PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO - 2017

Roteiro do Novenário e Cânticos
MOTIVAÇÃO INICIAL
→ Vivendo as alegrias Marianas neste ano, e atendendo a necessidade do Papa Francisco, que
nos diz: “É um ano para celebrar, para comemorar, para louvar a Deus, mas também para
reaprender com Nossa Senhora como seguir Jesus Cristo, como ser cristão hoje”. Na intensidade
de sermos esses discípulos missionários do Senhor, reaprendemos com Nossa Senhora alegria de
servir a Deus na humildade e pela fé; Esta paróquia, revestida pela sagrada devoção à Mãe de
Jesus e Senhora nossa, ver essa necessidade de podermos reviver esse impulso missionário por
meio, intercessão. Na Palavra de Deus, durante esses dias, encontraremos as iluminações para
sermos guiados na dinâmica dos filhos e filhas que guardam a semente, a fim de que ela seja os
frutos de bondade na obediência a Jesus. Deus nos ama, e nos deu Jesus Cristo, Filho de Maria,
para que pudéssemos direcionar também a nossa fé aos mesmos louvores que ela entoou em
agradecimento pelas maravilhas operadas em nosso meio. Ao celebrarmos também os 300 anos
da aparição de Nossa Senhora Aparecida nas águas do Rio Paraíba, queremos transformar esta
paróquia num Santuário, onde todos são convidados a rejubilar com alegrias de tê-la como mãe e
Arca da Palavra encarnada e sustento na caminhada. Nessa mesma alegria, fiquemos de pé e
iniciemos a celebração cantando...

Ato Penitencial
Pelas vezes que não soubemos, a exemplo de Nossa Senhora, apontar o caminho que leva a Jesus
e pelas vezes que não cumprimos missão confiada pelo Senhor, façamos nosso ato penitencial
para celebrarmos dignamente os santos mistérios.

Credo Niceno-Constantinopolitano
Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, criador do céu e da terra, / de todas as coisas visíveis
e invisíveis. / Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho Unigênito de Deus, / nascido do Pai antes
de todos os séculos: Deus de Deus, luz da luz, / Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, / gerado,
não criado, consubstancial ao Pai. / Por ele todas as coisas foram feitas. / E por nós, homens, e
para nossa salvação, desceu dos céus: e se encarnou pelo Espírito Santo, / no seio da Virgem
Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos; / padeceu e foi
sepultado. / Ressuscitou ao terceiro dia, / conforme as Escrituras, / e subiu aos céus, / onde está
sentado à direita do Pai. / E de novo há de vir, / em sua glória, / para julgar os vivos e os mortos; /
e o seu reino não terá fim. / Creio no Espírito Santo, / Senhor que dá a vida, / e procede do Pai e
do Filho; / e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado: / ele que falou pelos profetas. / Creio na
Igreja, una, santa, católica e apostólica. / Professo um só batismo para remissão dos pecados. / E
espero a ressurreição dos mortos / e a vida do mundo que há de vir. - Amém.

Ofertas
Ofertar ao Senhor a nossa vida, é o modo mais sincero de devolver nossos dons e a nossa fé como
prova de reconhecimento pelos bens alcançado na vida, na comunidade e no mundo. Cantemos...

MOMENTO DO DÍZIMO

† MOMENTO DE FÉ †

Silenciemos nosso coração para receber Jesus que se fará presente no
altar. Nossa forma de oração e adoração nos ajudar a entender o propósito
de nos retirar para deixar Jesus falar em nosso peito. Quando nos
silenciamos, Deus fala em nosso ser. Jesus, Senhor de nossa história, nos
auxilia na caminhada afim de termos esse momento de intimidade,
conversão e abertura ao adorá-Lo. Cantemos “tão sublime sacramento”...
ATO DE LOUVOR

Bendito seja Deus, Bendito seja seu santo nome.
Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem.
Bendito seja o nome de Jesus.
Bendito seja o seu sacratíssimo Coração.
Bendito seja seu Preciosíssimo Sangue.
Bendito seja Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do Altar.
Bendito seja o Espírito Santo, Paráclito.
Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima.
Bendita seja a sua Gloriosa Assunção.
Bendita seja a sua santa e Imaculada Conceição.
Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe.
Bendito seja São José, seu castíssimo esposo.
Bendito seja, São Jorge padroeira da Diocese de Ilhéus
Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos.
Deus e Senhor nosso, protegei a vossa Igreja. Dai-lhe Santos Pastores e dignos Ministros. Derramai
vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa, sobre o nosso Bispo, sobre o nossos Padres
e todo o Clero. Sobre a Chefe da nossa Nação, do Estado e do Município, e sobre todas as pessoas
constituídas em dignidade, para que governem com justiça e para o bem comum. Dai ao povo
brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos da vossa
bondade o Brasil, a Diocese de Ilhéus, a Paróquia em que habitamos, nossas famílias e a cada um
de nós em particular, enfim, todas as pessoas por quem devemos orar ou que se recomendaram
às nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhes,
Senhor, o descanso e a vida eterna. AMÉM.

