
Entrada 
Está à tua porta, à tua porta 
E quer-te falar 
Ele é o teu grande amigo 
Teu grande amigo 
Podes confiar 
 
Escuta é Deus que chama 
É Deus que chama  
Ele é o Senhor 
Acolhe Sua Palavra 
Sua Palavra 
Caminho de amor 
 
A chuva cai na terra 
Sim, cai na terra 
Cumpre sua missão 
Assim a Sua Palavra 
Vai renovando o meu coração. 

 
 

Acto Penitencial 
Senhor tem piedade de nós 
Somos o teu povo pecador 
Toma a nossa vida de pecado e dor 
Enche o nosso espírito de amor. 
 
Cristo tem piedade… 
Senhor tem piedade… 
 
 

Aclamação 

Glória e louvor a Ti Senhor. 
Glória e louvor a Ti Senhor, Verbo de Deus. 

 
Convertei-vos a Mim de todo o coração,  porque sou benigno e 
misericordioso 

Ofertório 
1. Junto ao mar eu ouvi hoje, Senhor, Tua voz  
que me chamou e me pediu  
que me entregasse a meus irmãos  
Essa voz me transformou, a minha vida ela mudou  
E só penso agora Senhor, em repetir-Te  
 

Pai Nosso, em Ti cremos 
Pai Nosso, Te oferecemos  
Pai Nosso, as nossas mãos 
De irmãos  
 

2. Quando eu for a outros lugares, eu terei de abandonar  
Os meus amigos, a família p’ra seguir-te 
Mas eu sei que finalmente, a Boa Nova anunciarei 
Ao meu irmão e junto dele a viverei. 

 
 
Santo 
Santo Santo 
É o Senhor Deus  
Deus do universo 
Deus do universo. (bis) 
 
O céu e a terra proclamam a Vossa glória. Hossana. 
Bendito o que vem em nome do Senhor. Hossana. 
 
 

Comunhão 
Que bom é o pão que Tu nos dás, 
Oferta do teu amor Senhor. 
Que bom é o pão que Tu nos dás, 
O pão saboroso que és Tu. 
 
 1 – Cada vez que repartirdes este pão, 
Fazei-o em memória de Mim. 

2 - Como Eu vivo pelo Pai que está no Céu, 
      Assim vivereis vós por Mim. 



 
3 - O meu corpo é o alimento que vos dou, 

Comei, saciai a vossa fome. 
 

4 - O que aprende de meu Pai vem a Mim, 
Não mais terá fome nem sede.    

 
5 - Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, 

Viverá eternamente.  
6 - Lembrareis a minha morte até Eu vir 

De novo juntar-me convosco. 
 
 

Acção de Graças 
Nada nos separará 
Nada nos separará 
Nada nos separará 
Do amor de Deus. 

 
 
Final 

Senhor, Tu amas o mundo, 
Senhor, Tu amas os homens. 

     bis

 
De tal modo nos amas que nos deste Teu Filho, 
Para ser o Caminho /  
        que nos conduz à salvação pelo amor. 

És o Libertador, tens Palavra de Vida, 
Fazes de nós um povo /  
        para levar a salvação a toda a terra. 
 

 

Próximo ensaio: 
20 de Abril 

 

V Domingo Quaresma 
 

Festa do Pai Nosso 
 

«Quem de entre vós estiver sem pecado atire a 
primeira pedra»  
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O pão saboroso que és Tu. 
 
 1 – Cada vez que repartirdes este pão, 
Fazei-o em memória de Mim. 

2 - Como Eu vivo pelo Pai que está no Céu, 
      Assim vivereis vós por Mim. 



 
3 - O meu corpo é o alimento que vos dou, 

Comei, saciai a vossa fome. 
 

4 - O que aprende de meu Pai vem a Mim, 
Não mais terá fome nem sede.    

 
5 - Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, 

Viverá eternamente.  
6 - Lembrareis a minha morte até Eu vir 

De novo juntar-me convosco. 
 
 

Acção de Graças 
Nada nos separará 
Nada nos separará 
Nada nos separará 
Do amor de Deus. 

