
Entrada 
Abri de par em par as portas a Cristo! 
Abri as portas ao redentor 
 

1. Cristo é o caminho, a Verdade e a Vida. 
 

2. Cristo é a luz do mundo, Sol brilhante nas trevas.
 
 

Acto Penitencial 
Quantas vezes eu não fiz o meu irmão feliz:
Perdão Senhor! Perdão Senhor! 
 

Quantas vezes por preguiça não rezei a Deus
Perdão Senhor! Perdão Senhor! 

 
Quantas vezes meu trabalho eu não fiz com amor

Perdão Senhor! Perdão Senhor! 
 
Quantas vezes meus amigos eu não desculpei.
Perdão Senhor! Perdão Senhor! 

 
Salmo 
Se eu me não lembrar de ti, Jerusalém, 
fique presa a minha língua. 
 

Aclamação 
Glória e louvor a Ti Senhor. 
Glória e louvor a Ti Senhor, verbo de Deus.
 
Deus amou tanto o mundo que lhe deu o seu Filho 
Unigénito: 
quem acredita n’Ele tem a vida eterna. 

 

Cristo é a luz do mundo, Sol brilhante nas trevas. 

Quantas vezes eu não fiz o meu irmão feliz: 

Quantas vezes por preguiça não rezei a Deus 

Quantas vezes meu trabalho eu não fiz com amor 

Quantas vezes meus amigos eu não desculpei. 

Glória e louvor a Ti Senhor, verbo de Deus. 

Deus amou tanto o mundo que lhe deu o seu Filho 

Ofertório 

Senhor, Tu amas o mundo, 
Senhor, Tu amas os homens.

 
De tal modo nos amas que nos deste Teu Filho,
Para ser o Caminho /  
        que nos conduz à salvação pelo amor.
 
És o Libertador, tens Palavra de Vida,
Fazes de nós um povo /  
        para levar a salvação a toda a terra.
 

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

 
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

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

 
Senhor, Tu amas os homens. 

     bis

De tal modo nos amas que nos deste Teu Filho, 

que nos conduz à salvação pelo amor. 

És o Libertador, tens Palavra de Vida, 

salvação a toda a terra. 

Santo, Santo é o Senhor Deus  
Deus do Universo, Deus do Universo. 

O céu e a terra proclamam a Vossa glória, Hossana. 
Bendito o que vem em nome do Senhor, Hossana. 

Tomo este pão e este vinho 
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 

2.Tomando o pão que é o teu corpo 
Comungo a igreja transcendente 
Faz teu corpo e torna 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  
Pra mudar o mundo com amor 

 
5.Comungar teu corpo dom de amor  
É fazer contigo um compromisso 
De gastar a vida pelos outros 
Assumir no reino o meu serviço 

 
 

 
Acção de Graças 
Nada nos separará 
Nada nos separará 
Nada nos separará 
Do amor de Deus. 

 
 

 
Final 
Irmãos convertei o vosso coração à Boa Nova, 
Mudai de vida, sabei que Deus vos ama. 
 
Eu não venho condenar o mundo 
Eu venho para o mundo ser salvo. 
 
Eu não venho para os sãos nem para os justos 
Mas para os pecadores e doentes. 
 

Missa da Catequese 

Cânticos 
 

Deus amou tanto o mundo que lhe deu o seu Filho Unigénito: 
quem acredita n’Ele tem a vida eterna. 
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