
ENTRADA – Cantai Aleluias 
 
Cantai aleluias não haja mais dor,  
Ornai-vos de festa e de alegria,  
porque hoje é o dia em que vence o amor.  
Irmãos, alegremo-nos, Aleluia! 
 
Aleluia! Aleluia!  
Este é o dia em que vence o amor!  
Aleluia! Aleluia!  
Irmãos, alegremo-nos, Aleluia! (bis) 
 
Que venham os povos não falte ninguém,  
e tragam com eles as flores e a luz,  
não faltem canções para a festa do amor,  
Irmãos alegremo-nos, Aleluia! 

 

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 – Aleluia, glória a Deus 
 
Aleluia glória a Deus,  
Glória a Cristo Senhor,  
Glória ao espírito de amor,  
Aleluia (bis) 
 
 
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 a nossa paixão, 
que sofreste, Jesus 
 
Seja a cruz com 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 
 
 

SANTO – Santo é o Senhor Deus 

 
Santo, Santo é o Senhor Deus, 
Deus do Universo, Deus do Universo (2x) 
 
O céu e a terra proclamam 
a vossa glória, Hossana. 
 
Bendito Aquele que vem 
em nome do Senhor, Hossana 
 
Santo, Santo 
 
 
PAZ – Cordeiro de Deus 
 
Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus 
Tu que tiras o pecado do mundo tem piedade de nós (2x) 
 
Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus 
Dai-nos a paz, dai-nos a paz 

 
 
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 
 
   

AÇÃO DE GRAÇAS - Consagração  

 
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 – Sopro Leve 
 
Eu sinto que vem do Céu um sopro leve  
Um vento quente que nos aquece  
Um sopro vivo que vem de Deus  
Um vento que acalma o ser e envolve a alma  
Do mesmo modo que o mar se acalma  
Logo que as ondas se vão deitar. 
 
Eu sinto que vem do Céu um amor imenso  
Que se entrega em nuvens de incenso  
Um amor suave que vem de Deus  
Um amor que nos transforma e alumia  
Tal como a noite dá vez ao dia  
Quando as estrelas se vão deitar. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


