
RITOS INICIAIS

MÊS MISSIONÁRIO EXTRAORDINÁRIO 
“Batizados e enviados: a Igreja de Cristo 

em missão no mundo”
CELEBRAÇÃO DE ABERTURA DO MÊS 

MISSIONÁRIO EXTRAORDINÁRIO 
“Memória de Santa Terezinha do Menino 

Jesus, patrona das missões”

 

A. Caríssimos irmãos e queridas 
irmãs, em comunhão com todas as 
comunidades de nossa Diocese e de 
todos os católicos ao redor do mundo, 
celebramos a Eucaristia na intenção 
do Mês Missionário Extraordinário! 
Proclamado pelo Papa Francisco, ao 
longo deste mês somos chamados a 
despertar nossas consciências para 
a missão, essência da Igreja. Hoje 
também lembramos Santa Teresinha 
do Menino Jesus, que é a patrona das 
missões. Teresinha, ainda muito jovem, 
entrou no Carmelo e lá descobriu a 
humildade e a simplicidade espiritual 
como modo de crescer na fé e na 
experiência misericordiosa do Pai. 
Vivendo sua vocação contemplativa, 
abriu-se ao ideal missionário, sem 
nunca sair do Carmelo, mas oferecendo 
a Deus sua caminhada de cada dia, 
feita de fidelidade e de silenciosa e 
alegre doação à vivência do Evangelho.  
Na certeza de que somos batizados e 
enviados, cantemos: 

1. CANTO DE ABERTURA
1. Em meu amor pela Igreja e ardor missionário eu 

quisera ser / apóstolo, profeta e mártir, também 
sacerdote, tudo escolher! / No corpo do Senhor, 
porém, os membros nunca são iguais: / do todo 
procurando o bem, nenhum é mais.

Corpo do Senhor, a Igreja, deve ter um coração. / Pra 
que santa ela seja, eis o amor, minha vocação! / Dom 
melhor, o mais perfeito, tudo abrange, tudo alcança... / 
pulsa o coração da Igreja em meu peito: serei o amor!
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2. Quisera percorrer a terra e anunciar o Cristo a 
todos os irmãos; / plantar a cruz em todo canto, 
dar a minha vida pela salvação. / Mas a resposta eu 
encontrei a este apaixonado amor: / é a caridade – 
eis a lei, o dom maior!

3. O amor alcança todo tempo, está em toda parte, é 
eterno o amor! / E toda vocação abrange, nada se 
sustenta sem o Dom maior. / Eu sei, enfim, minha 
missão; na Mãe Igreja, o meu lugar: / ser tudo, ser 
seu coração, somente amar!

Ou:
1. Vimos o Senhor, e aqui nos encontramos. / Entre nós 

está o Cristo Bom-Pastor. / Ele nos congrega como 
seus amigos, / para revelar do Pai o imenso amor!

Senhor, é bom nós estarmos aqui, / junto à fonte 
das águas vivas. / Mas o clamor e a sede do irmão / 
despertam nossa fé, / enviam em missão.
2. Vimos o Senhor, e aqui nos encontramos, / para escutar 

sua voz, que nos chamou. / Ele nos garante sempre estar 
conosco, / em todo lugar que o Pai nos indicou.

2. SAUDAÇÃO
S. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T. Amém.
S. O Senhor, que encaminha os nossos corações para o 
amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. 
T. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL
S. Em Jesus Cristo, o Justo, que intercede por nós  e 
nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito 
ao arrependimento para sermos menos indignos de 
aproximar-nos da mesa do Senhor (pausa).

Eu canto a alegria, Senhor, / de ser perdoado no amor (2x).
Senhor, tende piedade de nós (2x).
Cristo, tende piedade de nós (2x).
Senhor, tende piedade de nós (2x).
Eu canto a alegria, Senhor, / de ser perdoado no amor (2x).

S. Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, 
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
T. Amém.

4. HINO DE LOUVOR
[cantado ou recitado]
T. 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 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. 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
S. Oremos: (pausa) Ó Deus, que preparais o vosso reino 
para os pequenos e humildes, dai-nos seguir confiantes 
o caminho de Santa Teresinha, para que, por sua 
intercessão, nos seja revelada a vossa glória. P.N.S.J.C.
T. Amém.

