
FESTA DA PENHA – 17 a 25/4/2022 
“Saúde dos enfermos, rogai por nós”  

 
PRESIDE: Pe Kelder José Brandão Figueira 
Co – Celebram: Pe Vitor Cesár Zille Noronha, Pe Ricardo; Pe. Marcos; Pe. Roberto Natal 
 
Equipe de Canto: Banda Dominus  

 
Preparação dos textos da missa (introdução, preces, paz e envio) 
 
Diáconos Altar e Evangelho:  
 
Leitores:   
 
DEUS NOS REÚNE 
 
1. ACOLHIDA E ANIMAÇÃO   
 
Leitor:   Giovanni - Fórum Igrejas e Sociedade 

 

Sejam bem-vindos e bem-vindas à Festa de Nossa Senhora da Penha, a Senhora das 

Alegrias, sintam-se acolhidos e acolhidas pela Senhora da Saúde. 

 

Neste grande encontro de fé e esperança preparado pelo Vicariato de Ação Social, Política e 

Ecumênica da Arquidiocese de Vitória, queremos saudar todas as paróquias e comunidades e, com 

alegria chamar para esta celebração as Pastorais da Saúde, da Pessoa Idosa, da Criança, da Aids, 

Carcerária, Ecologia, Juventude, Menor, Migrante, Operária, Povo da Rua, Pescadores e Pastoral 

da Sobriedade. 

Chamamos também os Projetos Sociais 

Fórum Igrejas e Sociedade em Ação 

Escola Fé e Política 

Campanha Paz e Pão 

Comissão de Promoção da Dignidade Humana 

Programa de Intercambio Brasil-Alemanha 

Sejam muito bem-vindos, bem-vindas!  

 

Saúde dos enfermos, rogai por nós! (Tema da Festa da Penha de 2022) 

 
Canto de acolhida 
Equipe de Canto: Banda Dominus                               
 
 
 
 
 



2. INTRODUÇÃO 
 
Anim.: Giovanni - Fórum Igrejas e Sociedade 

Após 2 anos sem a festa presencial por causa da pandemia da Covid 19, que em nosso país ceifou 

mais 660 mil irmãos e irmãs, hoje estamos aqui reunidos em alegria e esperança súplicando para 

que N.S. da Penha Interceda pela saúde de todos os enfermos de nossa nação. 

Que nossa celebração possa ser sentida e vivida como um grande momento de encontro com a 

Mãe de Jesus, que ressuscitado, nos convida a crer na vida e vida em abundância. 

 

Nossa Senhora da Saúde, Rogai por nós. 

 

3. CANTO DE ABERTURA:  
 
Canto: Por Sua Morte, a Morte Viu o Fim     
Equipe de Canto: Banda Dominus                               
  
Por Sua morte, a morte viu o fim / Do sangue derramado a vida renasceu / Seu pé ferido nova 

estrada abriu / E Neste homem, o homem enfim se descobriu  

  

Meu coração me diz: O amor me amou / E se entregou por mim, Jesus ressuscitou!  

Passou a escuridão, o Sol nasceu. A vida triunfou, Jesus ressuscitou!  

  

Jesus me amou e Se entregou por mim / Os homens todos podem o mesmo repetir /  

Não temeremos mais a morte e a dor / O coração humano em Cristo descansou 

 
 
4. SAUDAÇÃO INICIAL 

 
 
5. PERDÃO:   

Leitora: Nataly - CPDH) 
 

1) Senhor, o feminicídio que assola o Estado do Espírito Santo é um pecado contra vós, contra 

a vida e contra a dignidade humana. Inúmeras vezes, são mães e companheiras 

assassinadas em seus próprios lares.  

SENHOR, PELAS VEZES QUE FOMOS DESCOMPROMETIDOS COM AS NOSSAS 

IRMÃS. Cantemos:   

  Senhor, tende piedade de nós!    

2) Cristo, o rosto de nossos jovens pobres, negros e marginalizados é reflexo do teu rosto na 

cruz. Como é possível construir um Projeto de Vida em um país marcado por projetos de 



morte, que não é capaz de oferecer o mínimo para que as juventudes possam sonhar com 

um futuro digno?   

CRISTO, PERDOA-NOS PELAS VEZES QUE NÃO LUTAMOS AO LADO DOS JOVENS 

CONTRA O RACISMO, O PRECONCEITOS E VIOLÊNCIA QUE LHES TIRAM A VIDA. 