PAI NOSSO... AVE MARIA... GLÓRIA AO PAI... GRAÇAS E LOUVORES SE DEEM A CADA
MOMENTO... JESUS MANSO E HUMILDE DE CORAÇÃO ...
Canto: Bendito Louvado Seja o Santíssimo Sacramento. Os Anjos, todos os Anjos, louvem a Deus
para sempre amém (bis)...

➢ AVISOS:
➢ CANTO DA PADROEIRA.

CANTOS P/ A FESTA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO DE
CAMAMU/2017
01.Nossa Senhora entrou na glória/ de corpo e alma com seu Filho está no céu/ Foi
companheira de sua história/ é Mãe! Rainha! Agora vive imersa em Deus.
== Dos anjos pela mão/ partiste, enfim, daqui/ Tu és senhora dos santos Anjos! Recorda, ó
Mãe de Deus/ dos filhos que são teus/ e nos ensina a contemplar e a bem servir.
- Anjos contemplam; entoam: “Santo!” Louvando a glória, honra, força do Senhor/ Mais belo
ainda se eleva um canto:/ Já concebida, a Virgem encanta o Deus de Amor.
- Anjos nos servem; são mensageiros/ Em Nazaré, Belém, na Páscoa e na Ascensão/ Correu
Maria, com pés ligeiros/ Serviu sua prima, anunciou a salvação.
- Anjos celestes e a Mãe Maria/ Iguais lições de vida querem inspirar/ A Deus louvando, com
alegria/ A cada irmão servir em paz e em tudo amar.
02. Entre todas as mulheres és bendita/ Depois de Ti, Maria, é mais bonito ser mulher/ Entre
todas as mulheres és bendita/ Porque tu bem sabias caminhar como Deus quer.
- Louvamos, ó Maria, teu jeito de viver/ E a sabedoria de quem tenta entender/ Louvamos teu
silêncio, teu jeito de falar/ Louvamos, ó Maria, teu jeito de amar.
- Louvamos, ó Maria, teu modo de pensar/ Teu jeito feminino de seguir ou liderar/ Louvamos
a maneira de receber a luz/ Por isso é a primeira no reino de Jesus.
03. Maria, Maria, Maria Mãe De Jesus/ Maria, Maria, Rogai Por Nós Lá Na Cruz/ Maria,
Maria, Maria Cheia De Graça/ Maria Cuida Da Gente/ Passa Na Frente E O Nó Desata
- Minha Mãezinha Do Céu/ Conheces Meu Coração/ Sabes Do Que Preciso/ Leva Ao Teu
Filho Minha Oração/ O Povo Precisa De Amor/ O Mundo Precisa De Paz/ És A Mãe
Gloriosa/ És Poderosa Rogai Por Nós.
- Mãe Sublime De Amor/ Abra Os Corações/ Conduza Nossos Caminhos/ Quebre As
Correntes E Os Grilhões/ Proteja Nossas Famílias/ Com Teu Manto Sagrado/ Bendito Seja O
Teu Ventre/ Nossa Rainha Muito Obrigado.

04. Como é bonito o teu nome, ó Maria, cantando a vida quanta alegria (bis)
- No teu nome o nome de cada mulher/ que na vida busca sempre o que Deus quer (bis)
b... Como é bonito o teu rosto, ó Maria/ Paz e ternura, luz irradia (bis)
- Nos teus olhos todo jovem podem ter/ a certeza do futuro renascer (bis)
c... Como são lindas tuas mãos, ó Maria/ Porta estandarte da estrela guia (bis)
- Uma mão pra consolar quem está chorando/ e a outra encorajar quem está lutando (bis)

