
ENTRADA – Vem Senhor  

Vem, Senhor, ensina-me a rezar  
Vem, Senhor, ensina-me a esperar 
Quero ter uma razão p’ra viver 
Algo em que acreditar 
Eu só quero amar a Ti, Senhor.  
 
Então saberei qual o caminho a seguir 
E encontrarei a razão de existir (bis) 
 
Sei, Senhor, que um dia Tu virás  
A este mundo que te pede amor e paz  
Construir algo que a todos trará  
A alegria de sentir  
Que esta vida mudará 
 

PERDÃO – Perdoa, Senhor 

Perdoa Senhor o nosso dia 
A ausência de gestos corajosos 
A fraqueza dos atos consentidos 
A vida nos momentos mal amados 
 
Perdoa o espaço que te não demos 
Perdoa porque não nos libertámos 
Perdoa as correntes que pusemos 
Em Ti, Senhor, porque não ousámos 
 
Contudo faz-nos sentir 
Perdoar é esquecer a antiga guerra 
E partindo recomeçar de novo 
Como o sol que sempre beija a terra 
 
 
ACLAMAÇÃO – Nada nos separará 
 
Nada nos separará 
Nada nos separará 
Nada nos separará 
Oh oh oh do Amor de Deus 
 
 
SANTO – Santo é o Senhor Deus 
 
Santo, Santo é o Senhor Deus, 
Deus do Universo, Deus do Universo (2x) 
 
O céu e a terra proclamam 
a vossa glória, Hossana. 
 
Bendito Aquele que vem 
em nome do Senhor, Hossana 
 
Santo, Santo 
 
 
PAZ – Cordeiro de Deus 
 
Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus 
Tu que tiras o pecado do mundo tem piedade de nós (2x) 
 
Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus 
Dai-nos a paz, dai-nos a paz 
 
 

COMUNHÃO – Fazei em minha memória 
 
Naquela Noite, em que ele era entregue  
Tomou o Pão e o Cálice, dando graças dizendo  
Que este Pão é Corpo do Meu Corpo,  
E este Cálice é Sangue da Nova Aliança  
 
Fazei em Minha memória,  
Em memória de Mim,  
O que Eu vos disser  
Porque sempre que comerdes deste Pão  
E beberdes deste Vinho,  
Lembrareis a Minha Morte  
Até ao novo dia da Ressurreição  
 
Fazei, em Minha memória  
Tudo aquilo que eu,  
Tudo o que eu vos disser 
 
 
SAÍDA – Avé Maria, cheia de graça 
 
Avé Maria 
Cheia de graça, 
Que por nós passa 
Dando alegria. 
Nosso Senhor 
Convosco está  
E a nós nos dá 
O seu amor. 
 
Rogai por nós 
Os pecadores 
Das nossas dores 
Ouvi a voz 
E na agonia 
Quando chegar 
seja a rezar 
Avé Maria 
seja a rezar 
Avé Maria. 
 
Santa Maria 
Ó mãe clemente 
Da nossa gente 
Sois luz e dia 
Ao português 
Que a paz vos pede 
Perdão concede 
Mais uma vez 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


