
 

CANTO DE ENTRADA 

Desta vez é pra valer 
 

1. Eu te peço que tu me convertas o coração. Que eu decida mudar de uma 
vez a direção. Desta vez é pra valer. Desta vez é pra valer! Quero ser como 
fui batizado, não quero voltar ao pecado. Converte meu coração, Senhor. 
Converte o meu coração. 

 

2. Sou projeto de paz que nasceu do teu amor, mas esqueço demais que 
também sou pecador. Desta vez é pra valer. Desta vez é pra valer! Viverei 
com alguém confirmado: Eleito, provado e chamado! Converte meu 
coração, Senhor. Converte o meu coração. 
 
ATO PENITENCIAL 

1. Senhor, que fazeis passar da morte para a vida quem ouve a vossa 
Palavra, tende piedade de nós.  
Senhor, tende piedade de nós (2x)  
2. Ó Cristo, que quisestes ser levantado da terra para atrair-nos a vós,  
tende piedade de nós.  
Ó Cristo, tende piedade de nós (2x)  
3. Senhor, que nos submetestes ao julgamento da vossa Cruz, tende 
piedade de nós.  
Senhor, tende piedade de nós (2x)  
 
ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 
 

Louvor a Vós, ó Cristo, Rei da eterna glória (bis) 

 
Na verdade, sois, Senhor, o salvador do mundo. Senhor, dai-me água viva 

a fim de eu não ter sede! (Jo 4,42.15). 



 

OFERTÓRIO 
Sê bendito, Senhor, para sempre 
 

1. Sê bendito, Senhor, para sempre, pelos frutos das nossas jornadas! 
Repartidos na mesa do reino, anunciam a paz almejada! 
 

Senhor da vida, Tu és a nossa salvação! Ao prepararmos a tua mesa, em 
ti buscamos ressurreição! 
 

2. Sê bendito, Senhor, para sempre, pelos mares, os rios e as fontes! Nos 
recordam a tua justiça, que nos leva a um novo horizonte! 
 

3. Sê bendito, Senhor, para sempre, pelas bênçãos qual chova torrente! Tu 
fecundas o chão desta vida, que abriga uma nova semente. 
 

SANTO 

Santo, Santo, Santo 
Senhor Deus do universo 
O céu e a terra proclamam a vossa glória (2x) 
Hosana nas alturas. Hosana (2x) 
Bendito Aquele que vem em nome do Senhor (2x) 
 

COMUNHÃO 

Se conhecesses o dom de Deus 

 

1. Se conhecesses o dom de Deus, quem é que te diz: Dá-me de beber! 
És tu que lhe pedirias e ele te daria d'água viva, sempre a correr! 
 
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 

O poço 

 
Quer se encontrar com o amor? Quer se deparar com um olhar mais 
profundo? Ele está sentado logo ali, na beira de um poço com uma sede 
de amar. Que tal sentar naquele poço e dar de beber ao Deus sedento? 
Parece que o poço é fundo, mas se conhecesses o dom do Deus sedento, 
do Deus sedento... 
Sede de ganhar teu coração. Sede de que tenha sede Dele. Sede de 
ganhar teu coração, mas quer fugir e mentir, se esconder, se isolar. Mas 
no fundo o poço é fundo, tem medo de enfrentar.  
Vai lá, chama tua verdade, vem aqui. Vai lá, rasga o teu coração e vem 
aqui. Conta para Ele como está, deixa Ele falar quem você é. O seu amor 
é tudo que você precisa ter. O amor desse Deus só quer te libertar. Você 
precisa ter coragem e O levar ao lugar sagrado que tu tens, onde estão os 
segredos que ninguém vê, onde está o sonho de ser livre, livre, livre... 
A verdade te libertará, o amor não vai te condenar, e no fim de tudo é Ele 
quem te saciará, te saciará, é Ele quem te saciará. 

Ao Teu Encontro 
 

O meu coração tem sede de amar. Venho ao teu encontro ansioso em te 
adorar (bis). 

Meu Deus, eu creio e adoro, espero e te amo por aqueles que não te 
amam. O céu se faz presente aqui, e olhas para mim porque me amas, 
sem igual. 



 

CANTO FINAL 

 
Nossa Senhora Virgem do Silêncio 
Quero sempre te amar 
Deitar no teu colo, sentir teu perfume 
Teu carinho materno ganhar 

Nossa Senhora Virgem do Silêncio 
Quero sempre te amar 
Deitar no teu colo, sentir teu perfume 
Teu carinho materno ganhar 

Lágrimas de sangue nos teus olhos 
Estigma e martírio da alma 
Mãezinha minha vida 
Pra igreja quero consumir 
Quero estar ao teu lado na cruz 
Sofrendo as dores de Jesus 
E dizer que na loucura da cruz vou seguir 


