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ENTRADA  

 

Ref.: Canta, meu povo! 

Canta o louvor de teu Deus! 

Que se fez homem e por nós morreu, 

Que ressuscitou pelo amor dos seus! 

 

1. Somos a nação santa e o povo eleito, 

Um sacerdócio real. 

Deus nos chamou das trevas à sua luz, 

Sua luz imortal. 

 

2. Nós somos transportados da morte à vida, 

Pelo amor dos irmãos. 

Vamos amar até nossos inimigos, 

É a lei do cristão! 

 

ATO PENITENCIAL  

 

Senhor, que Te deixaste ferir 

Do Teu sangue vem a Paz! 

Aqui estou, perdoa-me! 

Kyrie eleison, Kyrie eleison 

Kyrie eleison 

Oh Cristo, elevado na Cruz 

És Amigo do pecador! 

Aqui estou, perdoa-me! 

Christe eleison. Christe eleison 

Christe eleison 

Senhor, da morte, Vencedor 

Verdadeiro filho de Deus! 

Aqui estou, perdoa-me! 

Kyrie eleison, Kyrie eleison 

Kyrie eleison 

 

GLÓRIA  

 

Glória a Deus nas alturas, Glória a Deus nas 

alturas 

E paz na terra aos homens por Ele amados 

(2X) 

Senhor Deus, Rei dos céus 

Deus Pai todo poderoso 

Nós Vos louvamos 

Vos bendizemos 

Nós vos adoramos e glorificamos 

Nós vos damos graças 

Por vossa imensa glória 

Glória a Deus nas alturas, Glória a Deus nas 

alturas 

E paz na terra aos homens por Ele amados. 

Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito 

Senhor Deus, Cordeiro de Deus 

Filho de Deus Pai 

Vós que tirais o pecado do mundo 

Tende piedade de nós 

Vós que tirais o pecado do mundo 

 

Acolhei a nossa súplica 

Vós que estais a direita do Pai 

Tende piedade de nós 

Só Vós sois o Santo 

Só Vós o Senhor 

Só Vós o Altíssimo, Jesus Cristo 

Com o Espírito Santo 

Na glória de Deus Pai. Amém! 

Glória a Deus nas alturas, Glória a Deus nas 

alturas 

E paz na terra aos homens por Ele amados 

(2X) 

 

ACLAMAÇÃO  

 

Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia! Aleluia, 

aleluia!  

Aleluia, aleluia! (Bis)  

 

1 – Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu irei 

construir minha Igreja, e as portas do inferno não 

irão derrotá-lo.  

 

OFERTÓRIO  

 

Quem nos separará? 

Quem vai nos separar? 

Do amor de cristo 

Quem nos separará? 

Se ele é por nós 

Quem será, quem será contra nós? 

Quem vai nos separar do amor de Cristo? 

Quem será? 

 

1 – Nem a angústia, nem a fome, nem nudez ou 

tribulação. Perigo ou espada, toda perseguição!  

 

 

 



Quem nos separará? 

Quem vai nos separar? 

Do amor de cristo 

Quem nos separará? 

Se ele é por nós 

Quem será, quem será contra nós? 

Quem vai nos separar do amor de Cristo? 

Quem será? 

 

2 – Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, 

dominações. Presente e nem futuro, poderes nem 

pressões!  

 

3 – Nem as forças das alturas, nem as forças das 

profundezas. Nenhuma das criaturas, nem toda a 

natureza!  

 

SANTO  

Santo, Santo, Santo 

Senhor Deus do universo 

 

Santo, Santo, Santo 

Senhor Deus do universo 

 

Céus e terra proclamam a Vossa Glória 

Hosana nas alturas 

Bendito o que vem em nome do Senhor, do 

Senhor 

Hosana nas alturas 

 

Santo, Santo, Santo 

Senhor Deus do universo 

 

Santo, Santo, Santo 

Senhor Deus do universo 

 

CORDEIRO DE DEUS  

Cordeiro de Deus, 

Que tirais o pecado do mundo. 

Tende Piedade, Piedade de nós. 

 

Cordeiro de Deus, 

Que tirais o pecado do mundo. 

Tende Piedade, Piedade de nós. 

 

Cordeiro de Deus, 

Que tirais o pecado do mundo. 

Dai-nos a Paz, a vossa Paz. 

 

 

 

COMUNHÃO  

 

Toda a Igreja unida celebra 

a memória pascal do Cordeiro,  

irmanada com Pedro e com Paulo, 

que seguiram a Cristo por primeiro! 
 

1. Publicai em toda terra 

os prodígios do Senhor: 

reuniu seu povo amado 

para o canto do louvor. 

2. Bendizei, louvai por Pedro, 

pela fé que professou: 

essa fé é a rocha firme 

da Igreja do Senhor. 

 

3. Bendizei, louvai por Paulo, 

pelo empenho na missão: 

o seu zelo do Evangelho 

leva ao mundo a salvação. 

 

4. Alegrai-vos neste dia 

que o martírio iluminou: 

o triunfo destes santos 

nos confirme no amor. 

 

COMUNHÃO  

 

Seja no silêncio ou numa canção de amor 

O que mais quero neste momento é entoar a ti meu 

louvor 

 

Após a comunhão, eu sei 

Que tu estás dentro de mim 

E ao meu redor eu posso sentir 

Há anjos a te adorar 

 

Então o que fazer se não me unir 

Aos anjos em adoração 

Para render a Ti, Senhor 

Toda a minha gratidão 

 

Recebe adoração 

Recebe adoração, Senhor 

Mistério de amor de um Deus 

Que se fez pão para nos alimentar 

 

Recebe adoração 

Recebe adoração, Senhor 

Tabernáculo agora eu sou 

Pois recebi em comunhão 

O corpo e sangue do meu Senhor 

 



FINAL  

 

Antes que te formasses dentro do ventre de tua 

mãe 

Antes que tu nascesses, te conhecia, te 

consagrei 

Para ser Meu profeta entre as nações Eu te 

escolhi 

Onde te envio irás, o que te mando 

proclamarás! 

 

Tenho que gritar, tenho que arriscar 

Ai de mim se não o faço! 

Como escapar de Ti, como calar 

Se Tua voz arde em meu peito? 

Tenho que andar, tenho que lutar 

Ai de mim se não o faço! 

Como escapar de Ti, como calar 

Se Tua voz arde em meu peito? 

 

Não temas arriscar-te, porque contigo eu 

estarei 

Não temas anunciar-me, por tua boca eu 

falarei 

Hoje te dou meu povo, para arrancar e demolir 

Para edificar, construirás e plantarás! 

 

Deixa os teus irmãos, deixa teu pai e tua mãe 

Deixa enfim teu lar, porque a terra gritando 

está 

Nada tragas contigo, porque a teu lado Eu 

estarei 

É hora de lutar, porque Meu povo sofrendo 

está 

 


