquele gesto  
que o bom ladrão salvou, 
Não foi, também, por nós,  
teu sangue que jorrou? 
 
3.Kyrie    
Ato Penitencial  
 

Bm          A9        G  
Senhor que vieste salvar  
        Bm       A/C#     F#  
Os corações arrependidos  
      D   G  A     F# Bm        E A  
Kyrie Eleison, Eleison, Eleison (bis)  
 
Ó Cristo que vieste chamar 
Os pecadores humilhados 
Christe Eleison, Eleison, Eleison (bis)  
 
Senhor, que intercedeis por nós 
Junto a Deus Pai que nos perdoa 
Kyrie Eleison, Eleison, Eleison (bis)  
 
4.Ó, Senhor, tende piedade  
Ato Penitencial  
 
Bm  Bm/A Bm/G           Bm       F# 
Oh   se nh or   tende piedade de nós (2x) 
  D A/C# Bm            Em         A    A/C# 
Cri----sto     tende piedade de nó--s (2x) 
Bm  Bm/A Bm/G           Bm    F#4 F#7 
Oh se nh or tende piedade de nós (2x) 
 D   A/C# Bm  D/F#  G               Em   A 
Nova criatura sou, o senhor me perdoou 
 D    A   Bm  D/F#   Em       Cº F#7 Bm 
Nova criatura sou, o senhor me perdoou 
 
5.Louvor a vós, ó Cristo  
Aclamação 
   E     E/G#    A9 E/G#   A9       E      F#7  B7 
Louvor a vós ó Cris.....to,     Rei da eterna glória! 
      E     E/G#    A9 E/G#     A9         E      B7    E   
Louvor a vós ó Cris.....to,     Rei da eterna glória! 
 
                            E               B/D#            C#m7 
1 º Dom .: O homem não vive somente de pão, 
           F#4/7                               A/B  
mas de toda Palavra da boca de Deus!  
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2º Dom.:   Numa nuvem resplendente fez-se ouvir 
a Voz do Pai: Eis meu filho muito amado, escutai-
o, todos vós! 
3 º Dom.:  Convertei-vos, nos diz o Senhor, 
porque o Reino dos céus está perto.  
4 º Dom.:  Vou levantar-me e vou ao meu pai e 
lhe direi: meu Pai eu pequei contra o céu e contra 
ti.  
5 º Dom.:  De coração convertei-vos a mim,  pois 
sou bom, compassivo e clemente.  
Ramos:  Jesus Cristo se tornou obediente, 
obediente até a morte numa cruz. Pelo que o 
Senhor Deus o exaltou, e deu-lhe um nome muito 
acima de outro nome.  
 
6.Eu Vim para Escutar 
Aclamação  

Dm           A7 Dm    
1.Eu vim para escutar 
D7     Gm        A7  Dm        Bb    A7            Dm  
Tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor 
  Dm           A7 Dm    
 2.Eu gosto de escutar 
D7     Gm        A7 Dm          Bb    A7            Dm  
Tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor 
  Dm               A7 Dm    
3.Eu quero entender melhor 
 D7     Gm        A7 Dm          Bb    A7            Dm  
Tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor 
   Dm               A7 Dm    
 4.O mundo ainda vai viver 
D7     Gm        A7 Dm          Bb    A7            Dm  
Tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. 
 
7.Quero ouvir Tua Palavra 
Aclamação  
               C              Am7 
Quero ouvir tua palavra 
              Dm7                   G9 
que transforma o meu viver 
            Am7               Em            F9     G9 
pra cantar a canção nova para o mundo 
C            Em7      F9              Bb7(9) 
FALA SENHOR, EU QUERO TE ESCUTAR, 
Am7       Em7               F9       G9           C            
FALA SENHOR, EU QUERO TE ESCUTAR! 
 