Cantemos:   

Cristo, tende piedade de nós 

3) Senhor, como é grande a multidão dos que morreram e morrem pela COVID-19 neste tempo 

de pandemia! No Brasil, quantos irmãos e irmãs tiveram suas vidas ceifadas sem direito ao 

acesso adequado à hospitais, médicos, consultas e medicamentos, sobretudo os mais 

pobres, vítimas da força violenta do capital.   

PERDÃO PELA NOSSA OMISSÃO NA LUTA POR UM PAÍS MAIS JUSTO. Cantemos: 

Senhor, tende piedade de nós!    

 
 
6. GLÓRIA:  

Equipe de Canto: Banda Dominus                               
 
Canto: Glória a Deus nos Altos Céus! 
 
Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados 

A vós vos louvam, Rei celeste, os que foram libertados 

Deus e Pai nós vos louvamos, adoramos, bendizemos 

Damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos 

Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai 

Vós de Deus cordeiro Santo, nossas culpas perdoai 

Vós que estais junto do Pai, como nosso intercessor 

Acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor 

Vós somente sois o Santo, o altíssimo, o Senhor 

Com o espírito divino, de Deus Pai o esplendor 

Amém! Amém! Amém! Amém! 

 
7. ORAÇÃO 
 
DEUS NOS FALA 
 
 
Lecionário para as missas de Nossa Senhora pg. 226 – 229 
 



 
8. PRIMEIRA LEITURA: Jt 13,18-20;15,9 - ‘‘Tu és bendita, ó filha, pelo Deus Altíssimo’’. 

 Leitor: Hildo – Fórum dos Projetos Sociais 
Leitura do Livro de Judite: 
 

18 Dirigindo-se a Judite, falou Ozias: «Tu és bendita, ó filha, pelo Deus altíssimo, mais que todas as 

mulheres da terra. Bendito é o Senhor, nosso Deus, que criou o céu e a terra, e te conduziu para 

ferires na cabeça o chefe dos nossos inimigos. 19 O teu louvor não se apagará do coração de todos 

os que se lembrarem, para sempre, da força de Deus! 20Que o Senhor te conceda, para tua 

exaltação eterna, que Ele te visite com seus bens, porque não poupaste a tua vida por causa da 

humilhação do nosso povo, mas te opuseste à nossa ruína, correndo diretamente ao alvo, na 

presença do nosso Deus».  

E todo o povo aclamou: «Amém, Amém! ». 

15,9 Quando Judite veio recebê-los, todos juntos a bendisseram, com estas palavras: «Tu és a 

exultação de Jerusalém, a glória imensa de Israel, o grande louvor da nossa gente». 

- Palavra do Senhor. 

- Graças a Deus. 

 

 
9. SALMO RESPONSORIAL: 44  

Equipe de Canto: Banda Dominus 
 

R: O Senhor fez em mim maravilhas. 
 
Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto: 
«Esquecei vosso povo e a casa paterna! 
Que o Rei se encante com vossa beleza! 
Prestai-lhe homenagem: é o vosso Senhor! 
 
O povo de Tiro nos traz seus presentes, 
os grandes do povo vos pedem favores, 
Majestosa, a princesa real vem chegando, 
vestida de ricos brocados de ouro. 
 
R: O Senhor fez em mim maravilhas. 
 
Em vestes vistosas ao Rei se dirige, 
e as virgens amigas lhe formam cortejo, 
entre cantos de festa e com grande alegria, 
ingressam, então, no palácio real». 
 
Deixareis vossos pais, mas tereis muitos filhos, 
fareis deles os reis soberanos da terra. 
Cantarei vosso nome de idade em idade, 
para sempre haverão de louvar-vos os povos! 
 
R: O Senhor fez em mim maravilhas. 
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10. SEGUNDA LEITURA: Gl 4,4-7 - ‘‘Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher’’. 

 

Leitora: Marinilce – Fórum dos Projetos Sociais 
 
Leitura de São Paulo aos Gálatas: 
 
Irmãos quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, 

nascido sujeito à Lei 5   a fim de resgatar os que eram sujeitos à Lei, e para que todos recebêssemos  

a filiação adotiva. 6 E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho 

que clama: Abbá, ó Pai! 7 Assim já não és mais escravo, mas filho; e se és filho, és também herdeiro: 

tudo isso, por graça de Deus. 

