
 
 

CANTO DE ENTRADA 
 
Eis o tempo de conversão, eis o dia salvação 
Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão 
 
Os caminhos do Senhor são verdade, são amor, dirigi os passos meus 
em Vós espero ó Senhor/ Ele guia ao bom caminho quem errou e quer 
voltar/ Ele é bom fiel e justo, Ele busca e vem salvar. 
 
Viverei com o Senhor, Ele é o meu sustento/ Eu confio mesmo quando, 
minha não mais aguento/Tem valor aos olhos Seus meu sofre e meu 
morrer/ Libertai o Vosso servo e fazei-o reviver. 
 
A Palavra do Senhor é a luz do meu caminho/ Ela é vida , é alegria, vou 
guarda-la com carinho/ Sua Lei, Seu mandamento é viver a caridade/ 
Caminhemos todos juntos, construindo a unidade.  
 
ATO PENITENCIAL 
 
Senhor, tende piedade de nós(2x) 
Cristo, tende piedade de nós (2x) 
Senhor, tende piedade de nós(2x) 

 
ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 
 
Louvor a Vós ó Cristo/ Rei da eterna glória(2x) 
 
Na verdade, sois Senhor, o Salvador do mundo. Senhor, dai-me água viva 

a fim de eu não ter sede! 

 
 



 
 

 
OFERTÓRIO 
 
Que poderei retribuir ao Senhor, por aquilo que Ele me deu/ Oferecerei  
o Seu sacrifício e invocarei, o Seu Santo nome(2|x)/ Que poderei 
oferecer ao meu Deus, pelos imensos benefícios que me fez/ Refrão – 
Oferecerei, o Seu sacrifício...(2x) 

 
SANTO 
 
Santo é o Senhor Deus do Universo 

 
CORDEIRO 
 
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende 
piedade/Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende 
piedade/Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, 
dai-nos a paz, dai-nos a Vossa paz, dai-nos a paz. 

 
COMUNHÃO 
 
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! 
 
Quem crê em mim, dentro de si, terá 
Meu espírito santo, fonte a jorrar 
Um rio de água viva, capaz de saciar 
A sua sede, sede de Deus! 

 
PÓS-COMUNHÃO 
 
Meu Senhor e meu Deus (3x) eu creio, mas aumente a minha fé/ Dá-me 
uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida/ testemunhada no  
amor pelos irmãos(2x). 
 
CANTO FINAL 
 
Uma entre todas foi a escolhida/Fostes Tu Maria,  a serva preferida/ 
Mãe do Meu Senhor, Mãe do meu Salvador/ Maria, cheia de graça e 
consolo, venha caminhar com Teu povo, nossa Mãe sempre será(2x) 
Roga pelos pecadores desta Terra/ Roga pelo povo que em seu Deus 
espera/ Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador 
Maria, cheia de graça e consolo/ Venha caminhar com Teu povo 
Nossa mãe sempre será 
Maria, cheia de graça e consolo 
Venha caminhar com teu povo 
Nossa mãe sempre será 
Maria, cheia de graça e consolo 
Venha… 

 
 


