
                        
 
 
 Domingo, 25 de outubro 

 
 
Cântico de Entrada 
 
Porque toda a vida vem de ti, 
Em Tua luz, vejo a luz 
Porque toda a vida vem de ti, 
E Tua luz, faz-me ver a luz. 
 
Acto Penitencial 
 
Senhor Jesus, Tu és Luz do Mundo, Dissipa as trevas que me querem falar 
Senhor Jesus, És luz da minh’alma, Saiba eu acolher o Teu amor 
  

Aclamação do Evangelho 
 
Aleluia, Glória a Deus. Glória a Cristo, Senhor 
Glória ao Espírito de amor. Aleluia. 
 
 
Ofertório  
 
Viste como te levou Iahweh 
O teu Deus e Teu Senhor 
Por todo o caminho que percorreste 
Até chegar a este lugar 
 
Permanece,  
Permanece em Mim (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   
 
Deus é amor: atreve-te a viver por amor. 
Deus é amor. Nada há a temer.



 
Cântico da Comunhão 
 
Quanto esperei este momento, quanto esperei que estivesses aqui 
Quanto esperei que me falasses, quanto esperei que viesses a mim 
Sei bem o que tens vivido, sei bem porque tens chorado 
Sei bem o que tens sofrido, sempre estive ao teu lado 
 
Ninguém te ama como Eu,  
Ninguém te ama como Eu, 
Olha para a cruz é a minha maior prova, 
Ninguém te ama como Eu,  

 
Ninguém te ama como Eu,  
Ninguém te ama como Eu, 
Foi por ti, só por ti, porque te amo, 
Ninguém te ama como Eu. 

 
Acção de Graças 
 
Assim como uma corsa 
Suspira pelas águas 
Assim suspira minha alma 
Espírito de Deus 
 
Enche-me Espírito, enche-me Espírito, enche-me Espírito de Deus (2x)            
 
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. 
 