[por ocasião da abertura diocesana do Mês Missionário 
Extraordinário, para esta celebração da memória de Santa 
Teresinha, patrona das missões, achou-se por bem utilizar 
a Liturgia da Palavra proposta pelo Lecionário. As leituras 
encontram-se no Lecionário III, para a missa dos santos]

A. A Igreja é essencialmente 
missionária e isto deve sempre ser 
motivo de alegria para nós. O Senhor 
cuida de todos os seus filhos. Para que 
todos percebam tão grande amor e se 
rejubilem, o Espírito nos envia para 
anunciar. A missão começa dentro do 
nosso coração, que nos torna grandes 
à medida que se reconhece pequeno 
diante de Deus. Ouçamos:

6. PRIMEIRA LEITURA (Is 66,10-14c)
Leitura do Livro do Profeta Isaías.
Alegrai-vos com Jerusalém e exultai com ela todos vós 
que a amais; tomai parte em seu júbilo, todos vós que 
choráveis por ela, para poderdes sugar e saciar-vos ao 
seio de sua consolação, e aleitar-vos e deliciar-vos aos 
úberes de sua glória. Isto diz o Senhor: “Eis que farei 
correr para ela a paz como um rio e a glória das nações 
como torrente transbordante.” Sereis amamentados, 
carregados ao colo e acariciados sobre os joelhos. 
Como uma mãe que acaricia o filho, assim eu vos 
consolarei; e sereis consolados em Jesuralém. Tudo isso 
haveis de ver e o vosso coração exultará, e o vosso vigor 
se renovará como a relva do campo. A mão do Senhor se 
manifestará em favor de seus servos. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL [Sl 130(131)]
Guardai-me, em paz, junto a vós, ó Senhor!
•	 Senhor,	meu	coração	não	é	orgulhoso,	 /	 nem	 se	

eleva arrogante o meu olhar; / não ando à procura 
de grandezas, / nem tenho pretensões ambiciosas!

•	 Fiz	calar	e	sossegar	a	minha	alma;	/	ela	está	em	grande	
paz dentro de mim, / como a criança bem tranquila, 
amamentada / no regaço acolhedor de sua mãe.

•	 Confia	no	Senhor,	ó	Israel,	/	desde	agora	e	por	toda	
a eternidade!

8. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO (Mt 11,25)
Aleluia, aleluia, aleluia!
Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois, 
revelaste os mistérios do teu Reino aos pequeninos, 
escondendo-os aos doutores.

9. EVANGELHO (Mt 18,1-5)
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo 
Mateus.
T. Glória a vós, Senhor.
S. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de 
Jesus e perguntaram: “Quem é o maior no Reino dos 
Céus?” Jesus chamou uma criança, colocou-a no 
meio deles e disse: “Em verdade vos digo, se não vos 
converterdes e não vos tornardes como crianças, não 
entrareis no Reino dos Céus. Quem se faz pequeno 

como esta criança, esse é o maior no Reino dos Céus. 
E quem recebe em meu nome uma criança como esta, 
é a mim que recebe”.  Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

10. PRECES DOS IRMÃOS
S. Irmãos e irmãs, reunidos para celebrar os mistérios 
da nossa Redenção, roguemos ao Deus todo-poderoso 
que o mundo inteiro seja lavado na fonte de toda 
bênção e toda vida.

