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"Vem: Eu mostrarei que o Meu caminho te leva ao Pai; guiarei os passos 
teus e, junto a ti, hei de seguir''. / Sim, eu irei e saberei como chegar ao fim, 
de onde vim, aonde vou. Por onde irás, irei também./ 
"Vem: Eu te direi o que ainda estás a procurar. A verdade é como o sol e in 
vadirá teu coração". / Sim, eu irei e aprenderei minha razão de ser. Eu creio 
em Ti, que crês em mim, e, à Tua luz, verei a luz./ 
"Vem: Eu te farei da minha vida participar; viverás em Mim aqui; viver em 
Mim é um bem maior''./ Sim, eu irei e viverei a vida inteira assim. Eternidade 
§, na verdade, o amor vivendo sempre em nós./ 
'Vem, que a terra espera quem possa e queira realizar, com a~or, a cons 
trução de um mundo novo muito melhor''. / Sim eu irei e levarei Teu nome 
aos meus irmãos; iremos nós, e o Teu amor vai construir, enfim, a paz. .. 
Benção Final 

Canto Final: Oração da Família 
Que nenhuma família comece em qualquer de repente, / Que nenhuma fa 
mília termine por falta de amor, / Que o casal seja um para o outro, de corpo 
e de mente / E que nada no mundo separe um casal sonhador. / Que ne 
nhuma família se abrigue debaixo da ponte. / Que ninguém interfira no lar e 
na vida dos dois. / Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte / 
Que eles vivam do ontem, no hoje e em função de um depois. / 
Que a família comece e termine sabendo onde vai. / E que o homem 
carregue nos ombros a graça de um pai. / Que a mulher seja um céu de 
ternura, aconchego e calor/ E que os filhos conheçam a força que bro 
ta no amor. /: Abençoa, Senhor, as famílias, Amém./ Abençoa, Senhor, a 
minha também. /: Que marido e mulher tenham força de amar sem medida/ 
Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. / Que as crianças 
aprendam no colo o sentido da vida. / Qu~ a famíl!a celebre a_ partilha d? 
abraço e do pão. / Que marido e mulher nao se traiam nem_ traiam seus fi 
lhos / Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois / Que no seu 
firmamento a estrela que tem maior brilho / Seja firme esperança de um céu 
aqui mesmo e depois. 
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Celebração Eucarística dos 42 Anos da UFSM-13/12/2003 ~ 

Acolhida: Irmãos e irmãs somos uma comunidade de fé, vivendo a espe 
rança da realização das promessas de Oeus neste tempo de advento, e 
estamos aqui reunidos para participar da celebração alusiva aos 42 anos 
da fundação de nossa universidade. 

Continuemos a caminhar juntos em sincera renovação interior que se ir 
radia para a vida em sociedade. Aplainar montes e colinas, encher vales, 
endireitar veredas porque Deus vem nos visitar! Que esta vela acesa ex: 
presse nossa calorosa acolhida à visita de Deus. Que o espírito Santo nos 
guie nos caminhos do Senhor. 

Receberemos agora o celebrante, com o canto "Te amarei Senhor'' . 

Me chamaste para caminhar na vida contigo / Decidi para sempre seguir 
tei não voltar atrás / Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma 
/ E difícil agora viver sem lembrar-me de ti · 
TE AMAREI, SENHOR(bis) 
EU SÓ ENCONTRO A PAZ E A ALEGRIA EBEM PERTO DE TI (2x) 
Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta / Eu pensei na fuga 
esconder-ma, ir longe de Ti / Mas Tua força. venceu e ao final eu fiquei se 
duzido / E difícil agora viver sem saudades de Ti / TE AMAREI 
SENHOR... . . 
ó Jesus, não me deixes jamais caminhar sorltário / Pois conheces a minha 
fraqueza e o meu coração / Vem ensina-rns à viver a vida na Tua presença 
/ No amor dos irmãos, na alegria, na· paa, na união / TE AMAREI 
SENHOR... . 
Saudação: Em nome do Pai e do Filho e d6 Esplrito Santo. Amém. 
Ato Penitencial: Revisando o ano que 1;>~$,Sc;>u, certamente vamos identi 
ficar alguns momentos em que devemos pedir piedade à misericórdia Divi 
na! 
Oração: 
Liturgia da palavra: A sabedoria que yeitl de Deus dá força e certeza 
para nossa caminhada. Ouviremos da Caqa· aes Filipenses, 4: 4 a 9. 

