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ENTRADA – Vem Eu Mostrarei 

Vem, e eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai, 
Guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir. 
Sim, eu irei e saberei como chegar ao fim. 
De onde vim, aonde vou: por onde irás, irei também. 
  
Vem, e eu te farei da minha vida participar 
Viverás em mim aqui: viver em mim é o bem maior.  
Sim, eu irei e viverei a vida inteira assim.  
Eternidade é, na verdade o amor vivendo sempre em 
nós. 
  
Vem, que a terra espera quem possa e queira realizar 
Com amor, a construção de um mundo novo muito 
melhor! 
Sim, eu irei e levarei Teu nome aos meus irmãos. 
Iremos nós e o Teu amor vai construir enfim a PAZ! 
 

PERDÃO – Perdoa, Senhor 

Perdoa Senhor o nosso dia 
A ausência de gestos corajosos 
A fraqueza dos atos consentidos 
A vida nos 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 – Nada nos separará 
 
Nada nos separará (nada nos separará)  
Nada nos separará (nada nos separará) 
Nada nos separará 
Oh oh oh do Amor de Deus 
 
 
OFERTÓRIO – Seja a Cruz 
 
Que este vinho e este pão, Senhor 
Que nos dás nesta hora, de fé 
Seja um hino de esperança, 
de união e de amor 
 
Seja a nossa oração, meu Deus 
A lembrança de Ti, na cruz 
Seja nossa a paixão que sofreste Jesus 
 
Seja a cruz como um sinal 
Seja o guia seja a nossa voz 
Seja Jesus Cristo o Redentor 
Na vida de todos nós 
 
 

Seja a cruz como um sinal 
Que nos dá o Teu perdão 
Livra-nos Senhor da tentação 
Livra-nos de todo o mal 
 
Que este vinho e este pão, Senhor 
Que nos dás nesta hora, de fé 
Sejam sempre oração, sejam hino 
De louvor 

 
SANTO – Santo #10 

Santo, Santo, 
Senhor Deus do Universo 
Céus e Terra 
Estão cheios da tua glória 

Hossana nas alturas 
Santo, Santo, Santo, Santo 
Senhor Deus do universo 

Santo, Santo, 
Senhor Deus do Universo 
Bendito o que vem 
Em nome do Senhor 

 
PAZ – Dá-nos Tua Paz 

 
Dá-nos tua paz, dá-nos tua paz.  
Ó Senhor, dá-nos tua paz. (2x)  
 
Fica aqui, Senhor, perto de mim. (2x)  
E a tua paz reinará. (2x) 
 
 
COMUNHÃO – Fazei em minha memória 
 
Naquela Noite, em que ele era entregue  
Tomou o Pão e o Cálice, dando graças dizendo  
Que este Pão é Corpo do Meu Corpo,  
E este Cálice é Sangue da Nova Aliança  
 
Fazei em Minha memória,  
Em memória de Mim,  
O que Eu vos disser  
Porque sempre que comerdes deste Pão  
E beberdes deste Vinho,  
Lembrareis a Minha Morte  
Até ao novo dia da Ressurreição  
 
Fazei, em Minha memória  
Tudo aquilo que eu,  
Tudo o que eu vos disser 
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AÇÃO DE GRAÇAS – Consagração a Nossa Senhora  

 
Ó Senhora minha, ó minha Mãe 
Eu me ofereço todo a Vós 
E em prova da minha devoção para convosco 
Vos consagro neste dia e para sempre 
Os meus olhos, os meus ouvidos, 
a minha boca, o meu coração 
E inteiramente, todo o meu ser 
E porque assim sou Vosso, ó incomparável Mãe 
Guardai-me e defendei-me 
como coisa e propriedade vossa. 
Lembrai-vos terna Mãe, sou vosso 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAÍDA – Vem Espírito (Eu quero amar) 

 
Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer.  
Sozinho eu não posso mais,  
sozinho eu não posso mais viver. 
 
Eu quero viver, eu quero fazer aquilo que Deus quer.  
Sozinho eu não posso mais,  
sozinho eu não posso mais viver. 
 
Vem Espírito! (Vem Espírito...) 
Vem Espírito!  
Sozinho eu não posso mais,  
Sozinho eu não posso mais viver. 
 
 
 
 
 
 
 

 