L. Senhor, concedei à Igreja neste Mês Missionário 
Extraordinário “despertar em medida maior a 
consciência da missão ad gentes e retomar com novo 
impulso a transformação missionária da vida e da 
pastoral”. Nós vos pedimos:
T. Ó Pai nosso, escutai-nos!
L. Senhor, que nós, cristãos católicos, batizados e 
enviados, sejamos sempre mais conscientes de nossa 
missão e vivamos bem este evento, através de ampla 
sensibilização de nossas comunidades, dos Institutos 
de vida consagrada e Sociedades de vida apostólica, 
assim como associações, movimentos, e outras 
realidades eclesiais. Nós vos pedimos:
T. Ó Pai nosso, escutai-nos!
L. Senhor, concedei que possamos, a exemplo de Santa 
Teresinha do Menino Jesus, descobrir nossa vocação 
e vivê-la com amor. Nós vos pedimos:
T. Ó Pai nosso, escutai-nos!
L. Senhor, enviai vosso Espírito sobre todos nós, 
sobretudo às comunidades que farão este mês as visitas 
missionárias, a fim de que realizemos o sonho de chegar 
e acolher a todos. Nós vos pedimos, rezando juntos:
T. Ó Pai nosso, / o vosso Filho unigênito, / Jesus Cristo, 
/ ressuscitado de entre os mortos, / confiou aos seus 
discípulos: / “Ide e fazei discípulos todos os povos”. 
/ Recordai-nos que, / pelo batismo, / nos tornamos 
participantes da missão da Igreja. / Pelos dons do 
Espírito Santo, / concedei-nos ser testemunhas do 
Evangelho, / corajosos e vigilantes, / para que a missão 
confiada à Igreja, / ainda longe de estar realizada, 
/ encontre novas e eficazes expressões / que levem 
vida e luz ao mundo. / Ajudai-nos, Pai Santo, / a fazer 
com que todos os povos / possam encontrar-se com 
o amor / e a misericórdia de Jesus Cristo.

[Oração para o Mês Missionário Extraordinário]

S. Sede propício, ó Deus, às súplicas de vosso povo, 
para que sem demora alcancemos de vossa bondade o 
que, por vossa inspiração, pedimos cheios de fé. P.C.N.S.
T. Amém.

A. Junto ao pão e ao vinho, ofereçamos 
ao Pai nossa pequenez, nossa 
humildade e nosso compromisso 
com a conversão pessoal, comunitária 
e pastoral, testemunhando com ardor 
e discursos renovados o Evangelho de 
Jesus, nossa vida e alegria! Cantemos: 

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
1. Em nossos dons de pão e vinho, / apresentamos 

nossa missão. / Eis a resposta viva da fé, / eis nosso 
gesto de gratidão.

A vós, ó Deus da vida, / o nosso sincero louvor! / Que o 
nosso viver missionário / transforme este mundo no amor.
2. Tudo o que somos e fazemos / em vossas mão 

queremos trazer. / Vós nos criastes para servir: / 
disponde, ó Pai, do nosso viver!
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S. Na noite em que ia ser entregue, 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.
S. 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. 
S. Eis o mistério da fé!
T. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos 
libertastes pela cruz e ressurreição.
S. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso 
Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa 
ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto 
esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em 
ação de graças este sacrifício de vida e santidade.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
S. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, 
reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e 
concedei que, alimentando-nos com o Corpo e o Sangue 
do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos 
tornemos em Cristo um só corpo e um só espírito.
T. Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
S. Que ele faça de nós uma oferenda perfeita para 
alcançarmos a vida eterna com os vossos santos: a 
Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, 
os vossos Apóstolos e Mártires, e todos os santos, que 
não cessam de interceder por nós na vossa presença. 
T. Fazei de nós uma perfeita oferenda!
S. E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício 
da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao 
mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa 
Igreja, enquanto caminha neste mundo: o vosso servo o 
papa Francisco, o nosso bispo Pedro, com os bispos do 
mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. 
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
S. Atendei às preces da vossa família, que está aqui na 
vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos 
os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. 
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
S. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos 
irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que 
morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos 
também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, 
por Cristo, Senhor nosso.
T. A todos saciai com vossa glória.
S. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça.
S. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai 
todo-poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a 
honra e toda a glória, agora e para sempre.
T. Amém.

14. RITO DA COMUNHÃO
S. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela 
sabedoria do Evangelho, ousamos dizer:
T. 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 ofendido; / e 
não nos deixeis cair em tentação, / mas livrai-nos do mal.
S. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a 
vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos 
sempre livres do pecado e protegidos de todos os 
perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos 
a vinda do Cristo Salvador.
T. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre!

Ou:
1. Nosso Deus fez um mundo tão perfeito, / colocou 

em nosso peito a semente do amor. / E, por isso, 
aqui somos seus convivas / e formamos hóstias 
vivas, nesta casa do Senhor.