- Palavra do Senhor. 

- Graças a Deus. 

 
11. CANTO DE ACLAMAÇÃO 
Equipe de Canto: Banda Dominus                               

 
CANTO: Quando estamos unidos - Pe Zeca  

 

  

Aleluia, aleluia, aleluia  

Aleluia, aleluia, aleluia  

Quando estamos unidos, estás entre nós  

E nos falarás da tua vida  

  

Aleluia, aleluia, aleluia  

Aleluia, aleluia, aleluia   

Este nosso mundo sentido terá  

Se tua palavra renovar  

 

 
12. EVANGELHO: Lc 1,39-55 – ‘‘O Senhor revela sua misericórdia aos pequenos’’. 
 
- O senhor esteja convosco. 
 
- Ele está no meio de nós. 
 
- Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas. 
 
- Glória a vós, Senhor. 
 
 
39 Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se, apressadamente, a uma 

cidade da Judéia. 40 Entrou na casa de Zacarias, e cumprimentou Isabel. 41 Quando Isabel ouviu 
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a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. 42 

Com um grande grito, exclamou: «Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu 

ventre! 43 Como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar? 44 Logo que a sua 

saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. 45 Bem-

aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido, o que o Senhor lhe prometeu.» 

 46 Então Maria disse: 

 «A minha alma engrandece o Senhor, 

47      e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, 

48       porque olhou para a humildade de sua serva. 

Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, 

49       porque o Todo-poderoso fez coisas em meu favor.  

O seu nome é santo, 

50       e sua misericórdia se estende, de geração em geração, 

a todos os que o respeitam. 

51       Ele mostrou a força de seu braço: dispersou os soberbos de coração. 

52       Derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. 

53       Encheu de bens os famintos, e despediu os ricos de mãos vazias. 

54       Socorre Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, 

55       conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência, para 

sempre.» 

- Palavra da Salvação. 

- Glória a vós Senhor. 

 
13. HOMILIA 
 
14. PROFISSÃO DE FÉ 
 
15. PRECES DA COMUNIDADE: 

 Leitora:  Maria das Graças – Pastoral da Criança 

  (Cada prece terá uma resposta). 

 

Imploramos a misericordiosa bondade da Senhora da Penha, para que apresente ao Pai nossos 

pedidos e preces. 

 

1) Por intercessão da Virgem da Penha, ‘Estrela da Manhã” - iluminai o Papa Francisco na sua 

missão de pastorear a Igreja de Cristo, que seu testemunho e profetismo inspire ações 

transformadoras junto a todos os que sofrem e na construção de mundo de paz, roguemos: 

- ESTRELA DA MANHÃ, ROGAI POR NÓS! 
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2) Por intercessão da Virgem da Penha, “Saúde dos Enfermos” - orientai os governantes de 

todas as nações e conceda-lhes sabedoria para governar e desenvolver Políticas Públicas que 

favoreçam o acesso aos Direitos Básicos como saúde e educação, para as pessoas viverem com 

dignidade e justiça social, roguemos: 

- SAÚDE DOS ENFERMOS, ROGAI POR NÓS! 

 

3) Por intercessão da Virgem da Penha, “Refúgio dos Pecadores” – libertai-nos da intolerância, da 

injustiça, da discriminação, do preconceito de raça, de gênero, de classe social, nacionalidade e 

orientação sexual, e reúna a todos na luta pela inclusão sociocultural, roguemos: 

- REFUGIO DOS PECADORES, ROGAI POR NÓS! 

 

4) Por intercessão da Virgem da Penha, “Consoladora dos Aflitos” – suplicamos por todos nós aqui 

reunidos celebrando o Dia da Padroeira do estado do Espírito Santo, livrai o povo capixaba da 

violência extrema. Livrai as mulheres vítimas da violência doméstica, do preconceito e do 

feminicídio. Livrai a juventude negra e pobre do desemprego e do extermínio, roguemos: 

- CONSOLADORA DOS AFLITOS, ROGAI POR NÓS! 