Alegrai-vos sempre no Sen~or, repito, alegrai-vos. Que a 
vossa mansidão seja notória a todos os homens. O Senhor está 
perto. Não vos inquieteis por coisa ~lguma, mas, em todas as cir 
cunstâncias, apresentai os vossos pedidos qíante de Deus com muita 
oração . e preces e com ação de graças. A paz d~ Deus, que 
sobrepuja todo o entendimento, guardará os vossos corações, e os 
vossos pensamentos em Jesus Cristo. Quanto ao resto, irmãos, 
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tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o 
que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, tudo o que é 
virtuoso e louvável, é o que deveis ter em mente. O que aprendestes, rece 
bestes, ouvistes de mim e vistes em mim é o que deveis praticar. E o Deus 
da Paz será convosco. 

Salmo Responsorial: Cantemos juntos O bom Pastor 
Pelos prados e campinas verdejantes eu vou / É o Senhor que me leva a 
descansar. / Junto às fontes de águas puras repousantes, eu vou, / Minhas 
forças o Senhor vai animar. Tu és Senhor o meu Pastor, por isso nada em 
minha vida faltarál: 

Evangelho: Em pé para ouvi a aclamação do evangelho cantemos 
BUSCAI, PRIMEIRO, O REINO DE DEUS / : Buscai, primeiro, o Reino de 
Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia! Aleluia!: / 
(Aleluia! Aleluia]) / Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra / Que 
procede da boca de Deus. Aleluia! Aleluia! ~ 

Leitura de João 15: 1 a 8. ~ 
Eu sou a videira verdadeira e Meu Pai é o agricultor. Toda a vara que '::tm 
Mim não dá fruto, Ele corta-a, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê 
mais fruto. Vós já estais limpos, devido a palavra que vos tenho dirigido. 
Permanecei em Mim e Eu permanecerei em vós. Como a vara não pode dar 
fruto por si mesma se não estiver na videira, assim acontecerá convosco se 
não esnverdes em Mim. Eu sou a videira, vós as varas; quem está em Mim e 
Eu nele, esse dá muito fruto; porque sem Mim nada podeis fazer. Se alguém 
não estiver em Mim, será lançado fora, como a vara e secará; lançá-lo-ão ao 
fogo e arderá Se vós estiverdes em Mim e as Minhas palavras estiverem em 
vós, pedireis tudo o que quiserdes e ser-vos-á concedido. Dando vós muito 
fruto, Meu Pai, é glorificado; e assim sereis Meus discípulos. 
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Profissão de Fé: 

Preces: Nossas oferendas sobre o altar são a expressão do nosso louvor a 
Deus pelo seu amor e a sua bondade revelados em Jesus Cristo. Deus che 
ga com os dons da salvação. Que nosso coração, qual terreno aplainado 
pela conversão, acolha o ofertório do nosso Deus. 

*Os alunos oferecem no altar o Quero-quero, ele foi o primeiro símbolo da 
nossa instituição, aqui oferecido representa a nossa trajetória nos caminhos 
da educação e a contribuição que esta universidade deu a sociedade com 
seus egressos. 

*Os _funcionários oferecem no altar um pão e um livro, eles representam 
o alimento do corpo e da alma de toda comunidade universitária e o 
esf?rço dos seus_ servidores na construção de uma universidade se~pre 
mais comprometida com a sociedade. 

* Os professores. o_ferecem no altar o livro onde foram registradas, nes 
tes 42 anos, a~ _v1s1tas das pessoas que nos prestigiaram com suas pre 
senças, e auxiliaram o Dr. Mariano da Rocha e seus seguidores na 
construção de nossa história. ' 

Ofertório: Muitas vezes ao longo do ano, olhamos para o alto e roga 
mos graças. Nesse i:nomento a graça maior de cada um é a vida, que 
oferecemos para rnars um ano de trabalho, amizade fraterna e esperan 
ça renovados. Acompanhando o ofertório cantemos UM CORAÇÃO 
PARA AMAR. 

Um cora~ão para amar, / Pra perdoar e sentir, / Para chorar e sorrir, / 
Ao me criar ~u me deste. / Um coração pra sonhar, / Inquieto e sempre 
a b~ter, / Ansioso por entender/ As coisas que Tu me deste. - 
: Eis o que eu venho te dar / Eis o que eu ponho no altar / toma 
Senhor, que ele é Teu,/ Meu coração não é meu.: ' 
Quero que o meu coração / Seja tão cheio de paz / Que não se sinta 
capaz / de sentir ódio ou rancor. / Quero que a minha oração / Possa 
me amadurecer/ Leve-me a compreender/ As conseqüências do amor. 

Prece Eucarística: 

Rito de Comunhão: 

Pai Nosso 

Cordeiro de Deus 

Apresentação do Corpo do Senhor 

Comunhão: Comungamos o mesmo espaço da UFSM a atividade la 
boral e_isso faz na conjugação de esforços partilhados, o crescimento 0 
aprendizado e a experiência. Nos proporcionando inacreditáveis alegri 
as. Canto de comunhão VEM: VEM EU MOSTRAREI 
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