Vamos preparar a Ceia, / vamos repartir o pão. / 
Quero ver a mesa cheia / dos sinais da salvação. / 
Vamos preparar a Ceia, / vamos repartir o vinho. / 
Quero ver a casa cheia / de ternura e de carinho.
2. Nosso Deus fez de nós uma família, / numa Igreja 

que partilha e se oferta em oblação, / para que 
ofertemos pão e vinho, / que dão força no caminho 
e nos levam à doação.

3. Nosso Deus sabe ouvir nosso clamor / e, com todo 
sofredor, faz a nova aliança. / Também nós o que 
temos partilhamos; / o que somos ofertamos, pra 
gerar mais esperança.

4. Nosso Deus chama toda a humanidade / a viver em 
liberdade a oferta e a paixão. / Tudo é Dele e nós 
somos seu rebanho; / nele pomos nossos sonhos: 
toda a vida e vocação.

12. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
S. Orai, irmãos e irmãs, para que levando ao altar as 
alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos a 
oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai todo-poderoso.
T. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, 
para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda 
a santa Igreja.

S. Ó Deus, ouvi as nossas preces, ao proclamarmos 
as vossas maravilhas em Santa Teresinha. Assim como 
vos agradou por seus méritos, também vos agrade o 
nosso culto. P.C.N.S.
T. Amém.

13. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III 
Prefácio das Santas Virgens e Religiosos
“O sinal da consagração a Deus” (Missal, p.455)
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
S. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
S. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e 
salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor, 
Pai santo, Deus eterno e todo-poderoso, e celebrar a 
vossa admirável providência nos Santos e Santas que 
se consagraram ao Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. 
Neles, chamais novamente os fiéis à santidade original 
e a experimentar, já aqui na terra, construindo o vosso 
Reino, os dons reservados para o céu. Unidos à multidão 
dos anjos e dos santos, proclamamos a vossa bondade, 
cantando (dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo, Senhor, Deus do universo! 
O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana 
nas alturas! Bendito o que vem em nome do Senhor! 
Hosana nas alturas!
S. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo 
o que criastes proclama o vosso louvor, porque, por Jesus 
Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito 
Santo, dais vida e santidade a todas as coisas e não cessais 
de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda 
parte, do nascer ao pôr-do-sol, um sacrifício perfeito.
T. Santificai e reuni o vosso povo!
S. Por isso, nós vos suplicamos: santificai pelo Espírito 
Santo as oferendas que vos apresentamos para serem 
consagradas, a fim de que se tornem o Corpo e o 
Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, 
que nos mandou celebrar este mistério.
T. Santificai nossa oferenda, ó Senhor!



S. 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.
T. Amém.
S. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
T. O amor de Cristo nos uniu.
S. Como filhos e filhas do Deus da paz, saudai-vos 
com um gesto de comunhão fraterna.
T. 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.
S. Eu sou a luz do mundo; quem me segue não andará 
nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de 
Deus que tira o pecado do mundo.
T. Senhor, eu não sou digno(a) de que entreis em 
minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo(a).

A. Se não vos converterdes, e não vos tornardes 
semelhantes às crianças, não entrareis no Reino do 
céu, diz o Senhor. 

15. CANTO DE COMUNHÃO
Um cálice foi levantado; um pão, entre nós partilhado. 
O povo comeu e bebeu e anunciou: O amor venceu! 
1. Ó Pai, Senhor Deus do céu e da terra, te louvo porque 

aos pequenos revelas segredos que aos sábios do mundo 
escondes e aos gritos dos teus pequeninos respondes!

2. Ó gente, deixai vir a mim as crianças, pois delas 
do Reino será a herança! Quem não como elas o 
Reino acolher, jamais do Reino jamais há de ser!

3. De vós quem ser o maior pretender, vá logo o mais 
pequenino acolher, pois só quem for dos demais 
servidor, no Reino de Deus há de ser o maior!

4. Crianças, aos prados mais verdes correi! Ovelhas, 
dos pastos da Vida comei! Jesus, Jesus, Bom Pastor 
vos conhece e hoje seu Corpo e seu Sangue oferece!

