
Entrada 

1. Jesus está entre nós 
Ele é o nosso irmão 
Escutamos sua Palavra 
Comungamos o seu pão 

O Domingo é o dia do Senhor, 
Reunidos lhe cantamos com amor. 

2. Nós somos a família 
Que aqui se reuniu 
P’ra cantar e p’ra louvar 
A Deus amor que vem salvar. 

 

Acto Penitencial 

Tu que nos perdoas sempre, porque nos amas muito, 
Tu que nos perdoas sempre: Perdão Senhor 
 
Tu que nos acolhes sempre, porque nos amas muito, 
Tu que nos acolhes sempre: Perdão senhor 
 
Tu que nos ajudas sempre, porque nos amas muito, 
Tu que nos ajudas sempre: Perdão Senhor 

 
 

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 
Sois para mim refúgio. Sois para mim refúgio. 
Vós me envolveis na alegria da salvação 

 
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 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 

Comei do Pão, Bebei do Vinho 
Quem vem a mim não terá fome 
Comei do Pão, bebei do Vinho 
Quem vem a mim não terá fome. 

 
1. Eu sou o Pão da vida  

       O Pão que desceu do céu  
 

2. Quem come deste Pão  
Vive p'rá eternidade  



 
3. O Pão que desceu do céu  
É para dar a vida ao mundo  

 
4. Quem vem a mim não terá fome  
Quem crê em mim não mais terá sede  
 

5. Em verdade Eu vos digo:  
Quem crê em mim tem a vida eterna 

 
6. Eu sou a Luz do mundo, 
Quem me segue não anda nas trevas. 
 

 
Acção de graças 

Estás em mim, nada temerei, 
Teu olhar é luz no meu caminho, és o meu farol! 
Por Ti eu quero amar, em Ti quero viver, 
sentir a Tua paz p’ra poder dizer: 
 
Deus de Amor, Deus de Luz, 
Deus fiel que me conduz! 
Quero amar o meu irmão, 
Ser a voz do coração! 
 
 
Final 
Como é bom, como é bom ser cristão, 
Viver em alegria, viver em comunhão. 
 

1. Partilhamos de tudo o que nós temos, porque é bom ser cristão.
E o amor de nosso coração, porque é bom ser cristão.
 
2. Pomos tudo em comum, tudo é nosso, porque é bom ser cristão!
E a alegria de sermos irmãos, porque 

é bom ser cristão! 
 
 

Quem crê em mim tem a vida eterna  

Partilhamos de tudo o que nós temos, porque é bom ser cristão. 
E o amor de nosso coração, porque é bom ser cristão. 

Pomos tudo em comum, tudo é nosso, porque é bom ser cristão! 
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