Am7              G/B         C  
Eu Quero Te Conhecer,  
Dm7            F9          G4 G 
    preciso ouvir tua voz 
 
8. Sê Bendito, Senhor, para sempre 
Apresentação das oferendas 

Cm    Fm 
1- Sê bendito, Senhor, para sempre 
G    Cm  
Pelos frutos das nossas jornadas! 
  C7    Fm 
Repartidos na mesa do Reino, 
 Cm D G 
Anunciam a paz almejada! 
Cm  Fm  
Senhor da vida, 
 Bb  Eb G 
Tu és a nossa salvação! 
      Cm      Fm 
Ao prepararmos a tua mesa, 
      G        G#          G       Cm  Fm  Bb  Eb G  
Em ti buscamos ressurreição! 

 
Sê bendito, Senhor para sempre 
Pelo mares, os rios e as fontes! 
Nos recordam a tua justiça, 
que nos leva a um novo horizonte! 
 
Sê bendito, Senhor, para sempre 
Pelas bênçãos qual a chuva torrente! 
Tu fecundas o chão desta vida, 
que abriga uma nova semente! 

 
9.Mais Alto 
Apresent. Oferendas 
 
C9               G/B 
Sou livre para estar 
      F                 C9 
Onde Deus quiser que eu vá 
F               C9 
Pra voar mais alto 
  Bb              G7 
é preciso a vida dar 
C9               Em7               F               C9 
   Guia-me Senhor neste pouco que sou eu 
         F                  C9 
Em cada gesto eu possa só 
 Dm7       G     C       Gm7  C7 
buscar o que é teu 
 
 F          G 
Vem senhor 
 C                F 
Ensina - me a te amar 
 Dm7          G       Gm7        C7 
Recomeçar a vida e rendido te buscar 
  F              G 
Acreditar que o céu 
        C          F 
está sempre te querer 
Dm7               C/E 
cada vez que eu te louvo 
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                    F      G    C    
vejo um novo amanhecer   ( bis ) 
 
 
10.Santo é o Senhor (Canção Nova) 
Dm     Bb        C                   F  
Santo, Santo, Santo é o Senhor  
Dm               Gm             A            Dm  
Deus do Universo, do Céu e da Terra  
 
Dm7      Gm    C         F                
Ho-osa-ana Ho-osa-ana  
Dm     Gm     A          Dm 
Ho-osa-ana nas alturas  
 
    Dm            Bb            C                 F   
Bendito o que vem, em nome do Senhor  
    Dm             Gm          A      Dm  
Hosana nas alturas, nas alturas  
 
11.Santo é o Senhor  
Em D   C     G  D  Em   
San------to, San----to,  
F         C/E        D4    D#dim 
Santo é o Senhor 
Em   D   C   G    D  Em   
San------to, San----to,  
F       C/E        D4    D9 
Santo é o Senhor  
 
Am7(9)        Bm7(9)                           C 
Céus e terra proclamam vossa glória 
     F#m7(b5)       B7add9     Fadd9 
Hosana nas alturas 
 
Refrão  
 
Am7(9)                    Bm7                        C 
Bendito o que vem em nome do Senhor 
     F#m7(b5)       B7     
 Hosana nas alturas 
Refrão  
 
12.Cordeiro de Deus  (tradicional) 
   Dm       Dm7      Dm7   D7           Gm A7 Dm   
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo  
  D7         Gm     C                F     
 tende  piedade, tende piedade, 
   Bb        Gm        Bb     A7    Dm    
tende piedade, piedade de nós.  
 
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo  
tende  piedade, tende piedade,  

tende piedade, piedade de nós.  
 
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo  
dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz,  
  Bb     A7    D   
Senhor...  a vossa paz 
 
 
13.Estás entre nós 
Comunhão  
   Em              C     D                   G 
-Tu és minha vida, outro Deus não há. 
   Em                   C         D                   G 
Tu és minha estrada, a minha verdade. 
    Am          D       G              Em 
Em tua Palavra eu caminharei,  
   C                   D                 G                    B7 
enquanto eu viver e até quando tu quiseres.  
  Am                D            G                 Em 
Já não sentirei temor, pois estás aqui,  
  C                    D           Em 
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! 
 
-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! 
 
