
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! 
 

3. Eu sinto o bater do meu coração – Vem ó Jesus vem! 
E nasce em mim uma oração – Vem ó Jesus vem! 
 

Aclamação 
Aleluia… 
Jesus vai falar, eu vou escutar e guardar no coração. 
 
  
Ofertório  
1. Fala, Senhor, pela Bíblia: 
Tu és Palavra que salva! 
 
Fala, Senhor! Fala, Senhor: Eu quero escutar. 
Fala, Senhor! Fala, Senhor: Eu quero escutar. 
 
2. Fala, Senhor, pela Igreja: 
É a tua presença no mundo! 
 
3. Fala, Senhor, pela História: 
É tua vida entre os homens! 

 
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. 

. 
Pós-Comunhão 
Jesus Cristo, Palavra de Deus 
Palavra da Salvação 
Palavra da Salvação 
 

A Palavra faz-se Homem, 
Palavra eterna de vida e luz. 
Pobre e frágil, virá o Messias, 
O Deus connosco, Cristo Jesus. 

 
Final 

Exulta de alegria no Senhor, exulta de alegria: O Senhor é bom. 
 

1. Liberta os oprimidos, derruba os poderosos 
Exalta os humildes, o Senhor é bom. 
 

2. Sacia os famintos de pão e de verdade 
De amor e de justiça: O Senhor é bom. 
 

3. Conduz o seu povo eleito á terra prometida 
Na glória do seu reino: O Senhor é bom. 



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. 

. 
Pós-Comunhão 
Jesus Cristo, Palavra de Deus 
Palavra da Salvação 
Palavra da Salvação 
 

A Palavra faz-se Homem, 
Palavra eterna de vida e luz. 
Pobre e frágil, virá o Messias, 
O Deus connosco, Cristo Jesus. 

 
Final 

Exulta de alegria no Senhor, exulta de alegria: O Senhor é bom. 
 

1. Liberta os oprimidos, derruba os poderosos 
Exalta os humildes, o Senhor é bom. 
 

2. Sacia os famintos de pão e de verdade 
De amor e de justiça: O Senhor é bom. 
 

3. Conduz o seu povo eleito á terra prometida 
Na glória do seu reino: O Senhor é bom. 

Entrada 
Vem Senhor, oh! Vem Senhor 
Vem ó Jesus, vem! 
Vem reinar no meu coração. 
Vem ó Jesus, vem. 
 
4. Ao ver as mãos, gosto de as dar – Vem ó Jesus vem! 
E aos meus irmãos eu vou ajudar – Vem ó Jesus vem! 
 
5. E com estas mãos irás Tu comigo – Vem ó Jesus vem! 
E com estes pés eu irei contigo – Vem ó Jesus vem! 
 
6. Eu sinto o bater do meu coração – Vem ó Jesus vem! 
E nasce em mim uma oração – Vem ó Jesus vem! 
 
Aclamação 
Aleluia… 
Jesus vai falar, eu vou escutar e guardar no coração. 
 
  
Ofertório  
4. Fala, Senhor, pela Bíblia: 
Tu és Palavra que salva! 
 
Fala, Senhor! Fala, Senhor: Eu quero escutar. 
Fala, Senhor! Fala, Senhor: Eu quero escutar. 
 
5. Fala, Senhor, pela Igreja: 
É a tua presença no mundo! 
 
6. Fala, Senhor, pela História: 
É tua vida entre os homens! 

 
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. 

 


