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(Mc. 14, 1-15, 47)

“Bendito aquele que vem em
nome do Senhor.”
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Bendito, bendito O que vem
Em Nome do Senhor

O Teu Reino, Senhor, é justiça,
O Teu Reino, Senhor, é perdão,
O Teu Reino, Senhor, é verdade,
O Teu Reino é, Senhor, salvação.

O Teu Reino foi ganho na Cruz.
O Teu Reino foi ganho na dor.
O Teu Reino congrega Teu povo.
O Teu Reino é de Paz e Amor.

1.Cantemos glória ao nosso Deus,
P’las maravilhas que Ele fez.

Glória ao Senhor, Louvor ao Senhor,
Cantai-lhe terra inteira, bendizei o Seu Nome.
Glória ao Senhor, Louvor ao Senhor,
Anunciai a Sua Salvação.

2.Criou-nos para sermos filhos,
Fez-nos herdeiros do Seu Reino.

3.Encaminhou-nos para Cristo,
Pelas palavras dos Profetas.

1.Aplaudi o Senhor Povos de todo o Mundo
Aclamai o Senhor com brados de alegria

2.Excelso é o Senhor, excelso e portentoso
É poderoso Rei que reina sobre o Mundo

3.O senhor concedeu-nos domínio sobre os povos
E pôs aos nossos pés, vencidas, as nações

Acção de GraçasAcção de GraçasAcção de GraçasAcção de GraçasAcção de Graças
Senhor Jesus, Tu és a luz do Mundo
Dissipa as treva que me querem falar.
Senhor Jesus, és luz na minh´alma;
Saiba eu acolher o Teu amor.



OfertórioOfertórioOfertórioOfertórioOfertório

ComunhãoComunhãoComunhãoComunhãoComunhão

Pai NossoPai NossoPai NossoPai NossoPai Nosso

Santo:Santo:Santo:Santo:Santo:

EntradaEntradaEntradaEntradaEntrada

AclamaçãoAclamaçãoAclamaçãoAclamaçãoAclamação

Cordeiro de DeusCordeiro de DeusCordeiro de DeusCordeiro de DeusCordeiro de Deus

Vamos aclamar o Senhor, entre cantos de alegria
Vamos aclamar o Senhor, celebrar o nosso Deus

Cantai um cântico novo, cantai a Deus toda a terra
Porque ele fez maravilhas e deu-nos a Salvação

Fez aliança de amor, em Jesus Cristo seu Filho
O nosso Libertador, a nossa Luz e Caminho

Vamos à ceia de Cristo, vamos em festa de paz
Cantar a nossa alegria, de sermos povo de Deus

Felizes os convidados, para a ceia do Senhor
São testemunhas de Cristo, para seguir o amor

Vinde louvai o Senhor
Vinde cantai seu amor
Vinde aclamai o seu nome
Cristo Jesus Salvador.          (bis)

Glória a Ti, Senhor, Salvador do mundo.
Glória a Ti, Senhor.

Nem só de pão vive o homem

Mas de toda a palavra que vem da boca de Deus.

SúplicasSúplicasSúplicasSúplicasSúplicas

Ouvi-nos Senhor

Não quiseste sacrifícios nem ofertas,
Pois tudo é teu.
Que hei-de apresentar?
Para Ti ergo as minhas mãos abertas,
E o coração disposto a Te louvar.

Santo é o Senhor meu Deus, digno de louvor.
A Ele o poder, toda honra e glória. bis

Hossana! x4
Hossana, ò Senhor!

Bendito o que vem em nome do Senhor.
Como todos os santos cantamos para Ele. Bis

Gregoriano

Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo,

Tem piedade de nós, tem piedade de nós.           (3x)

Tem piedade de nós.                                              (bis))

Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo,

Dá-nos a Tua paz, dá-nos a Tua paz,           (3x)

Dá-nos a Tua paz

Comei do pão, bebei do vinho
Quem vem a mim não terá fome.
Comei do pão, bebei do vinho
Quem vem a mim não terá sede

1.Vinde a festa da vida que Cristo nos dá
Festa de paz alegria amor e perdão
E todos unidos à volta do altar
Louvemos o Senhor

2.Vinde à ceia de Cristo do vinho e do pão
Vinde escutar a Palavra a voz do Senhor
E todos unidos à volta do altar
Louvemos o Senhor.

1.Eu sou o pão da vida
O pão que desceu do céu

2.Se alguém comer deste pão
Viverá p’ra a eternidade.

3.O pão que desceu do céu
É para dar a vida ao mundo.

4.Quem vem a mim não terá fome
Que crê em mim não mais terá sede.

5.Em verdade vos digo
Quem crê em mim tem a vida eterna.

1.Tu falaste e abriste o meu ouvido,
Me formaste um corpo de verdade,
E agora, Senhor, aqui estou
P’ra fazer a Tua vontade.

2.No Teu livro, na lei que Tu me deste,
Está escrito que devo obedecer;
Nada mais eu desejo: Tua vontade,
É o Pão Vivi que anseio por comer.