 

5) Por intercessão da Virgem da Penha, “Auxílio dos Cristãos” -  concedei ao Vicariato para Ação 

Social, Política e Ecumênica, a perseverança para levar adiante as Pastorais, ações, serviços e 

Projetos Sociais da nossa Arquidiocese, com o compromisso e amor aos irmãos em situação de 

vulnerabilidade, roguemos: 

- AUXÍLIO DOS CRISTÃOS, ROGAI POR NÓS. 

 

DEUS FAZ COMUNHÃO 

 
16. PREPARAÇÃO DAS OFERENDAS:  

(Campanha Paz e Pão – entrada com a oferta de cesta básica serão colocadas na frente do altar) 

Equipe de Canto: Banda Dominus                               

 
Canto: As mesmas mãos – Zé Vicente 

As mesmas mãos que plantaram a semente  

Aqui estão  

O mesmo pão que a mulher preparou  

Aqui está  

O vinho novo que a uva sangrou jorrará  

No nosso altar  



  

A liberdade haverá, a igualdade haverá  

E nessa festa, onde a gente é irmão  

O Deus da vida se faz comunhão (2x)  

  

Na flor do altar o sonho da paz mundial. A luz  

Acesa é a fé que palpita hoje em nós. Do livro  

Aberto o amor se derrama total no nosso altar  

  

Bendito sejam os frutos da terra de Deus  

Bendito sejam o trabalho e a nossa união  

Bendito seja Jesus, que conosco estará além  

Do altar  

 

 
LITURGIA EUCARÍSTICA – ORAÇÃO EUCARÍSTICA E PREFÁCIO 
 
 
17. SANTO 

 Equipe de Canto: Banda Dominus                               
 

Santo, Santo é o Senhor!   

Terra e céus cantam em seu louvor.   

Santo, proclamam suas criaturas:   

Hosana, hosana, hosana nas alturas!   

Hosana cantemos, hosana louvemos com filial ternura!   

Bendito é o que vem em nome do Criador!   

Bendito é o que traz a paz em plenitude do amor!   

Hosana!   

 
18. PAI NOSSO 

 
 
19. SAUDAÇÃO DA PAZ:  

 
 
20. CORDEIRO DE DEUS 

 Equipe de Canto: Banda Dominus                               
 

Canto: Cordeiro  (Amor e adoração)  

 



Cordeiro de Deus / Que tirais o pecado do mundo / Tende piedade, piedade de nós./ Cordeiro de 

Deus / Que tirais o pecado do mundo / Tende piedade, piedade de nós./ Cordeiro de Deus / Que 

tirais o pecado do mundo. /Dai-nos a paz, a vossa paz.  

 
 
21. COMUNHÃO:  

 
Canto 1: Antes da Morte e Ressurreição 

  

Antes da morte e ressurreição de Jesus,/ Ele, na Ceia, quis se entregar: / Deu-se em comida e 

bebida pra nos salvar.  

  

E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão,  

Ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. (bis)  

  

Para lembrarmos a morte, a cruz do Senhor,/ Nós repetimos como / Ele fez: Gestos, palavras, até 

que volte outra vez.  

  

Este banquete alimenta o amor dos irmãos / E nos prepara a glória do céu; / Ele é a força na 

caminhada pra Deus.  

  

Eis o Pão vivo mandado a nós por Deus Pai! / Quem o recebe não morrerá; / No último dia vai 

ressurgir, viverá.  

  

Cristo está vivo, ressuscitou para nós! /  Esta verdade vai anunciar / A toda a terra, com alegria, a 

cantar  

 

Canto 2:  Maria de Deus, Senhora da Paz  

  

É bom estarmos juntos  

Nesta mesa do Senhor  

E sentirmos Sua presença  

No calor do nosso irmão  

  

Deus nos reúne aqui  

Em um só espírito  

E um só coração  

Toda família vem  

Não falta ninguém nesta comunhão  



  

E vem, cantando entre nós Maria de Deus, Senhora da Paz  

E vem, orando por nós A Mãe de Jesus (2x)  

  

Maria, nossa Mãezinha  

Nos convida à união  

Sua presença nos une  

Faz-nos sempre mais irmãos  

Nossa Senhora, escuta  

O nosso silêncio, a nossa oração  

E apresenta o Filho  

Que se dá no vinho  

Que se dá no pão 

 
22. ORAÇÃO 

 
 
DEUS NOS ENVIA 
 

 
23. MOMENTO DE ENVIO:  

 
Leitores: Kamila e Santiago - Escola de Fé e Política   
 
(Enquanto acontece a leitura do momento, serão apresentados cartazes com frases e em seguida 
serão queimadas em uma panela de barro) 
 

 
LEITOR(A) 1: Nosso querido Papa Francisco, na encíclica Fratelli Tutti, aponta que “hoje 

infelizmente, muitas vezes a política assume formas que dificultam o caminho para um mundo 

diferente”.  Ele nos lembra que “perante tantas formas de política mesquinhas e fixadas no interesse 

imediato, a grandeza política se mostra quando, em momentos difíceis, se trabalha com base em 

grandes princípios e pensando no bem comum a longo prazo”. 

