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Entrada  
 
Benedictus qui venit, benedictus qui venit, In nomine, in nomine, in nomine Domini 
(3x). 
   
Acto Penitencial 
 
Perdoa-me, Senhor 
Às vezes esqueço que daí olhas por nós 
E não me lembro de parar e ouvir- Te a voz 
Ando num mundo em que não sinto 
Em que me escondo e em que minto 
Fico menor 
 
Ajuda-me, Senhor 
A ver a esperança quando à volta tudo é dor 
A ganhar força e a voltar a acreditar 
Eu já perdi a confiança 
Já não sou mais uma criança 
Não sei sonhar 
 
Perdoa-me, Senhor 
Por fechar a minha mão sem a estender 
Por não lembrar que devo dar sem receber 
E em vez de sim Te digo não 
Por isso peço o Teu perdão, 
Senhor. 
 
Aclamação do Evangelho 
 
Louvarei para sempre o vosso nome, Senhor meu Deus e meu Rei (2x) 
 
Ofertório    
 
Permanece junto de mim, ora e vigia, ora e vigia (3x) 
 
 
 
 



 
 
 
Santo 
 
Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do Universo. 
Os céus e a terra proclamam a Vossa glória 
Hossana, Hossana, Hossana nas alturas (2x). 
 
Bendito é Aquele que vem, em nome do Senhor 
Hossana, Hossana, Hossana nas alturas (2x). 
 
Paz   
 
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós (2x). 
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. 
 
Comunhão 
 
Como o Senhor nos amou, jamais alguém pode amar, 
P’lo caminho da justiça nos ensina a caminhar 
Quando estamos reunidos e partilhamos Seu pão 
Ele nos dá o Seu amor e a Sua paz  
 
É o Meu Corpo: tomai e comei. 
É o Meu Sangue: tomai e bebei: 
Porque Eu sou a vida, porque eu sou o amor. 
Ó Senhor faz-nos viver no Teu amor.   
 
Ação de Graças 
 
Salve, Regina, Mater misericordiae, 
Vita, dulcedo, et spes nostra, salve. 
Ad te clamamus, exsules filii Hevae, 
Salve, Regina, Mater misericordiae. 
 
Final 
 
Tu meu Deus a quem busco 
Sede de ti tenho na alma  
Qual terra seca, qual terra seca sem água. 
 
Uma só coisa Te peço, Senhor, uma coisa estou buscando: 
Viver em Tua casa para sempre e conhecer-Te. 
Tu sabes quem eu sou. 
Tu sabes o que eu tenho, o que eu anseio, 
O que eu não sou, o que eu não tenho. 


