
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISSA 

O PEDÃO DE ASSIS 
 

Em comemoração aos 800 anos do Perdão de Assis no 

Ano Santo da Misericórdia 
1216-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RITOS INICIAIS 

 

Comentário Inicial 
Com alegria, hoje nos reunimos para celebrar a Festa de Nossa 

Senhora dos Anjos da Porciúncula. Esse foi um lugar especial para São 

Francisco e também o é para toda a nossa Família Franciscana. A 

Porciúncula é o berço da nossa vocação, é o espelho de humildade, lugar 

para bebermos da fonte, e também lugar da onde os irmãos são enviados em 

missão. Aí, neste lugar, Francisco deu início à Ordem dos Frades Menores 

e preparou a fundação das Clarissas; e aí completou felizmente o curso de 

seus dias sobre a terra. Foi também aí que, no ano de 1216, o Santo Pai 

alcançou especial Indulgência, que os Sumos Pontífices confirmaram e 

estenderam a outras muitas Igrejas. Realizado por esta conquista, Francisco 

chegou a dizer: “Irmãos meus, quero mandar-vos todos ao paraíso!” 

Deste modo, neste ano de 2016, celebramos os 800 anos do Perdão 

de Assis. A celebração desta data tão significativa para nós, por divina 

coincidência, cai justamente no Ano Santo da Misericórdia. Que Deus, que 

é rico em Misericórdia, e usou de Misericórdia para com seu servo 

Francisco, nos ajude a também oferecer Misericórdia. Que nesta 

celebração, deixemos de lado todo ressentimento, toda mágoa, e peçamos 

ao Senhor a graça de perdoar e oferecer sua misericórdia aos irmãos e 

irmãs nossos.  Que jamais ninguém sai de nossa presença sem receber 

Misericórdia.  

Assim, celebrando tantos e tão grandes favores e graças recebidos 

nesta Igrejinha, iniciemos esta celebração cantando alegremente.  

 

CANTO DE ABERTURA 
Letra: Frei Zilmar Augusto, OFM 

Música: Frei Ademir José Peixer, OFM 

1. Venham todos, irmãos meus, com alegria, * celebrar este momento tão 

feliz, * em que um Pobre, aos pés da Virgem Maria, * alcançou a nós o 

“Perdão de Assis”. 

Senhora dos anjos, és nosso modelo, * de vida humilde e total doação! * 

Senhora dos Anjos, teus Filhos desejam, * levar pelo mundo a paz e o 

perdão! 

2. Oitocentos anos celebramos hoje * do pedido de Francisco que implora: 

* "Santo pai, eu não te peço por anos, * mas por almas, peço a 

misericórdia"! 

3. Irmãos, guardem sempre com grande carinho, * esta pequenina “porção 

do Senhor”. *Pois, na Ordem, Ela aponta o caminho, * da vida em pobreza, 

doada co’amor.  



4. Demos glória a Deus Pai e Criador, * e ao seu Filho que se fez nosso 

caminho * e ao Espírito, guia de nossa Ordem, * ontem, hoje e sempre. 

Aleluia! Amém! 

 

Antífona de entrada                   Jt 13,31 

Tu és abençoada pelo Senhor, 

porque o Deus de Israel será glorificado por causa de ti 

entre todas as nações, 

que ouvirem o teu nome. 

 

PR: Em Nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

Todos: Amém. 

 

PR: A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do 

Espírito Santo esteja convosco. 

 

Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 

 

ATO PENITENCIAL 
Letra: Frei Zilmar Augusto, OFM 

Música: Cristiane da Mata e Marcos da Matta 

PR: “Irmãos, perdoai e sereis perdoados. Porque se vós não perdoardes, 

também o Senhor não perdoará os vossos pecados. Confessai a todos os 

vossos pecados. Bem aventurados os que morrem na penitência porque 

estarão no Reino dos céus. Saibamos perdoar, pois nisto está a perfeita 

alegria” (silêncio). 