d... Como são belos teus pés, ó Maria/ Descendo os montes, paz anuncias (bis)
- Companheira mais fiel deste meu povo/ nos caminhos do amanhã do mundo novo (bis)
e... Como é bendito o teu ventre, ó Maria/ Trazendo o fruto da profecia (bis)
- Quem na vida ao amor se fez fiel/é profeta do divino Emanuel (bis)
=== COMO É BONITO TE VER, Ó MARIA!....
05. Quem é essa mulher/tão formosa, vestida de sol? Quem é esta mulher, tão bonita como o
arrebol? Quem é esta mulher, coroada com estrelas do céu? Quem é essa mulher/De sorriso
meigo, doce como mel?
=== É MARIA, A MÃE DE JESUS/ É MARIA, A SENHORA DA LUZ (BIS)
- Quem é essa mulher/ De ternura expressa no olhar? Quem é essa mulher/ Braços fortes, rainha
do lar? Quem é essa mulher/ Que aceitou dar ao mundo a luz? Quem é essa mulher/ Que
carregou em seu ventre, Jesus?
- Quem é essa mulher/ Companheira de caminhada? Quem é essa mulher/ Companheira em
nossa jornada? Quem é essa mulher/ Que nos mostra a face de Deus? Quem é essa mulher/
Que caminha com o povo seu?
- Quem é essa mulher/ Que se faz mãe, como todas as mães/ Quem é essa mulher/ Que é
senhora, que é serva, que é mãe? Quem é essa mulher/ Mãe do povo, auxilio da cruz? Quem é
essa mulher/ É a Mãe de Deus, Senhora da Luz!

06. Quem é aquela vestida de branco/ De tanta beleza e de tanto encanto.
- É Maria que harmonia; É Maria que melodia/ É Maria que encanta a terra/ É Maria que voa
ao céu.
- Quem é aquela, estrela refulgente/ Que para nós sorri tão docemente.
- Quem é aquela, linda sem par/ Tão meiga e tão doce, estrela do mar.
- Quem é aquela que tanto reluz/ Que vive ao lado do meu Jesus.
07. Senhor que te deixaste ferir/ Do teu sangue vem a paz! Aqui estou: Perdoa-me/ Kyrie
eleison...
- Ó Cristo elevado na cruz/ És amigo do pecador! Aqui estou: Perdoa-me/ Christe eleison...
- Senhor, da morte, vencedor/ Verdadeiro Filho de Deus! Aqui estou: Perdoa-me; Kyrie
eleison...
08. Senhor, que pelo Batismo nos chamais a uma vida nova, tende piedade de nós./ Senhor,
tende piedade de nós.
- Cristo, que nos ensinais a ter o coração voltado para o alto, tende piedade de nós/ Cristo,
tende piedade de nós.
- Senhor que nos tornastes construtores de vosso Reino, tende piedade nós/ Senhor...
09. Senhor que viestes salvar os corações arrependidos/Tende piedade de nós/ KYRIE
ELEISON...
- Ó Cristo que viestes chamar os pecadores humilhados/ Tende piedade de nós/ CRHISTE
ELEISON...
- Senhor que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa / Tende piedade de nós/
KYRIE ELEISON...

10. GLÓRIA A DEUS NAS ALTURAS (3x)/ 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.
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/ GLÓRIA...
- 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.
11. GLÓRIA A DEUS NOS ALTOS CÉUS/ PAZ NA TERRA AOS SEUS AMADOS/ A
VÓS LOUVAM REI CELESTE OS QUE FORAM LIBERTADOS.
=== GLÓRIA A DEUS, GLÓRIA A DEUS (BIS)
- 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.

12. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos seus (bis)
- Glória a Deus nos altos céus/ Paz na terra aos seus 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 Senhor/ Com o Espírito Divino/ de Deus
Pai no esplendor.
13. 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.
14. Por todos os caminhos/ eu não vou sozinho/ Eu vou de Norte a Sul/ Vou avisando ao povo/
Que um tempo novo/ Já começou.