 
 
Final 

Senhor, Tu amas o mundo, 
Senhor, Tu amas os homens. 

     bis

 
De tal modo nos amas que nos deste Teu Filho, 
Para ser o Caminho /  
        que nos conduz à salvação pelo amor. 

És o Libertador, tens Palavra de Vida, 
Fazes de nós um povo /  
        para levar a salvação a toda a terra. 
 

 

Próximo ensaio: 
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V Domingo Quaresma 
 

Festa do Pai Nosso 
 

«Quem de entre vós estiver sem pecado atire a 
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Está à tua porta, à tua porta 
E quer-te falar 
Ele é o teu grande amigo 
Teu grande amigo 
Podes confiar 
 
Escuta é Deus que chama 
É Deus que chama  
Ele é o Senhor 
Acolhe Sua Palavra 
Sua Palavra 
Caminho de amor 
 
A chuva cai na terra 
Sim, cai na terra 
Cumpre sua missão 
Assim a Sua Palavra 
Vai renovando o meu coração. 

 
 

Acto Penitencial 
Senhor tem piedade de nós 
Somos o teu povo pecador 
Toma a nossa vida de pecado e dor 
Enche o nosso espírito de amor. 
 
Cristo tem piedade… 
Senhor tem piedade… 
 
 

Aclamação 

Glória e louvor a Ti Senhor. 
Glória e louvor a Ti Senhor, Verbo de Deus. 

 
Convertei-vos a Mim de todo o coração,  porque sou benigno e 
misericordioso 

Ofertório 
1. Junto ao mar eu ouvi hoje, Senhor, Tua voz  
que me chamou e me pediu  
que me entregasse a meus irmãos  
Essa voz me transformou, a minha vida ela mudou  
E só penso agora Senhor, em repetir-Te  
 

Pai Nosso, em Ti cremos 
Pai Nosso, Te oferecemos  
Pai Nosso, as nossas mãos 
De irmãos  
 

2. Quando eu for a outros lugares, eu terei de abandonar  
Os meus amigos, a família p’ra seguir-te 
Mas eu sei que finalmente, a Boa Nova anunciarei 
Ao meu irmão e junto dele a viverei. 

 
 
Santo 
Santo Santo 
É o Senhor Deus  
Deus do universo 
Deus do universo. (bis) 
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      Assim vivereis vós por Mim. 
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4 - O que aprende de meu Pai vem a Mim, 
Não mais terá fome nem sede.    

 
5 - Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, 
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6 - Lembrareis a minha morte até Eu vir 

De novo juntar-me convosco. 
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Nada nos separará 
Nada nos separará 
Nada nos separará 
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É Deus que chama  
Ele é o Senhor 
Acolhe Sua Palavra 
Sua Palavra 
Caminho de amor 
 
A chuva cai na terra 
Sim, cai na terra 
Cumpre sua missão 
Assim a Sua Palavra 
Vai renovando o meu coração. 

 
 

Acto Penitencial 
Senhor tem piedade de nós 
Somos o teu povo pecador 
Toma a nossa vida de pecado e dor 
Enche o nosso espírito de amor. 
 
Cristo tem piedade… 
Senhor tem piedade… 
 
 

Aclamação 

Glória e louvor a Ti Senhor. 
Glória e louvor a Ti Senhor, Verbo de Deus. 

 
Convertei-vos a Mim de todo o coração,  porque sou benigno e 
misericordioso 

Ofertório 
1. Junto ao mar eu ouvi hoje, Senhor, Tua voz  
que me chamou e me pediu  
que me entregasse a meus irmãos  
Essa voz me transformou, a minha vida ela mudou  
E só penso agora Senhor, em repetir-Te  
 

Pai Nosso, em Ti cremos 
Pai Nosso, Te oferecemos  
Pai Nosso, as nossas mãos 
De irmãos  
 

2. Quando eu for a outros lugares, eu terei de abandonar  
Os meus amigos, a família p’ra seguir-te 
Mas eu sei que finalmente, a Boa Nova anunciarei 
Ao meu irmão e junto dele a viverei. 

 
 
Santo 
Santo Santo 
É o Senhor Deus  
Deus do universo 
Deus do universo. (bis) 
 
O céu e a terra proclamam a Vossa glória. Hossana. 
Bendito o que vem em nome do Senhor. Hossana. 
 
