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ENTRADA – Vem Senhor Jesus 
 
Como a terra espera a chuva que a fecunde e a mantenha, 
como a areia no deserto fala ao vento que a acompanha, 
como a corça corre e salta até achar onde beber, 
esperamos o Senhor até Ele aparecer. 
 
Vem, Senhor Jesus, oh, vem depressa! (bis) 
 
Como o guarda pela aurora esperamos o Senhor, 
como alguém espera atento o seu amigo com ardor, 
como a palma espera o vento ao chegar o entardecer, 
esperamos o Senhor até Ele aparecer. 
 
 
PERDÃO - Senhor tem Piedade 
 
Senhor, tende piedade  
Ouvi a nossa oração em Teu louvor  
Vem, Senhor, depressa  
dá-nos Teu amor  
a Tua Verdade,  
(a Tua Verdade) 
 
Cristo, tende piedade  
Nós vivemos com a esperança em Teu perdão  
Vem, Jesus, depressa  
dá-nos Tua mão  
o Amor e a Liberdade  
(o Amor e a Liberdade) 
 
Senhor, tende piedade  
Hora de incerteza pede reconciliação  
por isso te dizemos  
que nos comprometemos  
com o nosso irmão,  
com Tua Verdade,  
contigo, Senhor 
 
 
ACLAMAÇÃO – Aleluia, Glória a Deus  
 
Aleluia, glória a Deus 
Glória a Cristo, Senhor 
Glória ao Espírito de amor 
Aleluia  
 
 
OFERTÓRIO – Entrega 
 
Sei Senhor, que na vida 
Nem sempre temos tudo, tudo dado 
Por isso, aqui estou 
Pronto para ser, ser ajudado 
 
Senhor a Ti me entrego 
Com todo o coração 
Eu nunca fui tão sincero 
Não sei mais o que fazer, sem Ti eu não sei viver 
Ouve a minha oração, Senhor dá-me a Tua mão 
 
 
 

 
Sei Senhor, que não posso 
Ter tudo o que quero, ou que gosto 
Por isso, peço-Te a Ti 
Que me leves sempre, sempre contigo 
 
 
SANTO – Santo  
 
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 – Dona Nobis 
 

Donna nobis, donna nobis.  

Donna nobis pacem.  

Donna nobis, donna nobis.  

Donna nobis pacem.  

 

Pacem, pacem.  

Donna nobis pacem.  

Pacem, pacem.  

Donna nobis pacem. 

 
 
COMUNHÃO – O Senhor é meu pastor 

Confiarei, nessa voz que não se impõe, 
Mas que oiço bem cá dentro no silêncio a segredar. 
Confiarei, ainda que mil outras vozes 
Corram muito mais velozes para me fazer parar. 
E avançarei, avançarei no meu caminho; 
Agora eu sei que Tu comigo vens também 
Aonde fores, aí estarei, em Ti avançarei. 

O Senhor é meu pastor, / Sei que nada temerei 
Ele guia o meu andar / Sem medo avançarei. (2x) 

Confiarei, na tua mão que não me prende 
Mas que aceita cada passo do caminho que eu fizer. 
Confiarei, ainda que o dia escureça, 
Não há mal que me aconteça se contigo eu estiver. 
E avançarei, avançarei no meu caminho; 
Agora eu sei que Tu comigo vens também 
Aonde fores, aí estarei, em Ti avançarei. 

Confiarei, por verdes prados me levas 
E em teu olhar sossegas a pressa do meu olhar. 
Confiarei, a frescura das tuas fontes 
Deixa a minha vida cheia, minha taça a transbordar. 
E avançarei, avançarei no meu caminho; 
Agora eu sei que Tu comigo vens também 
Aonde fores, aí estarei, em Ti avançarei. 

 



 
ACÇÃO DE GRAÇAS – Consolação 
 
Senhor quanta tristeza vejo em teu olhar, 
gostava de te consolar. 
Eu sei que sofres tanto sem o meu amor, 
Senhor eu quero ser melhor. 
 
Senhor às vezes, nem me lembro de rezar, 
às vezes esqueço-me de ti. 
Senhor, tu sofres quando eu não sei amar, 
pois tu sempre pensaste em mim. 
 
Amor me dás, sempre que venho aqui; 
amor me dás sem nunca te pedir. 
Eu sei que em ti, sempre vou encontrar, 
Senhor que eu quero assim poder amar. 
 
E vou tentar, Senhor, e hei-de conseguir. 
A minha vida vou mudar. 
Gostava tanto que deixasses de sofrer… 
Senhor, só quero ajudar! 
 
 
SAÍDA – Maria espera o Messias 
 
Maria espera o Messias, o prometido. 
Maria espera que nasça, o seu Menino! 
De Nazaré a Belém, viagem dura, 
Maria vive o mistério, com que ternura! 
 
Vós que sonhais e esperais pela luz sem par, 
Acolhei a Jesus Menino que vai chegar. 
O Senhor vai chegar, é o príncipe da paz! 
 

 
 
 
 