- Navego nessas águas/ Enfrentando mares/ De perigos mil/ Passei por tempestades/ Mas
mantendo a calma/ Sobrevivi.
== E a palavra vai/ E a palavra vem/ E a palavra cai/ E se o terreno é bom/ Um dia o fruto
vem.
- Eu sigo cavalgando/ Eu vou anunciando/ Eu vou levar a fé/ Em todas as cidades/ Chegue a
verdade/ De Nazaré.
- Amigo, não demoro/ Pois chegou a hora/ O trem já vai partir/ Em cada estação/ A emoção/
De prosseguir.
- Depressa, eu vou voando/ Em nuvens flutuando/ Logo eu chegou lá/ Tem pressa essa gente/
Mas boa semente/ Eu hei de semear.
- E segue essa mensagem/ Na grande viagem/ Não sossega, não/ Quer lhe bater à porta/ E fazer
morada/ No seu coração.
15. Eu sou pobre serva pra anunciar/ a força do pobre vai transformar/ num mundo onde poucos
são grandes demais/ Seremos irmãos para ser iguais.
- Aleluia, aleluia, por Ti, Maria, Deus vai falar (bis)
- Sou página branca pra Ti, Senhor,/ escreve o que quer o teu grande amor/ a tua palavra vai
ser o que diz/ Sou terra pra ela criar raiz.
16. Aleluia (4x)/ Alguém do povo exclama como é grande, ó Senhor, que te gerou e alimentou/
Jesus responde: ó Mulher pra mim é feliz quem soube ouvir a voz de Deus e tudo guardou.
- Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor, chega ao céu/ mas só quem obedece ao Pai/ Jesus,
se a Igreja louva tua Mãe, louva a Ti/ e espera que a conduza pela estrada onde vais.
17. Quando o céu se abriu/ O Espírito Santo desceu/ O verbo se encarnou/ E a palavra
germinou.
===Abre o teu coração/ Deixa a palavra entrar/ Abre o teu coração/ Jesus Cristo vai falar.
- Bíblia também é pão/ Que alimenta a nossa fé/ Ela alivia a dor/ E faz do fraco um vencedor.
- Maria acolheu a palavra/ Aceitou o plano do Pai/ Faze como Nossa Senhora/ Deixe a luz do
céu te guiar.
=== Abre o teu coração/ Deixa a palavra entrar/ Abre o teu coração/ Jesus Cristo vai falar/
ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA!
18. Espírito Santo vinde, falar e mim (bis)/ Espírito Santo vinde, orar em mim (bis)/ Vinde
curar, vinde libertar, nossos corações de toda opressão/ Vinde transformar, vem incendiar/ Traz
fogo do céu neste lugar/INCENDEIA MINHA ALMA INCENDEIA MINHA ALMA,
INCENDEIA MINHA, SENHOR (BIS)
19. LADAINHAS DE NOSSA SENHORA
- SANTA MARIA/ Santa Mãe de Deus/ Santa Virgem das Virgens/ Mãe de Jesus Cristo/ Mãe
da Divina Graça/ Mãe Puríssima/ Mãe castíssima/ Mãe Imaculada/ Mãe intacta/ Mãe
Admirável/ Mãe do Bom Conselho/ Mãe do Criador/ Mãe do Salvador/ Virgem Prudentíssima/
Virgem Venerável/ Virgem Louvável/ Virgem Poderosa/ Virgem Benigna/ Virgem Fiel/
Espelho de Justiça/ Sede da Sabedoria/ Causa de nossa alegria/ Vaso espiritual/ Vaso
Honorífico/ Vaso Insigne de Devoção/ Rosa mística/ Torre de Davi/ Torre de Marfim/ Casa
de ouro/ Arca de Aliança/ Porta do Céu/ Estrela da manhã/ Saúde dos Enfermos/ Refúgio dos
Pecadores/ Consoladora dos Aflitos/ Auxílio dos Cristãos/ Rainha dos Anjos/ Rainha dos

Patriarcas/ Rainha dos Profetas/ Rainha dos Apóstolos/ Rainha dos Mártires/ Rainha dos
Confessores/ Rainha das Virgens/ Rainha de Todos os Santos/ Rainha Concebida Sem Pecado/
Rainha Assunta ao Céu/ Rainha do Santo Rosário/ Rainha da Paz.
20. AVE CHEIA DE GRAÇA/ AVE CHEIA DE AMOR/ SALVE A MÃE DE JESUS/ A TI
NOSSO CANTO E NOSSO LOUVOR (BIS)
- Mãe do Criador, rogai/ Mãe do Salvador, rogai/ do Libertador, rogai por nós/ Mãe dos
perseguidos, rogai/ Mãe dos oprimidos, rogai/ dos desvalidos, rogai por nós.
- Mãe do bóia-fria.../ Causa da alegria.../ Mãe das Mães Maria...rogai por nós/ Mãe dos
humilhados.../ dos martirizados.../ Marginalizados, rogai por nós.
- Mãe dos despejados.../ dos abandonados.../ dos desempregados, rogai por nós/ Mãe dos
pescadores.../ dos agricultores.../ Santos e Doutores, rogai por nós.
Mãe do céu clemente.../ Mãe dos doentes.../ do menor carente, rogai por nós/ Mãe dos
operários.../ dos presidiários.../ dos sem-salários, rogai por nós.
21. Vós sois toda cheia de graça/ Convosco está o Senhor/ Sois serva fiel do Senhor/ Bendita
entre todas as mulheres.
=== SANTA MARIA, ROGAI POR NÓS/ SANTA MÃE DE DEUS, ROGAI POR NÓS.
- Guardaste com fruto a palavra/ Feliz porque creste, Maria/ Em vós se cumpriu a promessa/
Sois Mãe de Jesus Salvador.
- Mulher eis aqui vosso Filho/ Com eles estava Maria/ Estáveis de pé junto à cruz/ Sois Mãe
da Igreja de Cristo.
- A Santa Igreja vos louva/ O mundo dos astros vos louva/ Saúdam-vos todos os santos/ Os
homens na terra vos louvam.
- Sois Mãe da eterna beleza/ Dos mártires sois a Rainha/ Sois Mãe do amor verdadeiro/ Vós
sois a alegria dos santos.
- Da paz sois fiel mensageira/ Sois Arca da Nova Aliança/ Vós sois o socorro na luta/ Sois
templo do Espírito Santo.
- A glória do povo de Deus/ Refúgio dos pecadores/ Do reino dos céus sois a porta/ Vós sois
o consolo nas dores.
- Vós sois dos enfermos, saúde/ Vós sois o auxílio do povo/ Vós sois o amparo do fracos/
Padroeira de Camamu.
22. CREIO EM SÓ DEUS PAI TODO-PODEROSO, Criador do Céu e da Terra, de todas as
coisas visíveis e invisíveis, Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho Unigênito de Deus,
nascido do Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, Luz da Luz, Deus verdadeiro, de
Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas.
E, por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus; e se encarnou, pelo Espírito
Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio
Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras; e subiu
aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir, em sua glória, para julgar os
vivos e os mortos; e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e
procede do Pai e do Filho; e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos
profetas. Creio na Igreja, Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo um só batismo para
remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos; e a vida do mundo que há de vir.
Amém.