 

PR.: Pelas vezes que matamos os nossos irmãos e irmãs com nossa língua, 

com comentários maliciosos, * Senhor, tende piedade de nós e ensina-nos a 

perdoar. 

 

Respostas cantadas 

 

Todos.: ||:Senhor, piedade! * Ensina-nos a perdoar!:|| 

 

PR.: Pelas vezes que guardamos em nossos corações mágoas, ressentimento 

e rancor, * Cristo, tende piedade de nós e ensina-nos a perdoar. 

 

Todos.: ||:Cristo, piedade! * Ensina-nos a perdoar!:|| 

 

PR.: Pelas vezes que não oferecemos a Misericórdia e o Perdão de Deus aos 

nossos irmãos e irmãs, * Senhor, tende piedade de nós e ensina-nos a 

perdoar. 



 

Todos.: ||:Senhor, piedade! * Ensina-nos a perdoar!:|| 

 

PR.: Deus Pai misericordioso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos 

pecados e nos conduza à vida eterna. 

 

Todos.: Amém! 

 

HINO DE LOUVOR 

 

ORAÇÃO DO DIA 

PR.:  Oremos (Silêncio).  

Fazei, ó Deus, 

que, ao celebrarmos a gloriosa memória da Virgem Maria, 

Rainha dos Anjos, 

possamos também, por sua intercessão, 

participar da plenitude da vossa graça. 

Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 

na unidade do Espírito Santo. 

Todos.: Amém! 

 

 

LITURGIA DA PALAVRA 
 

São propostas três leituras para onde é celebrada como solenidade; celebrada como 

Festa, escolhe-se a primeira ou a segunda leitura. 

 

PRIMEIRA LEITURA           Eclo 24,1-4.16-22.31 

 

“Quem obedece à Sabedoria não terá de que se envergonhar”. 

 

Leitura do Livro do Eclesiástico. – A sabedoria faz seu próprio elogio e se 

ufana no meio de seu povo; abre a boca na assembleia do Altíssimo e se 

ufana diante de seu poder; é exaltada no meio do seu povo, e admirada na 

assembleia santa; entre a multidão dos eleitos, recebe louvores, e bênçãos 

entre os abençoados de Deus. 

 Estendi os ramos como terebinto, e meus ramos são ramos majestosos 

e belos. Como videira, brotei sarmentos encantados e minhas flores deram 

frutos de glória e riqueza. 

 Sou a mãe do belo amor e do temor, do conhecimento e da santa 

esperança. Em mim se acha toda a graça do caminho e da verdade, em mim 

toda a esperança de vida e da força. 



 Vinde até mim, vós que me desejais e saciai-vos com meus frutos! 

Pensar em mim é mais doce que o mel, e possuir-me é mais do que favo de 

mel. A memória do meu nome durará por toda a série dos séculos. Quem 

come de mim, terá ainda fome e quem bebe de mim, terá ainda sede. Quem 

me obedece não terá de que se envergonhar, e os que trabalham comigo não 

pecarão. Aqueles que me tornam conhecida terão a vida eterna. – Palavra do 

Senhor. Todos.: Graças a Deus! 

 

SALMO RESPONSORIAL 144 (145) 
Letra: Lecionário 

Música: Cristiane da Mata e Marcos da Matta 

Misericórdia e piedade é o Senhor. * Ele é amor, é paciência, é 

compaixão. 

1. Misericórdia e piedade é o Senhor. * Ele é amor, é paciência, é compaixão. 

* O Senhor é muito bom para com todos, * sua ternura abraça toda criatura. 

– R. 

2. O Senhor é amor fiel em sua palavra, * é santidade em toda obra que ele 

faz. * Ele sustenta todo aquele que vacila * e levanta todo aquele que tombou. 

– R. 

3. É justo o Senhor em seus caminhos, * é santo em toda obra que ele faz. * 

Ele está perto da pessoa que o invoca, * de todo aquele que o invoca 

lealmente. – R. 

