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1. Ó Senhor, a Tua Palavra,
Como força que me salva,
Toda a vida seguirei.
Os meus dias são felizes
Escutando o que me dizes
E cumprindo a Tua Lei.

Rito penitencialRito penitencialRito penitencialRito penitencialRito penitencial
1. Senhor tende piedade, (3x)
Piedade de nós.

2. Cristo tende piedade, (3x)
Piedade de nós.

3. Senhor tende piedade, (3x)
Piedade de nós.

1. Que amor tão grande,
Profundo e sublime,
Esse é o Amor do meu Criador.
Não há nada no mundo
Que possa igualar-se
Ao terno Amor do meu Bom Jesus.

1. Pelos caminhos da vida,
Nunca sozinho estás,
Contigo, pelo caminho,
Santa Maria vai.

2. Só Ele nos ama,
Nos compreende e nos guarda,
De todos os males que existam aqui.
Por isso O adoro,
Com toda a minha alma,
Porque nos deu o Senhor doce calma.

Deus de Amor.
Oh! Deus de Amor.
Tu és o único
O Deus de Amor.
Não há outro Deus
Fora de Ti,
Fora de Ti, para mim,
para mim não há
Amor.

Vem, vem connosco a caminhar,
Santa Maria vem.                   (bis)

A Tua Lei, Senhor, é minha luz,
Farol que me conduz
Por caminhos só de Paz,
Justiça e Amor.
A Tua Lei procuro, com paixão,
Levar a cada irmão,
Pois eu sei que Tu estás
Comigo, Senhor.

2. Quem escuta os Teus preceitos
Segue o caminho perfeito
Ao encontro do Amor.
Sou no mundo um peregrino:
Só Tu és meu destino,
Meu caminho és Tu, Senhor!



OfertórioOfertórioOfertórioOfertórioOfertório

ComunhãoComunhãoComunhãoComunhãoComunhão

Pai NossoPai NossoPai NossoPai NossoPai Nosso

SantoSantoSantoSantoSanto

SúplicasSúplicasSúplicasSúplicasSúplicas

AclamaçãoAclamaçãoAclamaçãoAclamaçãoAclamação

Cordeiro de DeusCordeiro de DeusCordeiro de DeusCordeiro de DeusCordeiro de Deus

GlóriaGlóriaGlóriaGlóriaGlória

Escutai Senhor, a nossa oração! (Cantado)

1.Nós Te louvamos e Te bendizemos,
Te adoramos e glorificamos,
Te damos graças, Senhor

2.Senhor Jesus, Filho Unigénito
Senhor Deus, Cordeiro de Deus,
Filho de Deus nosso Pai.

Aleluia, Aleluia, Aleluia! (2x)

1. Cristo, Palavra eterna do Pai, Aleluia!
Nós te louvamos e te aclamamos, Aleluia!

1. Se crês em Deus,
Se acreditas que Ele há-de voltar
Segue o caminho
Que Jesus te veio ensinar
Então verás
Que a vida se pode tornar melhor

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

Hossana! x4
Hossana, ò Senhor!

2. Bendito o que vem em nome do Senhor.
Como todos os santos cantamos para Ele.  (bis)

Pai Nosso, que o Teu reino venha  (3x)
Sobre esta terra.

1. Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo,
Tem piedade de nós, tem piedade de nós.           (3x)
Tem piedade de nós.                                          (bis)

2. 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

1. Bendito, bendito sejas, Cristo meu Senhor,
Pela Eucaristia,                                                     (bis)
És força no caminhar, luz no entardecer,
Estrela que nos guia.                                             (bis)

2. A Ti vão matar a sede, fonte de água viva,
Para a vida eterna,                                                (bis)
Os pobres e oprimidos encontram em Cristo
A sua cisterna.                                                      (bis)

3. Quem bebe de qualquer fonte sempre terá sede
No seu caminhar,                                                  (bis)
Quem bebe de Jesus Cristo, torna-se nascente
P’ra sempre a jorrar.                                             (bis)

4. Bendito, bendito sejas, pastor que nos levas
Às águas da vida,                                                 (bis)
Abristes o coração, dele saíu a Igreja,
Nossa mãe querida.                                              (bis)

5. Vós todos que tendes sede, vinde às águas puras,
Mesmo sem pagar,                                               (bis)
Jesus quis morrer na cruz para todo o homem
De graça salvar.                                                   (bis)

6. Bendito, bendito sejas, rocha do deserto,
Salvação do povo.                                               (bis)
Que a nossa Eucaristia dê frutos de vida,
Frutos de amor novo.                                           (bis)

3.Tu que tiras o pecado do mundo,
Tu que estás à direita do Pai,
Tem piedade de nós.

4.Só Tu és Santo, só Tu o Senhor,
Tu altíssimo, Jesus Cristo,
Na glória de Deus Pai.

Glória, glória a Deus.
Glória, glória a Deus.
Glória, glória a Deus.
Glória, glória a Deus!  (bis)

2. Se Deus quiser
Hei-de deixar de pensar em mim
E assim roubar tempo ao tempo
Para O adorar
Serei feliz
E comigo será todo o que cantar

Cantarei, cantarei!
O que Deus nos veio ensinar
Que a maneira de chegar ao céu
É amar, é amar, é amar, é amar,
O pobre, o rico, o pecador,
E tudo o que nesta vida
É querido do Senhor