23. O mundo inteiro se doa em oferendas/ as mãos se abrem e o pão é repartido/ Os muros
caem e as portas são abertas/ uma vida nova começa a ressurgir/ Uma esperança inunda os
nossos olhos, o pão no altar, o vinho, a refeição, banquete de união, é festa meu irmão.
--- É sacrifício lutar pela justiça, é ofertório a vida entregar/ Eucaristia é construir a história/
Ação de graças, esforço de partilha/ uma esperança...
--- É necessário fazer crescer a vida/ é necessário fazer brotar a paz/ A divisão destrói a nossa
fé/ Só há alegria enquanto existe amor/ uma esperança...
24. Obras do Senhor, bendizei ao Senhor/ Céus do Senhor, bendirei ao Senhor/ Terra do
Senhor, bendirei ao Senhor/ Águas do Senhor, bendirei ao Senhor/ Águas do alto ceu, bendirei
ao Senhor/ Lua e sol, bendirei ao Senhor/ Astros e estrelas, bendirei ao Senhor/ Chuvas e
orvalho, bendirei ao Senhor.
== TODA BELEZA DA NATUREZA, SE FAZ PRESENTE NESTA LOUVAÇÃO/ TODA
RIQUEZA DA NATUREZA, ESTÁ PRESENTE NESTE VINHO E PÃO.
- Fogo e calor.../ Frios e ardor.../ Orvalhos e garoas.../ Geada e frio.../ Noites e dias.../ Luzes e
trevas.../ Raios e nuvens.../ Ilhas e terras...
- Montes e colinas.../ Plantas da terra.../ Mares e rios.../ Fontes e nascentes../ Feras e
rebanhos.../ Pássaros do céu.../ Povo do Senhor.../ Tudo que respira...
25. Tenho um coração apaixonado, apaixonado por Jesus/Ao abrir a porta ele entrou e espalhou
a sua luz/ Revelou-me na intimidade a riqueza do seu coração/ Veio de mansinho, me seduziu
e me ungiu com o dom da canção.
== Eu agradeço a Ti, Senhor, e ofereço o meu amor/ Minha vida eu quero te entregar/ E junto
ao vinho e o pão/ Eu te dou meu coração/ Minha vida em missão.
- Este coração apaixonado, apaixonado por Jesus/ Vem testemunhar o amor a todo aquele que
abraça a cruz/ Vem falar de fé, de esperança e da certeza deste caminhar// E num gesto simples
declarar aqui estou para servir e amar.
= Eu ofereço a Ti, Senhor, meu cansaço, esforço e dor/ Minha cruz eu quero abraçar/ E junto
ao vinho e o pão eu te dou meu coração minha vida em missão.
- Quando um coração apaixonado, apaixonado por Jesus/ Diz o sim ao chamado de Deus e ao
Espírito que o conduz/ E na grande festa da partilha/ De mãos dadas vamos ofertar/ Todos os
cristãos com os seus dons e colocar sobre o altar.
== Eu ofereço a Ti, Senhor, o meus dons em teu louvor/ Recebi do Espírito de Amor/ E junto
ao vinho e o pão eu te dou meu coração/ Minha vida em missão.
26. Mão na terra e o coração além deste céu/ E a semente que brota é um germe de eternidade/
Vai brotando, crescendo, esperando/ É a vida que vem despontar/ E este trigo maduro, a
colheita o recolherá.
- Estar em tuas mãos, ó Pai/ E a vida ofertar/ No pão e no vinho a Ti/ E o céu se abrirá/ Estar
em tuas mãos, Senhor/ E a vida entregar/ A minha oblação em Ti/ Se perderá, frutificará/
Frutificará, frutificará, frutificará!
- Da videira a flor não restará, passará/ E o fruto da terra surgirá, brotará/ Pela força do vento,
da chuva/ E do sol que traz vida e calor/ Cada dia, crescendo e aprendendo a recomeçar.
27. HOSANA, HOSANA, HOSANA AO NOSSO REI (BIS)
- Glorificarei teu nome, ó Deus/ Com cânticos te celebrarei/ És Santo, ó Pai/ És Santo, ó
Pai, a ti todo louvor