 

SEGUNDA LEITURA               Gl 4,3-7 

 

“Deus enviou seu Filho, que nasceu de uma mulher”. 

 

Leitura da Carta de São Paulo Apóstolo aos Gálatas. - Irmãos, assim também 

nós, quando menores, estávamos escravizados na servidão dos elementos do 

mundo. Mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, 

que nasceu de uma mulher e submetido a uma Lei, para resgatar os que 

estavam sob a Lei, a fim de que recebêssemos a adoção. E, como prova de 

serdes filhos, Deus enviou a nossos corações o Espírito de seu Filho, que 

clama: “Abba, Pai!” De maneira que já não és escravos mas Filho, e, se filho, 

herdeiro por Deus. – Palavra do Senhor.  Todos.: Graças a Deus! 

 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 
Letra: Frei Zilmar Augusto, OFM 

Música: Cristiane da Mata e Marcos da Matta 

||:Aleluia, aleluia, aleluia a Ti, Senhor! * Aleluia, aleluia, a Ti, Cristo-

Verbo, Bondade e Amor!:|| 

1. Feliz o servo do Senhor o Deus Altíssimo, * que fizer misericórdia com o 

seu irmão!  

 



EVANGELHO            Lc 1,26-33 

 

PR: O Senhor esteja convosco!  

Todos.: Ele está no meio de nós! 

PR.: † Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. 

Todos.: Glória a Vós, Senhor! 

 

“Eis que conceberás em teu seio e darás à luz um filho”. 

 

 No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado da parte de Deus para uma 

cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem, prometida em casamento 

a um homem chamado José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. 

E entrando, disse-lhe o anjo: “Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está 

contigo!” Ao ouvir as palavras, ela se perturbou e refletia no que poderia 

significar a saudação. Mas o anjo lhe falou: “Não tenhas medo, Maria, 

porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás em teu seio e 

darás à luz um filho e lhe darás o nome de Jesus. Ele será grande e será 

chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu 

Pai, e Ele reinará na casa de Jacó pelos séculos e seu reino não terá fim”. – 

Palavra da Salvação.  Todos.: Glória a vós, Senhor! 

 

HOMILIA 

 

PROFISSÃO DE FÉ (Símbolo Apostólico) 

PR.:  Creio em Deus Pai todo-poderoso, criador do céu e da terra.  

Todos.: E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi 

concebido pelo poder do Espírito Santo; nasceu da Virgem Maria; 

padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto sepultado. Desceu à 

mansão dos mortos; ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus; está 

sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso, donde há de vir julgar os 

vivos e o s mortos. Creio no Espírito Santo; na Santa Igreja católica; na 

comunhão dos santos; na remissão dos pecados; na ressurreição da 

carne; na vida eterna. Amém. 

 

PRECES DA ASSEMBLEIA 

PR.: A Deus que é rico em Misericórdia, peçamos que escute nossos 

pedidos, nos ensine a perdoar as ofensas, e nos ajude a fazer misericórdia 

aonde quer que estejamos. Com confiança filial, supliquemos: 

 

Todos.: Senhor, ensinai-nos a fazer Misericórdia! 

 

1. Em nossa fraternidade (comunidade),  

2. Em nosso serviço franciscano de evangelização, 



3. Em nosso serviço solidário com os irmãos empobrecidos, 

4. Em nossa presença franciscana nas escolas e universidades, 

5. Em nossa presença franciscana nas paróquias e comunidades eclesiais, 

6. Em nossa presença franciscana junto a tantas famílias fragilizadas,  

7. Em nossa presença franciscana junto aos nossos jovens e crianças, 

8. Em nossos serviços franciscanos de comunicar o Evangelho, nossa forma 

de vida,  

 
(Pode haver outras invocações da comunidade) 

 

PR.: Ó Deus, ensinai-nos a fazer Misericórdia aonde quer que nós estejamos. 

Isto vos pedimos por Jesus Cristo Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 

 

Todos.: Amém! 

