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ENTRADA 
 
Quem nos separará do amor de Cristo? 
Quem nos afastará do amor do nosso Deus? 
Nem tribulação ou angústia, perigo, fome ou 
nudez, 
Nos poderão separar do amor de Deus. 
 
Em Cristo somos mais que vencedores. 
Em Cristo somos mais que ganhadores. 
Nem a vida nem a morte poderão separar-nos 
Do amor de Deus, em Cristo Jesus! 
 
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 
 
Louvor a Vós, Rei da Eterna Glória, 
Louvor a Vós. 
 
OFERTÓRIO 
 
Tomai Senhor e recebei 
Toda a minha liberdade 
A minha memória 
E o meu entendimento 
Toda a minha vontade 
E tudo o que eu possuo 
Vós me destes 
A Vós o restituo 
 
 
 

Tudo é Vosso 
Disponde pela Vossa vontade 
Dai-me apenas, Senhor 
O Vosso amor e graça 
Que isso me basta. 
 
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 
 
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. 
  
Cordeiro de Deus que tirais, que tirais o pecado 
do mundo, 
Tende piedade de nós, Tende piedade de nós. 
  
Cordeiro de Deus que tirais, que tirais o pecado 
do mundo, 
Dai-nos a paz, a paz. 
 
COMUNHÃO 
 
Eu vim ao mundo para a vida, 
eu vim ao mundo para a vida, 
eu vim ao mundo para a vida eterna. 
  
Eu sou o Pão da vida, 
quem Me segue jamais terá fome, 
quem crê em Mim não tem sede, 
todo o que Me segue caminha na Minha luz. 
  
 
 



Eu desci dos céus, 
p’ra fazer a vontade do Pai. 
Quem acredita no Filho 
ressuscitará, um dia, na glória. 
 
PÓS-COMUNHÃO 
 
Confia em Deus, teu Salvador. 
Confia em Deus, Ele é amor! 
 
SAÍDA 
 
Há uma vida, escondida em ti. 
Ancorada no fundo do teu coração. 
A esperança que é Cristo eleva o teu ser. 
E na dor, e na dúvida segue junto a ti. 
  
Acolhe a vida, deixa Deus entrar. 
Ele é o Caminho, deixa-te guiar. 
  
Não tenhas medo, 
a Vida só quer que tu sejas feliz. (Bis) 
  
Há um caminho para percorrer. 
E só Cristo pode pegar-te na mão. 
Procura em ti a fonte de amor. 
Podes saciar a sede de alguém. 
  
Acolhe a vida, deixa Deus entrar. 
Ele é o Caminho, deixa-te guiar. 
 


