
     Iº Domingo do Advento 
 

Entrada   
Vem Senhor, oh! Vem Senhor 
Vem ó Jesus, vem! 
Vem reinar no meu coração. 
Vem ó Jesus, vem. 
 

1. Ao ver as mãos, gosto de as dar – Vem ó Jesus vem! 
E aos meus irmãos eu vou ajudar – Vem ó Jesus vem! 
 

2. E com estas mãos irás Tu comigo – Vem ó Jesus vem! 
E com estes pés eu irei contigo – Vem ó Jesus vem! 
 
Salmo 
Iremos com alegria para a casa do Senhor, 
Iremos com alegria para a casa do Senhor. 
 
 
Ofertório   
Irmãos, convertei o vosso coração à Boa Nova. 
Mudai de vida. Sabei que Deus vos ama. 
 

1. Eu não venho condenar o mundo, 
venho para que o mundo seja salvo. 

 
2. Eu não venho para os sãos nem para os justos, 
mas para os pecadores e doentes. 
 
3. Eu não venho para julgar as pessoas, 
venho trazer a vida de Deus. 
 
Santo 
 Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo,  
          Cheios estão os céus e a terra da Tua glória, 
   Hossana, hossana, hossana nos céus. (bis) 
  Bendito o que vem em nome do Senhor. 
           Hossana nas alturas. 
  Hossana, hossana, hossana nos céus. (bis) 

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. 
 
 
Pós-Comunhão  
Jesus eu amo-Te  
Jesus eu amo-Te  
Jesus eu amo-Te 
Jesus eu amo-Te 

 
  Tu és o meu Senhor… 

 
Final  
Caminharei, Caminharei pela tua estrada Senhor 
Dá-me a Tua mão, quero ficar para sempre junto de Ti. 
 
Não entendia, mas fiquei a ouvir 
Quando o Senhor me falou, 
Ele me chamava, precisava de mim 
E eu respondi assim: 
 
 
Próximos ensaios:  
7 Dez – 14h30, 14 Dez – 15h30 (Concerto dia 15 às 16h) 
21 Dez – 14h30 (missa de Natal) 