 

 

LITURGIA EUCARÍSTICA 
 

PREPARAÇÃO DAS OFERENDAS 
Letra: Frei Zilmar Augusto, OFM 

Música: Cristiane da Mata e Marcos da Matta 

1. Toda a Família Franciscana reunida, * agradecendo ao Senhor de nossa 

história, * que pelas mãos guiou Francisco aos irmãos, * e lhe mostrou o que 

é fazer misericórdia. 

Ó Pai das Divinas Misericórdias, * recebe dos Menores o louvor * por 

ensinar a Francisco e a nós agora, * a esbanjar por este mundo o Teu 

Amor. * De tua face lançai misericórdia, * sobre nossa Ordem, sobre 

nossa vida e nossos irmãos!  

2.  Ó Pai Bondoso, nos ajuda a celebrar, * o grande gesto de Francisco, nosso 

Irmão: * jamais deixar que em nossa fraternidade, * o irmão se perca pela 

nossa incompreensão.  

3. Ó Deus Altíssimo, Tu és misericórdia, * Tu és perdão, és acolhida e 

mansidão. * E neste tempo, nós queremos anunciar * quão grande e doce é 

para nós Teu coração. 

 

PR: Orai irmãos e irmãs, para que nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai 

todo poderoso. 

Todos.: Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, e para a glória de 

seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. 

 

SOBRE AS OFERENDAS 

PR.: Festejando com alegria a Mãe de Deus, 

nós vos oferecemos, ó Pai, a hóstia de louvor. 



Concedei-nos, por este sacrifício, 

progredir no caminho da salvação. 

Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 

na unidade do Espírito Santo. 

 

ORAÇÃOEUCARÍSTIA VII 

PR: O Senhor esteja convosco. 

Todos: Ele está no meio de nós. 

PR: Corações ao alto. 

Todos: O nosso coração está em Deus. 

PR: Demos graças ao Senhor, nosso Deus. 

Todos: É nosso dever e nossa salvação. 
 

PR: Na verdade, é justo e bom agradecer-vos, Deus Pai, porque 

constantemente nos chamais a viver na felicidade completa. Vós, Deus de 

ternura e de bondade, nunca vos cansais de perdoar. Ofereceis vosso perdão 

a todos, convidando os pecadores a entregar-se confiantes à vossa 

misericórdia. 

Todos: Como é grande, ó Pai, a vossa misericórdia! 

 

 PR: Jamais nos rejeitastes quando quebramos a vossa aliança, mas, por 

Jesus, vosso Filho e nosso irmão, criastes com a família humana novo laço 

de amizade, tão estreito e forte, que nada poderá romper. Concedeis  agora a 

vosso povo tempo de graça e reconciliação. Dai, pois, em Cristo, novo alento 

à vossa Igreja, para que se volte para vós. Fazei que, sempre mais dócil ao 

Espírito Santo, se coloque ao serviço de todos. 

Todos: Como é grande, ó Pai, a vossa misericórdia! 

  

PR: Cheios de admiração e reconhecimento, unimos nossa voz à voz das 

multidões do céu para cantar o poder de vosso amor e a alegria da nossa 

salvação: 

Todos: Santo, santo, santo... 

  

PR: Ó Deus, desde a criação do mundo, fazeis o bem a cada um de nós para 

sermos santos como vós sois santo. Olhai vosso povo aqui reunido e 

derramai a força do Espírito, para que estas oferendas se tornem o Corpo † e 

o Sangue do Filho muito amado, no qual também somos vossos filhos. 

  

PR: Enquanto estávamos perdidos e incapazes de vos encontrar, vós nos 

amastes de modo admirável: pois vosso Filho – o Justo e Santo – entregou-

se em nossas mãos, aceitando ser pregado na cruz. 

Todos: Como é grande, ó Pai, a vossa misericórdia! 
  



PR: Antes, porém, de seus braços abertos traçarem entre o céu e a terra o 

sinal permanente da vossa aliança, Jesus quis celebrar a páscoa com seus 

discípulos. Ceando com eles, tomou o pão e pronunciou a bênção de ação de 

graças. Depois, partindo o pão, o deu a seus amigos, dizendo: 

  

TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO, QUE SERÁ 

ENTREGUE POR VÓS. 