14.Verbum Panis 
Comunhão 
  
C#m7         B/C# 
Desde o princípio 
                 C#m7        B/C#    C#m7         B /C# 
Antes mesmo que a terra começasse a existir 
C#m7      B/C#          C#m7   B/C# C#m7 B/C# 
O verbo estava junto a Deus 
C#m7     B/C# 
Veio ao mundo 
           C#m7       B/C#           
E pra não abandonar-nos  
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           C#m7        B/C# 
nesta viagem nos deixou 
C#m7        B/D#            C#m7 B/D# 
Todo a si mesmo como pão 
 
C#m7        B/D# 
Verbum caro factum est 
C#m7         B/D# 
Verbum panis factum est 
C#m7     B/D# 
Verbum caro factum est 
C#m7       B/D#  A7+ B4 B 
Verbum panis factum est 
 
      E   B/D#            C#m7          G#m7 
E aqui partes o teu pão em meio a nós 
            A7+              E/G#  F#m7         B4 B/D# 
Todo aquele que comer não terá mais fome 
      E      B/D#      C#m7            G#m7 
E aqui vive tua Igreja em torno a ti 
          A7+       E/G#   F#m7     B4 B 
Onde se encontrará a morada eterna 
 
C#m7                     
Verbum caro factum est 
C#m7/B 
Verbum panis factum est 
A7+                          F#m7 
Verbum caro factum est 
             F#m7 G#m7 
Verbum pa.......nis 
 
C#m7        B/D# 
Desde o princípio 
            C#m7        B/D#       C#m7   B/D# 
Quando o universo foi criado da escuridão 
C#m7         B/D#           C#m7 B/D# C#m7 B/D# 
O verbo estava junto a Deus 
C#m7     B/D# 
Veio no mundo 
            C#m7     B/D#           C#m7       B/D#  
rico em misericórdia. Deus mandou o filho seu 
C#m7      B/D#       C#m7 B/D# 
Todo a si mesmo como pão 
 
 

OOss  ccaannttooss  aa  sseegguuii rr   ffoorraamm    eessccoollhhiiddooss  
lleevvaannddoo  eemm  ccoonnttaa  oo  EEvvaannggeellhhoo  

pprrooccllaammaaddoo  eemm  ccaaddaa  ddoommiinnggoo  ddaa  
qquuaarreessmmaa  nneessssee  aannoo..    

PPooddeemm  sseerr  eennttooaaddooss  ccoommoo  sseegguunnddoo  
ccaannttoo  ddee  ccoommuunnhhããoo,,  oouu,,  ccoommbbiinnaannddoo  

ccoomm  oo  ssaacceerrddoottee  ee  aa  eeqquuiippee  ddee  ll ii ttuurrggiiaa,,  
eemm  aallgguumm  oouuttrroo  mmoommeennttoo  ddaa  mmiissssaa  
qquuee  ffaavvoorreeççaa  aa  rreeff lleexxããoo  ee  aa  oorraaççããoo  

ppeessssooaall ..  

15.Livre Para Amar 
1º Domingo  – Mt. 4, 1-11 – Jesus jejuou durante 
quarenta dias e foi tentado. Apoiando-se 
inteiramente na Palavra e fiel a Deus, Ele sai 
vitorioso da provação. Todo homem, como toda 
geração e toda comunidade, é chamado a reviver a 
mesma opção fundamental: entregar-se e confiar em 
Deus, para, nEle, ser completamente livre. 
 
E9          E/G#         A           B9 
  Com Teu amor, Senhor, vem surpreender-me 
E9      E/G#  A     B9 
  Com Teu olhar, Jesus, vem conquistar-me 
       A   E/G#       F#m   B9 
  E Te amarei  sem medi... das 
  B4 B A   E/G#       F#m    B9 
  Te adorarei  sempre mais e mais 
 
E9         E/G#         A         B9 
  Com Tua voz, Senhor, rasga meu coração 
E9             E/G#  A        B9 
  Sim, vem romper   minha surdez 
              A   E/G#      F#m      B9 
  Então, seduzir-me,  arrastar-me a Ti 
   B4 B A   E/G#      F#m B9    A9  B9 
  Desposar-me   para sempre, Jesu...us 
 
