
Entrada 
1. Senhor, quem entrará no santuário p’ra Te louvar? 
Quem tem as mãos limpas, um coração puro 
Quem não é vaidoso e sabe amar. 
 
2. Senhor, eu quero entrar no santuário p’ra Te louvar. 
Oh, dá-me mãos limpas, um coração puro, 
Arranca a vaidade, ensina-me a amar. 
 
3. Senhor, já posso entrar no santuário p’ra Te louvar, 
Teu sangue me lava, teu fogo me queima 
O Espírito Santo inunda o meu ser. 
 
 

Acto Penitencial 
Quantas vezes eu não fiz o meu irmão feliz: 
Perdão Senhor! Perdão Senhor! 

 
Quantas vezes por preguiça não rezei a Deus 
Perdão Senhor! Perdão Senhor! 

 
Quantas vezes meu trabalho eu não fiz com amor 
Perdão Senhor! Perdão Senhor! 

 
Quantas vezes meus amigos eu não desculpei. 
Perdão Senhor! Perdão Senhor! 

 
Salmo 
O Senhor é clemente e cheio de compaixão. 
 
 

Aclamação 
Louvor a Vós, Rei da eterna glória, louvor a Vós. 
 
Arrependei-vos diz o Senhor. 
Está próximo o reino dos céus. 

 

Credo 
Creio em Jesus, Creio em Jesus é meu amigo, minha alegria, é 
meu amor! 
Creio em Jesus, Creio em Jesus é o meu Salvador! 
 
 
Ofertório 

Vós, Senhor, sois o nosso Pai,  
Vós, Senhor, sois o nosso Pai. 
 
1 - “Nosso Redentor” é desde sempre o vosso 
nome. 
 
2 - Sois um Deus clemente, compassivo e bom. 
 
3 - Um só é o nosso “Pai”, aquele que está no céu. 

 
 
Santo 
Santo, Santo é o Senhor Deus  
Deus do Universo, Deus do Universo. 
 
O céu e a terra proclamam a Vossa glória, Hossana. 
Bendito o que vem em nome do Senhor, Hossana. 

 
 
Comunhão 
Dá-nos Senhor Teu pão 
Dá-nos Senhor Teu pão o pão saboroso 
Dá-nos Senhor Teu pão 
Dá-nos Senhor Teu pão o pão saboroso descido do céu. 
 
O pão de Deus é o que desceu do Céu  
para dar a vida ao mundo. 
 
Isto é o meu corpo, entregue por Vós, 
Este é o cálice da nova aliança. 



 
O pão de Deus, é o que nos dá a força, 
No longo caminho da nossa vida. 
 
O pão do céu é o novo Maná, 
Eis o pão que o Pai nos dá. 
 
Se alguém comer deste pão, 
Viverá pr’a vida eterna. 
 
Somos a Igreja, teu povo Senhor, 
Levamos ao mundo o teu Amor. 

 
 
Acção de Graças 
O Senhor é a minha força 
Ao Senhor o meu canto. 
Ele é nosso Salvador 
N’Ele eu confio e nada temo, 
N’Ele eu confio e nada temo. 
 

 
Final 
Irmãos convertei o vosso coração à Boa Nova, 
Mudai de vida, sabei que Deus vos ama. 
 
Eu não venho condenar o mundo 
Eu venho para o mundo ser salvo. 
 
Eu não venho para os sãos nem para os justos 
Mas para os pecadores e doentes.  
 

Missa da Catequese 

Cânticos 
 

Festa do Credo – 5º ano 

 

 

III Domingo da Quaresma 

 

24 de Março de 2019 