 

Comunhão 
Que bom é o pão que Tu nos dás, 
Oferta do teu amor Senhor. 
Que bom é o pão que Tu nos dás, 
O pão saboroso que és Tu. 
 
 1 – Cada vez que repartirdes este pão, 
Fazei-o em memória de Mim. 

2 - Como Eu vivo pelo Pai que está no Céu, 
      Assim vivereis vós por Mim. 



 
3 - O meu corpo é o alimento que vos dou, 

Comei, saciai a vossa fome. 
 

4 - O que aprende de meu Pai vem a Mim, 
Não mais terá fome nem sede.    

 
5 - Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, 

Viverá eternamente.  
6 - Lembrareis a minha morte até Eu vir 

De novo juntar-me convosco. 
 
 

Acção de Graças 
Nada nos separará 
Nada nos separará 
Nada nos separará 
Do amor de Deus. 

 
 
Final 

Senhor, Tu amas o mundo, 
Senhor, Tu amas os homens. 

     bis

 
De tal modo nos amas que nos deste Teu Filho, 
Para ser o Caminho /  
        que nos conduz à salvação pelo amor. 

És o Libertador, tens Palavra de Vida, 
Fazes de nós um povo /  
        para levar a salvação a toda a terra. 
 

 

Próximo ensaio: 
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Bendito o que vem em nome do Senhor. Hossana. 
 
 

Comunhão 
Que bom é o pão que Tu nos dás, 
Oferta do teu amor Senhor. 
Que bom é o pão que Tu nos dás, 
O pão saboroso que és Tu. 
 
 1 – Cada vez que repartirdes este pão, 
Fazei-o em memória de Mim. 

2 - Como Eu vivo pelo Pai que está no Céu, 
      Assim vivereis vós por Mim. 



 
3 - O meu corpo é o alimento que vos dou, 

Comei, saciai a vossa fome. 
 

4 - O que aprende de meu Pai vem a Mim, 
Não mais terá fome nem sede.    

 
5 - Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, 

Viverá eternamente.  
6 - Lembrareis a minha morte até Eu vir 

De novo juntar-me convosco. 
 
 

Acção de Graças 
Nada nos separará 
Nada nos separará 
Nada nos separará 
Do amor de Deus. 

 
 
Final 

Senhor, Tu amas o mundo, 
Senhor, Tu amas os homens. 

     bis

 
De tal modo nos amas que nos deste Teu Filho, 
Para ser o Caminho /  
        que nos conduz à salvação pelo amor. 

És o Libertador, tens Palavra de Vida, 
Fazes de nós um povo /  
        para levar a salvação a toda a terra. 
 

 

Próximo ensaio: 
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V Domingo Quaresma 
 

Festa do Pai Nosso 
 

«Quem de entre vós estiver sem pecado atire a 
primeira pedra»  
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Entrada 
Está à tua porta, à tua porta 
E quer-te falar 
Ele é o teu grande amigo 
Teu grande amigo 
Podes confiar 
 
Escuta é Deus que chama 
É Deus que chama  
Ele é o Senhor 
Acolhe Sua Palavra 
Sua Palavra 
Caminho de amor 
 
A chuva cai na terra 
Sim, cai na terra 
Cumpre sua missão 
Assim a Sua Palavra 
Vai renovando o meu coração. 

 
 

Acto Penitencial 
Senhor tem piedade de nós 
Somos o teu povo pecador 
Toma a nossa vida de pecado e dor 
Enche o nosso espírito de amor. 
 
Cristo tem piedade… 
Senhor tem piedade… 
 
 

Aclamação 

Glória e louvor a Ti Senhor. 
Glória e louvor a Ti Senhor, Verbo de Deus. 

