
ENTRADA – Caminhando pela vida 

Caminhando pela vida vou cantando,  
vou rezando ao meu Deus.  
E a gente que encontro em meu caminho  
me ensina a ser feliz. 
 
Feliz caminhar para o Senhor (para o Senhor) 
Sempre a caminhar com muita fé (com muita fé).  
Feliz caminhar para o Senhor (para o Senhor) 
E no fim, o amor. 
 
Caminhando pela vida vou cantando,  
vou tentando a ser melhor.  
E aos outros que caminham ao meu lado  
vou levando o Teu amor. 

 

PERDÃO – Piedade oh Deus 

Piedade ó Deus, Tu que és tão bom, 
Tu que me chamas e me dás a mão. 
Liberta-me de todo o pecado, 
salva a minha alma, dá-me o teu perdão. 
 
Eu reconheço que tenho pecado, 
a minha vida tinge-me as mãos. 
É contra ti todo o mal que faço 
e em ti ofendo também meus irmãos. 
 
Cria em mim um coração bem puro, 
faz-me sentir todo o teu amor. 
Nunca desvies teus olhos de mim, 
faz dos meus passos, teus passos Senhor. 
 
 
ACLAMAÇÃO – Aleluia, glória a Deus 
 
Aleluia glória a Deus,  
Glória a Cristo Senhor,  
Glória ao espírito de amor,  
Aleluia (bis) 
 
 
OFERTÓRIO – Agora é a hora 
 
Agora é hora  
De oferecer todo o meu ser  
Na tristeza, na pobreza  
Na alegria de cada dia 
 
É tão pouco o que oferecemos  
Mas é tudo o que temos (bis) 
 
Agora é hora  
De dizer obrigado  
Ao Senhor que é amor  
Nossa vida, nosso calor 
 

Agora é hora... 
Que nos dá o teu perdão 
Livra-nos Senhor da tentação 
Livra-nos de todo o mal 
 
 
SANTO – Santo #1 

 
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, 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 – Ninguém te ama como Eu 
 
Quanto esperei este momento 
Quanto esperei que estivesses aqui 
Quanto esperei que me falasses 
Quanto esperei que viesses a Mim 
 
Sei bem o que tens vivido 
Sei bem porque tens chorado 
Sei bem porque tens sofrido 
Sempre estive ao teu lado 
 
Ninguém te ama como Eu (x2) 
Olha p'rá cruz é a minha maior prova  
Ninguém te ama como Eu 
Ninguém te ama como Eu (x2)  
Foi por ti, só por ti, porque Te amo 
Ninguém te ama como Eu 
 
Eu sei bem o que tu dizes  
Mesmo que às vezes não me fales 
Eu sei bem o que tu sentes  
Mesmo que não o partilhes comigo 
 
A teu lado eu caminharei  
Junto a ti eu sempre estive 
Tenho sido o teu apoio 
Sou o teu melhor amigo 
 
   



AÇÃO DE GRAÇAS – 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 – E Tu, Maria 
 
Eu fiquei sem voz, com que cantar, 

Minh’alma vazia, pedia felicidade. 

E pensei para mim, 

vou pôr-me em suas mãos, 

mãos de mãe, confiar-me no seu amor... 

 

E tu Maria, faz-me música de Deus. 

E tu Maria, Anima, tu, as cordas 

da minha alma. 

Aleluia, Amén. (bis) 

 

Maria acompanha, 

o meu caminhar 

sozinho não posso! 

Ajuda-me a andar! 

E pensei para mim, 

vou pôr-me em suas mãos, 

mãos de mãe, confiar-me no seu amor. 

 