  

Ao fim da ceia, Jesus, sabendo que ia reconciliar todas as coisas pelo sangue 

a ser derramado na cruz, tomou o cálice com vinho. Ele vos deu graças 

novamente, e passou o cálice a seus amigos, dizendo: 

  

TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO MEU SANGUE, O 

SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO 

POR VÓS E POR TODOS, PARA REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI 

ISTO EM MEMÓRIA DE MIM. 

  

Eis o mistério da fé! 

  

Todos: Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa 

ressurreição.  Vinde, Senhor Jesus! 
  

PR: Lembramo-nos de Jesus Cristo, nossa páscoa e certeza da paz definitiva. 

Hoje celebramos sua morte e ressurreição, esperando o dia feliz de sua vinda 

gloriosa. Por isso, vos apresentamos, ó Deus fiel, a vítima de reconciliação 

que nos faz voltar à vossa graça. 

Todos: Esperamos, ó Cristo, vossa vinda gloriosa! 

  

Olhai, com amor, Pai misericordioso, aqueles que atraís para vós, fazendo-

os participar no único sacrifício do Cristo. Pela força do Espírito Santo, todos 

se tornem um só corpo bem unido, no qual todas as divisões sejam superadas. 

Todos: Esperamos, ó Cristo, vossa vinda gloriosa! 
  

PR: Conservai-nos, em comunhão de fé e de amor, unidos ao Papa (N.) e ao 

nosso Bispo. (N.). Ajudai-nos a trabalhar juntos na construção do vosso 

reino, até o dia em que, diante de vós, formos santos com os vossos santos, 

ao lado da Virgem Maria e dos Apóstolos, com nossos irmãos e irmãs já 

falecidos que confiamos à vossa misericórdia. 

Quando fizermos parte da nova criação, enfim libertada de toda maldade e 

fraqueza, poderemos cantar a ação de graças do Cristo que vive para sempre. 

Todos: Esperamos, ó Cristo, vossa vinda gloriosa! 
  



PR: 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. 

Todos: Amém! 

 

RITO DA COMUNHÃO 

PR: O Senhor comunicou-nos o seu espírito. Com a confiança e a liberdade 

de filhos e filhas, digamos juntos. 

 

Todos: 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 daí hoje; perdoai-nos as nossas 

ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos 

deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. 

 

PR: 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. 

Todos: Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre! 

 

PR: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, 

eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima 

vossa Igreja; dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós, que 

sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. 

Todos: Amém! 

 

PR: A paz do Senhor esteja sempre convosco. 

Todos: O amor de Cristo nos uniu. 

 

PR: Irmãos e irmãs, saudai-vos com um gesto de comunhão fraterna. 

  

Todos se cumprimentam segundo o costume. 

 

Todos: 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! 

 

PR: Sejam misericordiosos como é o vosso Pai Celeste. Eis o cordeiro de 

Deus, que tira o pecado do mundo! 

Todos: Senhor eu não sou digno/a de que entreis em minha morada, mas 

dizei uma palavra e serei salvo/a! 

 

 



CANTO DE COMUNHÃO 
Letra: Frei Zilmar Augusto, OFM 

Música: Cristiane da Mata e Marcos da Matta 

Amemos, pois a Deus e O adoremos de coração. * Em espírito e verdade, 

Ele nos ama e se entrega em nossas mãos.  

1. Esforcemo-nos para servir a Deus, * e adorá-lo com o coração bem limpo. 

* Pois é isso que Ele deseja de nós (2CatF 19). 

2. Ao Senhor Deus devotemos nosso amor, * e O acolhamos em cada irmão 

nosso. * Pois é isso que Ele deseja de nós (2CatF 18). 

3. Ofereçamos aos irmãos misericórdia, * como se fossemos nós os 

necessitados. * Pois é isso que Ele deseja de nós (2CatF 43). 