- Bendito que vem em nome do Senhor/ O céu e a terra proclamam seu louvor/ Te exaltarei,
te exaltarei/ Darei o meu louvor (bis)
28. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do Universo (bis)/ O céu e a terra proclamam vossa
glória/ Hosana nas alturas, hosana nas alturas. SANTO...
- Bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, hosana nas alturas (bis)/
SANTO...
- Tu és Santo, tu és Santo, tu és Santo, Senhor (bis)
29. Santo, Santo, Santo é o Senhor (bis)/ O céu e a terra proclamam vossa glória/ Hosana nas
alturas, hosana nas alturas. SANTO...
- Bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, hosana nas alturas (bis)/
SANTO... (nosso Deus).
30. Nessa curva do rio tão mansa, onde o pobre seu pão foi buscar/ O Brasil encontrou a
esperança. Esta mãe que por nós vem rezar.
== O mistério supremo do amor, com Maria viemos cantar! A nossa alma engrandece o
Senhor, Deus que salva hoje é pão neste altar.
- Nosso altar tem um jeito de mesa, e aqui somos um só coração/ Que esta festa nos dê certeza.
Não teremos mais mesa sem pão.
- Quando o vinho faltou, foi Maria que em Caná fez a prece eficaz/ Nosso povo aqui veio e
confia, quer seu pão e ter voz e ter paz.
- Há soberbos no trono com tudo, e há pobres sem nada no chão/ Deus é Pai! Ela é Mãe! Não
me iludo! Não és rico, nem pobre, és irmão!
31. É chegado o momento de ao Senhor me apresentar/ E livrar-me dos tormentos e na paz eu
repousar/ Somos todos convidados nesta ceia com Jesus/ Pão e vinho ofertado/ Alimento que
traz luz.
== Pão que preenche é o Corpo do Senhor/ Vinho inocente é o Sangue Salvador que derramado
por nós perdoou/ Todo pecado que o homem praticou.
-Nesta eterna aliança vamos todos comungar/ Pela mesma esperança que Jesus irá voltar.
32. Eu sou o pão do amor vivo que desceu do céu/ Não morrerá jamais quem dele comer/ pois
terá vida eterna.
- PRESENÇA REAL, NÃO É MAIS PÃO/ É O CORPO DE JESUS QUE SE ENTREGOU
POR NÓS NA CRUZ/ É PRESENÇA REAL/ PRESENÇA REAL NÃO É MAIS VINHO/ É
O SANGUE DO SENHOR, É O MANDAMENTO DO AMOR/ É PRESENÇA REAL.
- Meu Corpo e também meu Sangue é isto/ que é dado por vós/ e será perdão para todo pecado/
eis a Nova Aliança.
- E aquele que vem a mim livre/ também vai ao Pai/ e viverá feliz no Espírito Santo, no projeto
de Deus.
- Viver no amor e na paz de Cristo/ é a nossa missão/ Não temerá jamais quem a vida doar/ em
favor dos irmãos.
33. Ora por mim que eu não sei/ Cuida de mim que eu não sei me cuidar/ Mais de mil vezes
errei, eu sei/ E posso voltar a pecar.

