
Entrada 
Nós somos as pedras vivas do templo do Senhor 
Nós somos as pedras vivas do templo do Senhor 
Povo sacerdotal, Igreja Santa de Deus 
Nós somos as pedras vivas do templo do Senhor. 
 
Quem poderá subir / à montanha do Senhor? 
Quem habitará no seu santuário? 
O que tem as mãos inocentes / e o coração puro, 
que não invocou o seu nome em vão, / nem jurou falso. 

 
 
Acto penitencial 
Senhor, tem piedade de nós 
Cristo, tem piedade de nós 
Senhor, tem piedade de nós. 

 
Glória 
1-Glória a Deus Pai eu canto; 
Porque fez o céu, a terra, o mar e a mim também. 
 
Eu canto glória a Deus nas alturas  
e p’ra nós todos peço o amor, a paz, o bem. 
 
2-Glória a Jesus eu canto; 
Porque veio ao mundo, por Maria nos salvar. 
 
3-Glória ao amor eu canto; 
Porque vive em mim, me ensina amar e ser feliz. 

 
 
Salmo 
Esta é a geração dos que procuram, a vossa face Senhor. 

 
 
Aclamação do Evangelho 
Aleluia, Aleluia, Aleluia. (bis) 
Jesus vai falar, eu vou escutar e guardar no coração. 

Ofertório 
Bem-aventurados os pobres 
porque deles é o Reino dos Céus 
Bem-aventurados os pacíficos 
pois serão chamados filhos de Deus 
Bem-aventurados os mansos pois a  

terra herdarão 
E porque verão a Deus, os puros de  

coração 
 
Há quem na terra seja instrumento  

do Céu 
E no mundo aos homens vá revelar 
Os caminhos do amor para viverem  

a vida 
Como rio que desagua no mar 
 
Bem-aventurados os que choram, 
porque no Céu serão consolados 
Bem-aventurados os que têm fome 
e sede de justiça pois serão saciados 
Bem-aventurados aqueles que misericórdia alcançarão 
E quem por amor da justiça sofre perseguição 
 

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 

 
Comunhão 
Tomo este pão e este vinho 
Em memória do meu Salvador 
Tomo este pão e este vinho  
São o corpo e sangue do Senhor 

 
1. Bebendo o teu sangue neste cálice 

Bebo o sangue da nova aliança  
O que derramaste pelos homens 
Para remissão e esperança 

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. Lento para a ira, rico em 
misericórdia. 
4. Um só é o nosso “Pai”, aquele 
que está no Céu. 



 
2. Tomando o pão que é o teu corpo 
Comungo a igreja transcendente 
Faz teu corpo eterna a minha alma  
Pela fé me salva para sempre 

3. Levarei comigo a tua luz  
Irei pelo mundo anunciar  
Que por nos morreste numa cruz 
Mas pudeste a morte derrotar 
 

4. Comendo o teu corpo que foi trigo 
Suado nas mãos do lavrador  
Levo tua força que alimenta  
P’ra mudar o mundo com amor 

5. Comungar teu corpo que é amor  
É fazer por Ti um compromisso 
De gastar a vida pelos outros,  
Assumir no reino o meu serviço. 
 

 
Acção de Graças 
 
 

Final 
1. Se crês em Deus,  
Se acreditas que Ele há-de voltar  
Segue o caminho que Jesus nos veio ensinar  
E então verás que a vida se pode tornar melhor  
 
Cantarei, cantarei o que Deus nos veio ensinar  
Que a maneira de chegar ao céu é amar (é amar) 
É amar, é amar o pobre o rico, o pecador 
E tudo o que nesta vida é querido do Senhor  
 
2. Se Deus quiser,  
Hei-de deixar de pensar em mim 
E assim roubar tempo ao tempo para O adorar 
Serei feliz e comigo será todo o que cantar 

Cânticos 

 Missa da Catequese 

 

 

“Alegrai-vos e exultai, porque é grande nos 

Céus a vossa recompensa” 
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