Ou:
Tenho sede! Tu és a fonte! / Tenho fome! Tu és o Amor! / Pão 
e Vinho, Santa Eucaristia, / dá-me a comer, beber, Senhor!
1. Sede ardentes tens, Divino Coração, fogo em chamas, 

tu nos queres inflamar. / Me dá tua sede, me dá tua 
fome: / quero ajudar-te a salvar os meus irmãos.

2. Fome e sede tens do nosso puro amor, mais que de 
obras, grandes coisas e saber. / Total entrega à tua 
vontade: / o meu viver e o meu morrer és tu, Senhor!

3. Se, Jesus, te dás a mim, na Comunhão, eu me darei 
também a ti, meu Salvador! / Nada no mundo vai 
separar-nos: / tu és meu tudo, é teu inteiro o coração!

4. Se tu deixas lá no alto o teu céu, um outro queres 
encontrar no coração. / Vem, já não tardes! Meu ser 
te espera: / pequeno céu, imenso amor, hoje sou eu!

Ou:
1. Um dia, como qualquer outro dia, / o Senhor me criou 

para uma grande missão. / Tão jovem, como qualquer 
outro jovem, / o Senhor me chamou para uma grande 
missão. / Eu nada sabia, eu nada entendia, / eu nada 
previa / de uma grande missão. / Eu me encantei, me 
apaixonei, / o barco larguei por uma grande missão.

Eu disse “sim, ó Senhor”; / eu disse “sim” por amor. 
/ Pronto pra ir eu estou, / para uma grande missão. / 
Eu disse “sim, ó Senhor”; / eu disse “sim” por amor. / 
Pronto pra ir eu estou, / para uma nova missão.
2. Um mundo, como qualquer outro mundo, / o Senhor 

me elegeu para uma grande missão. / Um povo, como 
qualquer outro povo, / o Senhor me enviou para uma 
grande missão. / Eu não resisti, eu quase morri, / chorei 
e sorri por uma grande missão. / A vida arrisquei, eu 
tudo deixei / e a cruz carreguei por uma grande missão. 
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16. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
S. Oremos: (pausa) Ó Deus, fazei que o sacramento que 
recebemos acenda em nós aquela caridade que levou 
Santa Teresinha a abandonar-se inteiramente a vós e a 
implorar vossa misericórdia para com todos. P.C.N.S.
T. Amém.

17. AVISOS

18. BÊNÇÃO E DESPEDIDA 
Tempo Comum, V (Missal, p.526)
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Que Deus todo-poderoso vos livre sempre de toda 
adversidade e derrame sobre vós as suas bênçãos.
T. Amém!
S. Torne os vossos corações atentos à sua palavra, a 
fim de que transbordeis de alegria divina.
T. Amém!
S. Assim, abraçando o bem e a justiça, possais correr 
sempre pelo caminho dos mandamentos divinos e 
tornar-vos co-herdeiros dos santos.
T. Amém!
S. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e 
Espírito Santo.
T. Amém!

19. ENVIO
1. Anda no pecado o meu povo escolhido. / Não encontro 

sequer um coração contrito. / Disse-me o Senhor: 
“Vai falar por mim, anuncia-me”. (2x)
2. Eu não sei falar, sou apenas uma criança. / Ah, eu não 

sei falar, sou apenas uma criança. /Tenho medo, Senhor:
“Vem falar por mim, misericórdia”. (2x)
3. Tens a vocação de não calar a minha voz. / Vamos! 

Coragem! Grita meu amor entre as nações. / Disse-
me o Senhor:

“Vai falar por mim, anuncia-me”. (2x)
4. Tão pequeno sou, até os homens temo. / Como falar 

Senhor, de um Deus tão grande e terno? / Tenho 
medo, Senhor:

“Vem falar por mim, misericórdia”. (2x)
5. Não há o que temer, sou eu quem falarei em ti. / 

Não há o que temer, sou eu quem falarei em ti, / 
pois estou contigo...

“Para te livrar; confia em mim”. (2x)

Ou:
1. Senhor, toma minha vida nova, / antes que a espera 

desgaste anos em mim. / Estou disposto ao que queiras. 
/ Não importa o que seja, tu chamas-me a servir.

Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, / 
necessitem de força de viver. / Onde falte a esperança, / 
onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de 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 força na oração.


