
Entrada 
Senhor Jesus, Mestre Divino;  
És minha luz, és meu caminho. (bis) 
 
      1 – Com a Palavra Tu ensinaste 
  E com a vida Tu me salvaste. 
  
             2 – Com a Palavra Vens revelar 
   Os dons de Deus p´ra nos salvar. 

 
 
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 
Ditoso o que anda na lei do Senhor. Ditoso 
o que anda na lei do Senhor.  

 
 
Aleluia 
Aleluia, Aleluia, Aleluia 
Jesus vai falar, eu vou escutar e guardar no coração. 
    

Ofertório 
Quero sempre viver. Aleluia. 
Os preceitos de Deus. Aleluia. 
Ser fiel ao Senhor. Aleluia. 
Aleluia. Aleluia. Aleluia. 

No meu próximo ver. Aleluia. 
A imagem de Deus. Aleluia. 
E a todos amar. Aleluia. 
Aleluia. Aleluia. Aleluia. 

E com todos viver. Aleluia. 
E a todos servir. Aleluia. 
E a todos sorrir. Aleluia. 
Aleluia. Aleluia. Aleluia. 

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

 

Cordeiro 
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade 
de nós. (bis) 
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, 
dai-nos a paz 

 
 
Comunhão 
O Pão que comungamos é o corpo de 
Jesus Cristo, 
Quem come deste pão, quem come 
deste pão, vive sempre no amor. (bis) 

 
1. É Jesus quem diz: Eu sou o Pão da vida que desceu do Céu. 

 
2. É Jesus quem diz: Quem come deste pão, viverá eternamente. 



 
3. É Jesus quem diz: Tomai e comei todos, Isto é o meu Corpo. 

 
4. É Jesus quem diz: Quem come deste pão é membro do meu 

Corpo. 
 

 
Acção de graças 
Não adores nunca ninguém mais que a Deus, 
Não adores nunca ninguém mais que a Deus, 
Não adores nunca ninguém mais 
Não adores nunca ninguém mais 
Não adores nunca ninguém mais que a Deus. 
 
Não escutes… 
 
Não contemples… 
 
Porque só Ele te pode saciar (bis) 
Não adores nunca ninguém mais 
Não escutes nunca ninguém mais 
Não contemples nunca ninguém mais que a Deus. 
 
 
Final  
 
A família de Jesus é quem ouve o que Ele diz. 
Quem fizer como Ele fez, viverá sempre feliz. 
 

1. Como é maravilhoso 
O que em nós a fé produz 
Somos família de Deus, 
A família de Jesus. 

 
2. Mas não basta escutar 

O Senhor de quando em vez 
Pois apenas é cristão 
Quem fizer como Ele fez. 

 

 
 Missa da catequese 
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