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ENTRADA 
 

Confiarei nessa voz que não se impõe 

Mas que ouço bem cá dentro no silêncio a segredar 

Confiarei, ainda que mil outras vozes 

Corram muito mais velozes para me fazer parar. 
 

E avançarei, avançarei o meu caminho 

Agora eu sei, que Tu comigo vens também 

Aonde fores, aí estarei, sem medo avançarei. 
 

O Senhor é meu pastor,  

Sei que nada temerei. 

Ele guia o meu andar, 

Sem medo avançarei. (bis) 
 

Confiarei na Tua mão que não me prende 

Mas que aceita cada passo do caminho que eu fizer. 

Confiarei, ainda que o dia escureça 

Não há mal que me aconteça se conTigo eu estiver. 

E avançarei... 

 

KYRIE 
 

Perdoa Senhor o nosso dia 

A ausência de gestos corajosos 

A fraqueza dos actos consentidos 

A vida e os momentos mal amados 
 

Perdoa o espaço que Te não demos 

Perdoa porque não nos libertámos 

Perdoa as correntes que pusemos 

Em Ti Senhor porque não ousámos 
 

Contudo faz-nos sentir 

Perdoar é esquecer a antiga guerra 

E partindo recomeçar de novo 

Como o sol que sempre beija a terra. 

 

ACLAMAÇÃO DO EVANGELHO 
 

Aleluia, Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia. (2x) 

 

OFERTÓRIO 
 

Alegrem-se os céus e exulte a terra: 

Ressuscitou Jesus Cristo! 

 

SANTO 
 

Santo, santo, santo 

É o Senhor, Deus do Universo. 

O céu e a terra, 

Proclamam a Vossa glória. 

 

Hossana, hossana, hossana, lá nas alturas. 

Hossana, hossana, hossana, lá nas alturas. 
 

Bendito é aquele que vem 

Em nome do Senhor. 

 

CORDEIRO DE DEUS 
 

A paz esteja convosco, disse Jesus aos discípulos: 

Assim como o Pai me enviou, também vos envio a vós. 

A paz esteja convosco, ide e ensinai. 
 

Cordeiro de Deus que tirais,  

que tirais o pecado do mundo, 

Tende piedade de nós, tende piedade de nós. (2x) 
 

Cordeiro de Deus que tirais,  

que tirais o pecado do mundo, 

Dai-nos a paz, a paz. 

 

COMUNHÃO 
 

Quando Te encontro descanso, 

Tu reconfortas minha alma. 
 

Cristo, Senhor, és o guia 

O Bom Pastor, que me conduz 

Minha vida, minha luz, 

Minha vida, minha luz. 
 

Por teus caminhos me guias, 

Para louvor do Teu nome. 
 

Não temerei os perigos, 

Pois sei que Tu 'stás comigo. 
 

O Teu festim me conforta, 

Faz-me cantar de alegria. 
 

Tua bondade me ajuda, 

No viver de cada dia. 
 

Minha morada p'ra sempre, 

Seja Tua casa Senhor. 

 

SAÍDA 
 

 

Hossana, hossana, hossana nas alturas. (2x) 
 

Quero cantar teu nome,  

proclamar teu amor, 

anunciar que tu és Senhor! 

Hossana nas alturas. 
 

Só tu és o Senhor 

da terra e dos céus. 

Só tu és nosso Salvador; 

hossana nas alturas. 
 

Povos todos cantai 

a glória do Senhor; 

levantai vossas mãos, gritai: 

hossana nas alturas! 