4. Recebamos ao Senhor no coração, * pois seu jugo é suave e seu fardo leve. 

* Pois é isso que Ele deseja de nós (2CatF 15). 

 

Antífona da comunhão               Lc 1,48 

Todas as gerações me chamarão bem aventurada,  

porque Deus olhou a humidade de sua serva. 

 

DEPOIS DA COMUNHÃO 

PR.: Este sagrado banquete em honra da Virgem Maria, 

nos ajude, Senhor, 

a celebrar mais dignamente 

a infinita misericórdia do vosso Filho para conosco, 

nutrindo para com ele um amor eterno. 

Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 

na unidade do Espírito Santo. 

Todos: Amém! 

 

 

RITOS FINAIS 
 

SÚPLICA À MÃE DA MISERICÓRDIA 

Comentário 

“O pensamento volta-se agora para a Mãe da Misericórdia. A doçura 

do seu olhar nos acompanhe neste Ano Santo, para podermos todos nós 

redescobrir a alegria da ternura de Deus. Ninguém, como Maria, conheceu 

a profundidade do mistério de Deus feito homem. Na sua vida, tudo foi 

plasmado pela presença da misericórdia feita carne. A Mãe do Crucificado 

Ressuscitado entrou no santuário da misericórdia divina, porque participou 

intimamente no mistério do seu amor” (Miseriordiae Vultus). Peçamos que 

a Virgem dos anjos, nossa Rainha e Advogada, lance seu olhar de 

misericórdia sobre nossa grande Família Francisca, sobre nossa Ordem, 

sobre nossa vida e sobre este nosso mundo.  



 

CANTO À NOSSA SENHORA 
Letra: Frei Zilmar Augusto, OFM 

Música: Cristiane da Mata e Marcos da Matta 

Mãe da Misericórdia, lançai o vosso olhar, * sobre este nosso mundo, 

que esqueceu o Amor! * Ajuda, a nós, Menores, a não desanimar, * e a 

semear no mundo a misericórdia em flor. 

1. Salve Rainha Santa, * Mãe de Misericórdia! * Guiai nossa corrida * e o 

nosso anunciar. * A vós bradamos forte: * “Olhai por tantas almas, * que 

vive em meio às mágoas”... * Não sabem perdoar.  

2. Salve Rainha Santa, * Mãe de Misericórdia! * Correste em disparada, * 

pra servir a Isabel. * Permite aos nossos passos, * correr assaz ligeiro * 

espalhando na terra, * o Amor do Pai do Céu!  

 

BÊNÇÃO FINAL 

PR: O Senhor esteja convosco. 

Todos: Ele está no meio de nós. 

PR: O Senhor vos abençoe e vos guarde. 

Todos: Amém! 

PR: O Senhor vos mostre a sua face e se compadeça de vós.  

Todos: Amém! 

PR: O Senhor volva o seu rosto para vós e vos dê a paz.  

Todos: Amém! 

PR: O Senhor vos abençoe † Pai e Filho e espírito Santo. 

Todos: Amém! 

PR.: Levai a todos a Paz, a Misericórdia e o Perdão de Nosso Pai! Ide em 

paz e o Senhor vos acompanhe! 

Todos.: Graças a Deus! 

 

LOUVOR FINAL 
Letra: Frei Zilmar Augusto, OFM 

Música: Cristiane da Mata e Marcos da Matta 

1. Vamos pelo mundo afora, * como São Francisco quis, * anunciando o 

amor, a paz e a penitência, * ao povo de nossa atual Assis.  

- Misericórdia e Bondade é o Senhor! * Ele acolhe cada filho seu, feliz! 

* Quem o procura com o fervor do coração, * ||:prova das bênçãos do 

“Perdão de Assis”!:|| 

2. Irmãos, vamos recomeçar, * a nossa missão de anunciar: * “O Amor não 

é amado, o Amor não é amado”; * vinde o Amor de Deus provar.    

 

 