                E9 
  Vem com Teu amor 
                 B9 
  Vem com Teu poder 
                 F#m 
  Vem em mim vencer 
             A           B9         A/C# 
  Pois não quero mais lutar contra Ti 
      B/D#     E9 
  Quero    perder 
                 B9 
  Perder pra ganhar 
                  F#m 
  Pobre, me entregar 
   A               E/G#      F#m 
  Pois só preso a Ti   eu serei 
   B4    B     E9 
  Livre para amar 
 
  A9  A7M(9)  A9 
  Eu sou     Teu 
   A9 A7M(9)  E/G# 
  Tu  és     meu 
   F#m   A            B9 
  Vem e toma o Teu lugar 
  A9  A7M(9)  A9 
  Eu sou     Teu 
   A     E/G# 
  Tu és meu 
   F#m   A            B9 
  Vem e toma o Teu lugar 
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16. Mestre 
2º Domingo  – Mt. 17, 1-9 – O “Filho bem amado” 
torna os batizados semelhantes a si, associando ao seu 
destino de sofrimento e de glória os que ouvem com fé 
sua palavra. O acontecimento da transfiguração deixa 
claro para o discípulo que Cristo é o Filho de Deus, 
que veio completar a história da salvação. Aquele que 
escutar a Cristo tem força para seguir em frente e 
semear o reino de Deus em todo lugar. 
G      D/F#               Em           
Mestre bom estarmos aqui,  
              C                       Am                    D 
reunidos bem perto de ti, no silêncio e na piaz. 
G        D/F#           Em                    
Mestre reunidos no amor,  
                         C 
nos viemos ao Monte Tabor 
Am                      D7 
    para em ti repousar. 
G                    D         Am          Em 
E nos cantaremos a mesma canção  
C                Am            D 
unidos no mesmo coração (2x) 
 
Mestre ao sairmos daqui  
nós iremos seu passos seguir  
com sementes nas mãos. 
Mestre, nos iremos plantar  
o teu reino em todo lugar  
e crescer como irmãos 
 
17.Mais Perto 
3º Domingo  – Mt. Jo. 4, 5-42 – Não podemos receber a 
água que jorra até a vida eterna se fugirmos do contato com 
Cristo. Na conversa com a Samaritana, Ele vai conduzindo, 
pouco a pouco, a uma verdadeira revisão de vida, que tem 
seu ponto de apoio no mais profundo da consciência. Jesus 
pode e quer nos libertar de toda tristeza causada pelo 
pecado. Só precisamos, mesmo no meio de “tanta pressa”, 
voltar a Ele, estar com Ele, ser um verdadeiro adorador. 
              A               
Onde é que você vai com tanta pressa  
                D9               
Com esse ar de quem tem muito o que fazer  
        E                                       
Se eu posso lhe pedir alguma coisa eu lhe peço:  
         A    D/E 
senta aqui  
              A   
Como um dia eu sentei naquele poço  
        D9  
E a amizade visitou meu coração  
         E   
Fui amigo e o esposo que faltava e hoje pode ser  

           A         D/E 
também assim  
       A4                                          A9        
Os seus olhos me revelam tanta sede  
         D9                              E  
e não sou indiferente a sua dor  
                  Bm D9                                                           
Mas tem coisas que não faço, não são minhas,  
                        A                   E 
dependem somente do seu querer  
        A4                                    A9  
O milagre se dará por duas vias  
            D9                                      E  
Uma é minha e a outra deixo pra você  
Bm7                                    D9   
Se você trouxer a mim a sua água  
                    A     F#m7 D/E 
eu devolvo vinho  
   
                      A9                       D9  
Chega mais perto, não tenha medo  
                E                                                      
Não diga nada, silêncio é palavra  
                      D9    A  E  
que não faz segredo  
               A A9      A/C#       D9  
Se for preciso enxugo o seu rosto  
                   E                                                          
Lágrimas são fragmentos de história  
                        D9 A/C# D/B A  
que posso entender  
 