- Cuida de mim, ó Maria/ Ora por mim lá no céu/ Sabes orar muito mais do que eu/ Ora por
mim, então, por minha conversão.
34. Eu rezo Santa Maria, eu canto Santa Maria, venero Santa Maria/ Mãe da luz, mãe de Jesus,
mãe do Reino de Deus.
- Teu olhar suplicante/ Com beleza sem igual/ O Poderoso Senhor te fez bendita entre as
mulheres/ Teu sim tão forte e sereno/ ao mundo inteiro alegrou/ Teu seio ao Deus acolheu/ Tu
és a Mãe do Salvador.
- Aos pecadores protege/ Conduz o povo à luz/ Nas nossas comunidades/ Que o centro seja
Jesus/ A tua bênção de Mãe/ O povo quer receber/ Ensina teu povo sofrido/ Fazer o que o teu
Filho quer.
- AVE MARIA (3X)/ MARIA, MÃE DE JESUS... JESUS...
35. Se a dor te toma por demais/ Se o mundo não te crê jamais/ Sabe, pois, que há alguém por
ti/ Orando, intercedendo, há sim!/ Puro esplendor e amor de mãe/ Sacrário vivo de Deus Pai /
Em ti Maria eu encontrei/ A vida que pra mim eu quis.
- Imaginei como seria o paraíso de Jesus/ Com paz e harmonia em nossos corações/ Pra sempre
então seria eterno em louvor/ Aquele que um dia veio e nos salvou.
== Ó Mãe Santíssima, me leva a Deus / E para sempre exultarei com cantos/ Tenros de louvor,
buscando a salvação /E nessa hora que eu te rogo aqui /Dentro em meu peito está a vontade
/De te conhecer, Maria tu que és porta do céu.
36. Singela, doce e pura, Maria de José/ Mãe terna e escolhida, és Mãe leal da fé/ Seu nome é
Maria de Deus (bis).
- Maria Santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos/ Olhos voltados para o céu e por Ele
construir a nova vida.
- Mãe da obediência, da graça e do amor/ Que os homens se encontrem no Filho desta flor/
Seu nome é Maria de Deus
- Maria Santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos/ Olhos voltados para o céu e por Ele
construir a nova vida (bis)/ A nova vida (4x).

HINOS A NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO:
37. Mais um hino à excelsa Rainha, mãe de graça e rendal de ternura! Que o afeto de quem a
procura, bem que indigno jamais desdenhou.
=== QUERO OUVIR PELOS VALES E MONTES, RESSOAR COM SUAVE HARMONIA!
GLÓRIA A MÃE DE JESUS, Ó MARIA, QUE PARA O CÉU CORPO E ALMA LEVOU
(BIS)
- Sobre os astros assenta seu trono/ mas da terra seus olhos não tira/ observando que a alma
suspira/ por beleza que a Deus cativou.

- Sim, Maria, sou teu vem levar-me/ Junto a Ti a que o amor dá direito/ Alma em prece aqui
tens neste peito/ Que contigo ao céu quero subir.
- Camamu, tens gentil Padroeira/ para ti só por Deus escolhida/ para a Mãe e Rainha querida/
do teu povo e do teu coração.
38. SALVE, CAMAMU, PLÁCIDA MANSÃO/ SAUDEMOS NOSSA RAINHA A
SENHORA DA ASSUNÇÃO.
- Oh! Virgem Maria, Mãe do meu Jesus/ dai-nos força, ó Senhora, e sempre dai-nos a vossa
luz.
- Oh! Santíssima Virgem, de graça medianeira/ foste por Deus escolhida/ para ser nossa
Padroeira.
- Dai-nos Mãe querida, pelo sumo bem! Vossa bênção carinhosa/ e guardai-nos contra o mal
amém.
39. NÃO VOS ESQUEÇAIS, SENHORA, DO POVO CAMAMUENSE/ ESTA FREGUESIA
É VOSSA/ TUDO NELA A VÓS PERTENCE.
- Oh! Amável Padroeira, oh! Mãe Virgem da Assunção/ a quem hoje vos venera/ Dai na morte
a salvação! Dai calor a quem não sente, para Deus santo fervor/ Infundi nas frias almas, ternura,
ternura, amor.
- Concedei sequer a uma/ como graça e conversão/ pelo amor de vosso Pai/ Oh! Mãe Virgem,
Virgem da Assunção/ Pela glória inefável da vossa coroação/ Dai-nos virtudes agora e na morte
a salvação.
40. OH! GLÓRIA DE NOSSA TERRA (BIS) NOSSA EXCELSA PADROEIRA (BIS)/
DESTA NAÇÃO BRASILEIRA (BIS)/ SERÁS TU SEMPRE, SERÁS TU SEMPRE O
AMOR. SERÁS TU SEMPRE O AMOR.
- Salve, oh! Nobre Padroeira/ Oh! Senhora da Assunção/ guiai o teu rebanho/ na mais celeste
mansão.
- Salve, Oh! Virgem Padroeira! Dos anjos sois protegida/ e por todos escolhida para Mãe do
Salvador

PROGRAMAÇÃO
1ª Noite: 06/08 (domingo).
Noite dos Funcionários Públicos.
Subtema: “Maria eleita de Israel e filha predileta do pai”. (leitura dominical)
Dedicada: Motorista, Moto Taxi, Motoqueiros, Poder Judiciário, Ministério Público,.
Resp: RCC e Apostolado da Oração
2ª Noite: 07/08 (segunda-feira)
Noite dos Idosos.
Subtema: “Maria cheia de Graça a Virgem que soube ouvir”.( Is 7,14;8,10c. Sl 39 pp19 Lc 1,26-38.)

