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Cântico de Entrada 

Deus está aqui 

Tão certo como o ar que eu respiro 

Tão certo como a manhã que se levanta 

Tão certo como este canto que podes ouvir 

 

 

Acto Penitencial 

Senhor Jesus, Tu és Luz do mundo, 

Dissipa as trevas que me querem falar. 

Senhor Jesus, És luz da minha alma, 

Saiba eu acolher o Teu Amor.  

 

 

Aclamação do Evangelho 

Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia. 

 

 

Ofertório    

Nós não nos pregamos a nós, 

Mas ao Senhor 

E apenas o fazemos por Seu amor 

Das trevas resplandece a luz, disse Deus 

E foi Ele quem brilhou  

No coração dos seus. 

 

Trazemos, porém, este tesouro 

Em vasos de barro 

Para que se possa ver 

Vir de Deus 

Esse Poder. 

 

 

 

Santo 

Santo, Santo, Santo é o Senhor, 

Santo é o Senhor Deus do Universo. 

Os céus e a terra proclamam para sempre a Vossa glória, Hossana nas alturas. 

Santo, Santo, Santo é o Senhor, 

Santo é o Senhor Deus do Universo. 

Bendito Aquele que vem em nome do Senhor, Hossana nas alturas.   

 

 

 

 

 



Cordeiro de Deus 

Deus é Amor 

Atreve-te a viver por Amor 

Deus é Amor 

Nada há a temer 

 

 

Comunhão 

 Quanto esperei este momento, 

 Quanto esperei que estivesses aqui. 

 Quanto esperei que me falasses, 

 Quanto esperei que viesses a Mim. 

 

 

Ninguém te ama como Eu, 

Ninguém te ama como Eu. 

Olha para a cruz é a Minha maior prova. 

Ninguém te ama como Eu. 

 

 

 Sei bem o que tens sofrido, 

 Sei bem porque tens chorado. 

 Sei bem o que tens sofrido. 

 Sempre estive ao teu lado. 

 

 

Acção de Graças 

Tu nada temas, nada te espante 

Pois tudo passa, Deus nunca muda. 

A paciência tudo alcança. 

Quem a Deus tem, nada lhe falta. 

 

Só Deus basta, só Deus basta, 

Só Deus basta, Aleluia. (bis) 

 

 

Final 

Foi por Ti que um dia fui para além da praia  

Descobri em Ti um mar que eu nem sabia haver  

Faz-te ao largo, confia em mim  

Disseste e a praia inteira parou  

Lança as redes, confia em mim  

Passaste e segredaste-me “vem”…  

 

Onde iria eu sem Ti Senhor  

Se Tu falas e eu ouço o mar  

Irei contigo aonde quer que vás  

Aonde quer que o vento sopre  

Até ao dia em que o mar me levar.. 

 

 

 


