
ENTRADA – Vem Senhor ensina-me a rezar 
 
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) 
 

 

PERDÃO – Venho  
 
Venho com as minhas mãos vazias.  
Venho como um cego atrás da luz.  
Venho como criança perdida.  
Venho aprender a amar Jesus.  
 
Perdoa-me, ensina-me, Senhor,  
A ser melhor, a amar-Te mais. (bis.)  
 
Venho para aprender a ser santo.  
Venho pedir, Senhor, a Tua ajuda.  
Quero ser alegre e ser humilde.  
Sei que com fé a vida muda. 
  
 
ACLAMAÇÃO – Aleluia, Glória a Deus  
 
Aleluia, glória a Deus 
Glória a Cristo, Senhor 
Glória ao Espírito de amor 
Aleluia  
 
 
SANTO – Santo (realejo) 
 
Santo, santo, santo é o Senhor, 
Santo é o Senhor do universo 
O Céu e a terra proclamam 
Para sempre a Vossa glória 
Hossana nas alturas 
 
Santo, santo, santo é o Senhor, 
Santo é o Senhor do universo 
Bendito é aquele que vem, 
Em nome do Senhor 
Hossana nas alturas 
 
 
PAZ – Cordeiro de Deus 
 
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo  
Tende piedade… de nós  
 
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo  
Tende piedade… de nós  
 
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo  
Dai-nos a paz, dai-nos a paz  
Dai-nos a paz, a paz  
 
 
 
 

COMUNHÃO – Cristo em mim 
 
Senhor,  
Faz que olhem para mim 
Só Te vejam a Ti, 
Só Te vejam a Ti 
 
Não ser,  
Eu quem fala, mas só Tu 
Eu quem fala, mas só Tu 
Só Cristo em mim 
 
 
SAÍDA – Nossa Senhora do Sim 
 
Nossa Senhora do «Sim»  
Maravilha; Virgem Mãe! 
Cuida, Maria, de mim  
E que eu diga sim também! 
 
Chamou o anjo de Deus:  
Maria não tenhas medo, 
Serás mãe do Filho eterno  
Eis revelado o segredo. 
 
Ao Céu nada é vedado  
Para salvação do mundo; 
E onde a mente não vai  
Chega o coração profundo. 
 
Maria era o povo eleito 
Cheio de uma antiga esperança; 
Por isso ao querer de Deus  
Respondeu na confiança. 
 
Eis a Serva do Senhor! 
Foi a resposta que deu. 
Cumpriu-se então a promessa 
E o Evangelho nasceu. 
 
Com Ela a Igreja toda 
Responda que sim a Deus: 
E com Maria proclame 
Nova terra e novos céus. 
 
Nossa Senhora do «Sim»  
Maravilha; Virgem Mãe! 
Cuida, Maria, de mim  
E que eu diga sim também!" 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