 

LEITOR(A) 2: Nós Te louvamos e damos graças, ó Pai, pelos cristãos e cristãs verdadeiros 

que assumem o compromisso com a ação política como forma de viver o Evangelho e a 

Doutrina Social da Igreja. 

TODOS: Por todas as pessoas que lutam pela dignidade humana, Obrigada Senhora da Penha 

 

LEITOR(A) 1: Francisco também afirma que “é necessário pensar a participação social, política e 

econômica segundo modalidades tais que incluam os movimentos populares e animem as 



estruturas de governo (...) com aquela torrente de energia moral que nasce da integração dos 

excluídos na construção do destino comum”. 

 

LEITOR(A) 2: Nós Te louvamos e damos graças, ó Pai, pelos movimentos populares que, das 

periferias e áreas rurais de nosso país, animam o povo na luta por melhores condições de 

vida, por terra e moradia e apontam soluções que deveriam ser colocadas em prática pelos 

governos democráticos. 

TODOS: Por todas as pessoas que lutam pela dignidade humana, Obrigada Senhora da Penha 

 

LEITOR(A) 1: O Santo Padre nos convida a ‘‘revalorizar a política, que é uma sublime vocação, é 

uma das formas mais preciosas de caridade, porque busca o bem comum”. “Esta caridade”, diz o 

papa, “é sempre um amor preferencial pelos últimos, que subjaz a todas as ações realizadas em 

seu favor”. 

 

LEITOR(A) 2:  Nós Te louvamos e damos graças, ó Pai, por todos os cristãos e cristãs que 

não se satisfazem apenas com a caridade individual e não veem a pobreza como “vontade 

de Deus”, mas que, ao contrário, a concebem como um clamor que chega aos ouvidos do 

Pai e que deve ser por nós combatida. 

TODOS: Por todas as pessoas que lutam pela dignidade humana, Obrigada Senhora da Penha 

 

LEITOR(A) 1: Para o Papa Francisco, “na política, há lugar também para amar com ternura”. Essa 

ternura, ele nos diz, consiste “no amor, que se torna próximo e concreto”. “No meio da atividade 

política, os mais pequeninos, frágeis e pobres devem enternecer-nos: eles têm o ‘direito’ de 

arrebatar a nossa alma, o nosso coração.  

 

LEITOR(A) 2: Nós Te louvamos e damos graças, ó Pai, por todos que vivem a política com 

amor e rejeitam o discurso e a prática do ódio que tomou conta da política nos últimos anos. 

Graças por todos aqueles e aquelas que se movem pelo amor aos mais pobres e aos 

marginalizados e que desejam a sua recuperação e não a sua morte ou banimento da 

sociedade. 

TODOS: Por todas as pessoas que lutam pela dignidade humana, Obrigada Senhora da Penha 

 

LEITOR(A) 1: Nosso pontífice ressalta a nobreza de sermos capazes de realizar ações “cujos 

frutos serão colhidos por outros” e afirma que “a vida política autêntica, que se funda no direito e 

num diálogo leal entre os sujeitos, renova-se com a convicção de que cada mulher, cada homem 

e cada geração encerram em si uma promessa que pode irradiar novas energias relacionais, 

intelectuais, culturais e espirituais”. 



 

LEITOR(A) 2: Nós Te louvamos e damos graças, ó Pai, pelos homens e mulheres, cristãos e 

não cristãos, capazes de realizar a política do diálogo fraterno e que se engajam na luta pela 

transformação das estruturas sociais, mesmo que não almejem colher, agora, os seus 

frutos. Graças por todos aqueles e aquelas que se unem entre si e os que se aliam aos 

pobres na luta contra a pobreza. 