 
Convertei-vos a Mim de todo o coração,  porque sou benigno e 
misericordioso 

Ofertório 
1. Junto ao mar eu ouvi hoje, Senhor, Tua voz  
que me chamou e me pediu  
que me entregasse a meus irmãos  
Essa voz me transformou, a minha vida ela mudou  
E só penso agora Senhor, em repetir-Te  
 

Pai Nosso, em Ti cremos 
Pai Nosso, Te oferecemos  
Pai Nosso, as nossas mãos 
De irmãos  
 

2. Quando eu for a outros lugares, eu terei de abandonar  
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Santo Santo 
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O céu e a terra proclamam a Vossa glória. Hossana. 
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 1 – Cada vez que repartirdes este pão, 
Fazei-o em memória de Mim. 

2 - Como Eu vivo pelo Pai que está no Céu, 
      Assim vivereis vós por Mim. 



 
3 - O meu corpo é o alimento que vos dou, 

Comei, saciai a vossa fome. 
 

4 - O que aprende de meu Pai vem a Mim, 
Não mais terá fome nem sede.    

 
5 - Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, 
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6 - Lembrareis a minha morte até Eu vir 

De novo juntar-me convosco. 
 
 

Acção de Graças 
Nada nos separará 
Nada nos separará 
Nada nos separará 
Do amor de Deus. 
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Entrada 
Está à tua porta, à tua porta 
E quer-te falar 
Ele é o teu grande amigo 
Teu grande amigo 
Podes confiar 
 
Escuta é Deus que chama 
É Deus que chama  
Ele é o Senhor 
Acolhe Sua Palavra 
Sua Palavra 
Caminho de amor 
 
A chuva cai na terra 
Sim, cai na terra 
Cumpre sua missão 
Assim a Sua Palavra 
Vai renovando o meu coração. 

 
 

Acto Penitencial 
Senhor tem piedade de nós 
Somos o teu povo pecador 
Toma a nossa vida de pecado e dor 
Enche o nosso espírito de amor. 
 
Cristo tem piedade… 
Senhor tem piedade… 
 
 

Aclamação 

Glória e louvor a Ti Senhor. 
Glória e louvor a Ti Senhor, Verbo de Deus. 

 
Convertei-vos a Mim de todo o coração,  porque sou benigno e 
misericordioso 

Ofertório 
1. Junto ao mar eu ouvi hoje, Senhor, Tua voz  
que me chamou e me pediu  
que me entregasse a meus irmãos  
Essa voz me transformou, a minha vida ela mudou  
E só penso agora Senhor, em repetir-Te  
 

Pai Nosso, em Ti cremos 
Pai Nosso, Te oferecemos  
Pai Nosso, as nossas mãos 
De irmãos  
 

2. Quando eu for a outros lugares, eu terei de abandonar  
Os meus amigos, a família p’ra seguir-te 
Mas eu sei que finalmente, a Boa Nova anunciarei 
Ao meu irmão e junto dele a viverei. 

 
 
Santo 
Santo Santo 
É o Senhor Deus  
Deus do universo 
Deus do universo. (bis) 
 
O céu e a terra proclamam a Vossa glória. Hossana. 
Bendito o que vem em nome do Senhor. Hossana. 
 
 

Comunhão 
Que bom é o pão que Tu nos dás, 
Oferta do teu amor Senhor. 
Que bom é o pão que Tu nos dás, 
O pão saboroso que és Tu. 
 
 1 – Cada vez que repartirdes este pão, 
Fazei-o em memória de Mim. 

2 - Como Eu vivo pelo Pai que está no Céu, 
      Assim vivereis vós por Mim. 



 
3 - O meu corpo é o alimento que vos dou, 

Comei, saciai a vossa fome. 
 

4 - O que aprende de meu Pai vem a Mim, 
Não mais terá fome nem sede.    

 
5 - Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, 

Viverá eternamente.  
6 - Lembrareis a minha morte até Eu vir 

De novo juntar-me convosco. 
 
 

Acção de Graças 
Nada nos separará 
Nada nos separará 
Nada nos separará 
Do amor de Deus. 

 
 
Final 

Senhor, Tu amas o mundo, 
Senhor, Tu amas os homens. 

     bis

 
De tal modo nos amas que nos deste Teu Filho, 
Para ser o Caminho /  
        que nos conduz à salvação pelo amor. 

És o Libertador, tens Palavra de Vida, 
Fazes de nós um povo /  
        para levar a salvação a toda a terra. 
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