  
Eu lhe vejo entrelaçado em tantos erros  
Machucando tanta gente sem saber  
Infeliz vai se tornando pouco a pouco, por favor, 
queira voltar  
Não prometo dar-lhe um jardim de flores  
Mas prometo a força pra poder plantá-lo  
E asseguro no cultivo estar bem junto, se 
preciso, lhe consolar  
Cantaremos a semente germinada,  
podaremos o que não puder crescer  
Cada poda há de ter ensinamento  
eu vou lhe ajudar a compreender  
 
  A  
Sou o verbo do princípio feito carne  
    D9                                       E  
Sou o Deus que resolveu ter coração  
     D9                                        A  
E hoje está sentado à beira deste poço  
                         E                        D9                                 
Mirando o seu rosto, na voz deste moço,  
                         A 
lhe dando um recado  
                        E                 D9                    
Que se for possível espero visita, 
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                        A 
não tarde em chegar  
                    E                          D9       
A casa é a mesma, o mesmo endereço,  
               A  D/A  
espero por lá  
                   D9 A/C# D/B A9  
Chega mais perto. 
 
 
18.Jesus é Luz 
4º Domingo  – Jo. 9, 1-41 – O tema deste domingo é o 
encontro entre o cego (que simboliza a treva) e o 
Cristo que é a luz. Acolher essa luz significa crer 
naquele que o Pai enviou, reconhecer que suas obras 
vêm de Deus. Quem se deixa iluminar por Cristo 
“tropeça menos” e deve dar esse testemunho de fé, 
sendo também luz na vida do outro.  
C                                         G 
Jesus é luz, brilhante luz do céu. 
Dm             G                                    C 
Jesus é paz, inquieta e doce paz de Deus. 
C          G/B   Am 
Jesus é Deus.  
                 Am/G       F             C/E  Dm    G  
Quem vê a vida iluminado pela luz que é Jesus, 
F                            C 
não anda em trevas, tropeça menos, 
                         G 
também se torna luz.  
                   F 
Por isso eu pus a minha luz 
                 C 
na luz imensa de Jesus. 
                     Dm 
Por isso eu pus a minha paz 
               C              G/B 
na paz imensa de Jesus, 
Am            G                   F  C/E  Dm 
e depois disso eu já não temerei,     
G              C   
não temerei 
            G/B            Am    G                F   Dm 
não temerei a escuridão, a escuridão. 
                       C 
Jesus é minha luz  
F                         C                   
  Jesus é minha luz (bis) 
 
G                      C 
  Jesus é minha luz 
 

 
19.Eu sou o pão da Vida 
5º Domingo  – Jo. 11, 1-45 – Jesus é , para nós, a 
ressurreição e a vida. O milagre da ressurreição de 
Lázaro é apenas um sinal de uma vida que não 
conhece mais a morte e que nasce no homem por 
meio da fé. Aquele que crê em Jesus, terá a vida 
eterna. 
 
   G               Bm           
Eu sou o pão da vida,  
           C                         D 
o que vem a mim não terá fome 
      G               Bm           C 
O que crê em mim não terá sede, 
G             Bm    Em          
Ninguém vem a mim  
        A7            D 
se meu Pai não o atrair. 
 
        G     D   Em    
Eu o ressus...citarei, 
        C     Am  D    D7 
Eu o ressus...citarei, 
          G     G7       C                 G  D   G 
Eu o ressus...citare_e_e_ei no dia final.  
 
Eu sou o pão da vida  
que se prova e não se sente fome.  
O que sempre beber do meu sangue  
viverá em mim e terá a vida eterna. 
 
O pão que eu darei  
é meu corpo, vida para o mundo.  
O que sempre comer de minha carne  
viverá em mim como eu vivo no Pai. 
 
Sim, meu Senhor, eu creio  
que vieste ao mundo a remi-lo.  
Que tu és o Filho de Deus  
e que estás aqui, alimentando nossas vidas. 
 
 

Para os salmos responsoriais, 
recomendo as melodias 

disponibilizadas semanalmente em 
www.cancaonova.com ou 

www.portaldamusicacatolica.com.br 
Bons ensaios e abençoadas 

celebrações! 
 

Fraternalmente, 
 

André Luiz Silva 

Coord. Música Litúrgica- PSVF 