TODOS: Por todas as pessoas que lutam pela dignidade humana, Obrigada Senhora da Penha 

 

LEITOR(A) 1: Por fim, nosso querido Papa Francisco, na Fratelli Tutti nos adverte de que “se a 

música do Evangelho cessar de repercutir nas nossas casas, nas nossas praças, nos postos de 

trabalho, na política e na economia, teremos extinguido a melodia que nos desafiava a lutar pela 

dignidade de todo o homem e mulher.” 

 

LEITOR(A) 2: Nós Te louvamos e damos graças, ó Pai, pela música sublime do amor, da 

justiça e da verdade entoada pelos evangelhos e pela nossa Igreja, que abafa o ruído da 

política da exclusão, das fake news, dos discursos de ódio, do desprezo com as mulheres, 

negros, indígenas, LGBTQIA+, quilombolas e outras minorias. Glórias e louvores a Jesus, 

por nos ter revelado que Deus é amor e que quem está no amor está em Deus, e Deus nele 

e nela. 

TODOS: Por todas as pessoas que lutam pela dignidade humana, Obrigada Senhora da Penha 

 

Benção Final 

Canto 

(C.F. 2002)  

  

A necessidade era tanta e tamanha/ Que a fraternidade saiu em campanha, / Andou pelos vales, 

subiu as montanhas / Foi levar o seu pão. / A dor era tanta, a injustiça tamanha,/ Que a luz de 

Jesus que o seu povo acompanha / O iluminou pra viver em campanha / Em favor dos irmãos.  

  

Um só coração e uma só alma,/ Um só sentimento em favor dos pequenos/ E o desejo feliz/ 

De tornar o país / Mais irmão e fraterno / Vão fazer de nós Povo do Senhor / Construtores do 

amor, / Operários da paz, / Mais fiéis a Jesus; / Vão fazer nossa igreja/ Uma Igreja mais santa  /E 

mais plena de luz.  

  

Erguer as mãos com alegria  

Mas repartir também o pão de cada dia! (3X)  

     



Final.2 (C.F.2007)  

  

Seja o verde o sinal da esperança /Na Amazônia, rincão da aliança/ Sem os males que gera a 

cobiça;/ Com o Cristo que tudo renova, /Haveremos de ver terra nova /Nova terra onde reina a 

justiça!  

  

Rios, lagos, florestas e povos,  

Bendizei ao Senhor na canção, 

Bendizei ao Senhor na canção,  

É canção que constrói tempos novos 

Nossa vida e missão neste chão!  

Nossa vida e missão neste chão!  

  

Os apelos de Deus pela vida /Vêm na voz de Jesus que convida/ Ao convívio na diversidade.  

Pelo pobre que se há de acolher A Amazônia vai se converter /Na Planície da fraternidade.  

  

Amazônia, levamos ao mundo,/ O clamor que se faz tão profundo / Por justiça, trabalho e pão,  

Pela vida que se manifesta, /Pelos nossos irmãos da floresta/ Pela paz e evangelização.  

Amazônia, Amazônia, este canto/ Nos ajude a enxugar todo pranto/ Deste solo tão forte e tão 

terno! / E que a vida dos mártires seja /  Novo sopro de vida na Igreja / E esperança de um mundo 

fraterno.  

    

Final.3 (Hino à Nossa Senhora da Penha)  

 Virgem da Penha, minha alegria, Senhora nossa, Ave Maria!   Ave, Ave, Ave Maria!  

 Deste teu trono tu irradias, paz e esperança, Ave Maria!   Ave, Ave, Ave Maria!  

 És meu refúgio, seguro guia, nas tentações, Ave Maria!   Ave, Ave, Ave Maria!  

 A dor que oprime tu alivias; dá-me saúde, Ave Maria!   Ave, Ave, Ave Maria!  

  Amar-te quero todos os dias, minha doçura, Ave Maria!   Ave, Ave, Ave Maria!  

Mais sacerdotes. Oh! Mãe envia! Sábios e santos, Ave Maria! Ave,   Ave, Ave Maria!  

Nossas famílias protege e guia; és meu amparo, Ave Maria!   Ave, Ave, Ave Maria!  

 Virgem da Penha, tão doce e pia, és padroeira, Ave Maria!   Ave, Ave, Ave Maria!  

 Contigo espero estar um dia, na eternidade, Ave Maria!   Ave, Ave, Ave Maria!  


