
 

 

CANTO DE ENTRADA 

Eis o tempo de conversão 

Refrão 

Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. 
Ao Pai voltemos, juntos andemos./ Eis o tempo de conversão! 
 
1a. Os caminhos do Senhor são verdade, são amor./ 
Dirigi os passos meus em vós espero, ó Senhor! 
b. Ele guia ao bom caminho quem errou e quer voltar. 
Ele é bom, fiel e justo; Ele busca e vem salvar! 
 
2a. Viverei com o Senhor. Ele é o meu sustento./  
Eu confio mesmo quando minha dor não Mais agüento./ 
b. Tem valor aos olhos Seus meu sofrer e meu morrer./  
Libertai o Vosso servo e fazei-o Reviver! 
 
3a. A Palavra do Senhor é a luz do meu caminho;/  
Ela é vida, é alegria; vou guardá-la com carinho./  
b. Sua Lei, Seu Mandamento é viver a caridade./  
Caminhemos todos juntos, Construindo a unidade! 
 

 

 

 

 

 



 

 

ATO PENITENCIAL 

Kyrie Eleison 

Senhor, que viestes salvar 
Os corações arrependidos  
 
Kyrie Eleison, Eléison, Eléison  

Kyrie Eleison, Eléison, Eléison  

 
Ó Cristo que viestes chamar 
Os pecadores humilhados 
 
Christe Eleison, Eleison, Eleison 

Christe Eleison, Eleison, Eleison 

 
Senhor que intercedeis por nós 
Junto a Deus pai que nos perdoa 
 
Kyrie Eleison, Eléison, Eléison 

Kyrie Eleison, Eléison, Eléison 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 
Aclamação - Louvor e glória a Ti, Senhor 

Refrão 

Louvor e glória a ti Senhor / Cristo, palavra de Deus / Cristo, palavra de 
Deus! 
 
Na verdade, sois Senhor, o Salvador do mundo. Senhor, dai-me água viva 

a fim de eu não ter sede! 

 

OFERTÓRIO 
Pão e Vinho 

 
Pão e vinho te apresentamos nesse altar 
Como sinal que tu recolhes nossa oferta 
Tudo o que somos deixamos aqui. (2x) 
 
É um milagre que se dá / O pão e o vinho em corpo e sangue, Vão se 
transformar / Não ha limites para o amor / Vem transformar também 
minha vida / Oh senhor, é teu esse milagre de amor  
 
Pão e vinho te apresentamos nesse altar 
Como sinal que tu recolhes nossa oferta 
Tudo o que somos deixamos aqui. (2x) 
 
É um milagre que se dá / O pão e o vinho em corpo e sangue, Vão se 
transformar / Não ha limites para o amor / Vem transformar também 
minha vida / Oh senhor, é teu esse milagre de amor 



 

 

CORDEIRO 

Agnus Dei 

Agnus Dei 
qui tollis peccata mundi 
Miserere nobis 
 
Agnus Dei 
qui tollis peccata mundi 
Miserere nobis 
 
Agnus Dei 
qui tollis peccata mundi 
dona nobis pacem. 
Dona nobis pacem! 
Dona nobis pacem! 
 

COMUNHÃO 

Se conhecesses o dom de Deus 

1- Se conhecesses o dom de Deus/ Quem e que te diz: Dá-me de beber/  
És tu que lhe pedirias e Ele te daria/ D?água viva, sempre a correr.  
 
Refrão 

Senhor, dá-me de beber/ Vem e me sacia/ Em tua fonte viva/ 
Senhor, dá-me de beber/ Vem e me sacia/ Nesta santa eucaristia.  
 
2- Quem crê em Mim, dentro de si, terá/ Meu santo Espírito, fonte a 



 

 

jorrar/  
Um rio de água viva, capaz de saciar/ A sua sede, sede de Deus. 
 
PÓS-COMUNHÃO 

Águas Viva 

Cada estrada em que eu andei 
Eu pensei: daria certo 
Toda a terra em que habitei 
Terminou em um deserto 
Quando Deus achou-me em trevas,disse: Haja luz! 
Quando Deus achou-me em guerras,disse: Haja paz! 
Quando Deus achou-me em negras nuvens de tribulações 
Fez nascer um arco-íris do céu, no meu coração 
Toda vez que eu tive sede, Ele deu-me de beber 
Água viva, deu-me de beber 
Água viva, deu-me de beber 
Água viva, deu-me de beber 
 

CANTO FINAL 

A Vitória 

Um grande sinal apareceu no céu / Uma Mulher vestida de sol  
Levava no ventre um Filho varão / Que arrebatado para junto de Deus.  
 
Refrão 

Quem é esta que avança como o sol  
Brilhando como a lua, coroada de estrelas,  



 

 

Terrível como os anjos em sinal de batalha  
Temida em toda terra a Rainha do Céu.  
 
Houve então no céu uma grande batalha: / O anjo Miguel derrotou o 
dragão,  
E a antiga serpente foi banida para as trevas, E a sua cabeça esmagada 
por Maria. 
 