Dedicada: Garis, Lavadeiras, as Marias, profissionais da saúde, Marinheiros, Banco do Brasil, Clube da Melhor idade.
Resp: Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão e Coral.
3ª Noite: 08/08 (terça-feira)
Noite dos homens
Subtema: “Maria mãe do salvador e nossa mãe”.( Is 9,1-3.5-6; Sl 95; Lc 2,1-14)
Dedicada: Comerciantes, Açougueiros, Feirantes, Correios, Escolas: Antônio Carlos Magalhães, São Domingo Sávio,
Noelia Maria e as Romeiras de Nossa Senhora da Assunção.
Resp: Legião de Maria e Cursilho
4ª Noite: 09/08 (quarta-feira)
NOITE DAS COMUNIDADES.
Subtema: “Maria mãe e mulher que nos traz e apresenta o Salvador”.( Ml 3,1-4; Sl 23; Lc 2,27-35)
Dedicada: As Comunidades da Paróquia Paróquia, Associações Locais: AVEMAV, APABAS, ACOSAC. COOPROCAM,
ABOCA, PETI, CDL, Maçonaria, SASOP e Colônia de Pescadores.
Resp: Mãe Peregrina, Grupo Viver em Cristo e Grupo São José.
5ª Noite: 10/08 (quinta-feira)
Noite das Mulheres.
Subtema: “Maria a mãe do Senhor, de Nazaré aos nossos dias”.( Gl 4,4-7; Sl 130; Lc 2, 22. 39-40)
Dedicada: Pastorais e Movimentos, CEPLAC, Embasa, Colégio Estadual Luiz Rogerio de Souza, Colégio Benicio Dias,
Escola Aurea Cruz Ferreira e Escola Branca de Neve.
Resp: Movimento de Fátima de Liturgia.
6ª Noite: 11/08 (sexta-feira)
Noite das Pastorais.
Subtema: “ Maria nossa intercessora desde Caná da Galileia ao hoje da nossa história”. (Ex 9, 3-8ª; 46 Sl 118; Jo
2,1-11
Dedicada: Colégio Pirajá, Escolas: Eponina, Margarida Genê, Marcelino Borges, Educandário Dalila Silva.
Resp: Pastoral do Dízimo e Terço dos homens
7ª Noite: 12/08 (sábado)
Noite das Crianças.
Subtema: “ Maria mãe e discípula fiel do Senhor”. (Eclo51,13-27 pp 50 Sl 18 pp 51 Lc 2,41-52)
Dedicada: Romeiros de Bom Jesus da Lapa, Conselho Tutelar, Escolas: Vasco Neto e Maria Augusta. Paróquias Vizinhas:
Travessão, Ituberá. Igrapiúna, Marau e Itacaré.
Resp: Pastoral da Criança e Catequese
8ª Noite: 13/08 (domingo).
Noite da Juventude e Adolescentes.
Subtema: “ Maria mãe do Senhor e Templo do Espírito Santo”. (leitura DOMINICAL)
Dedicada: Portadores de Necessidades Especiais, Escola Monteiro Lobato, Creche Mãe Zezé, Sindicatos, Policiais:
Militar e Civil.
Resp: EJC e ENEUC
9ª Noite: 14/08 (segunda-feira)
Noite da Família.
Subtema: “ Maria mãe do Senhor e modelo de unidade da Igreja”.(Própria do dia)
Dedicada: Filhos (as), amigos(as) de Camamu residente em outras cidades e devotos de Nossa Senhora da Assunção,
Seminário São Jorge dos Ilhéus Poder Legislativo e Poder Executivo.
Resp: Pastoral familiar
AVISOS:

DIA 30/07 LAVAGEM DA IGREJA MATRIZ;
DIA 06/08: CARREATA SAINDO DO GARCIA ÀS 18H;

DIA 13/08:BATIZADOS ÀS 08 HORAS E MISSA DA SAÚDE ÀS 15H;
DIA 13/08: INSTITUIÇÃO DOS NOVOS MINISTROS COM A PRESENÇA DE DOM MAURO, BISPO DIOCESANO;
DIA 15/08: DIA CONSAGRADO A NOSSA SENHORA: MISSA DAS INTENÇÕES ÀS 07H;
MISSA SOLENE ÀS 10HS;
PROCISSÃO ÀS 16H ENCERRANDO COM A BENÇÃO DO SANTÍSSIMO;
BARRACÃO TODOS OS DIAS COM PRATOS TÍPICOS

