
 

 

Domingo 10 de Maio 2020 

Entrada  

Porque toda a vida vem de ti, 
Em Tua luz, vejo a luz 
Porque toda a vida vem de ti, 
E Tua luz, faz-me ver a luz. 
   
Acto Penitencial 

Perdoa-me, Senhor 
Às vezes esqueço que daí olhas por nós 
E não me lembro de parar e ouvir-Te a voz 
Ando num mundo em que não sinto 
Em que me escondo e em que minto 
Fico menor 
 
Ajuda-me, Senhor 
A ver a esperança quando à volta tudo é dor 
A ganhar força e a voltar a acreditar 
Eu já perdi a confiança 
Já não sou mais uma criança 
Não sei sonhar 
 
Perdoa-me, Senhor 
Por fechar a minha mão sem a estender 
Por não lembrar que devo dar sem receber 
E em vez de sim Te digo não 
Por isso peço o Teu perdão, 
Senhor. 
 
Aclamação do Evangelho 

Aleluia, Glória a Deus. Glória a Cristo, Senhor 
Glória ao Espírito de amor. Aleluia. 
 
Ofertório    

Viste como te levou Jahweh 
O teu Deus e teu Senhor 
Por todo o caminho que percorreste 
Até chegar a este lugar 
 
Permanece,  
Permanece em Mim (3x) 



Santo 

Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do Universo. 
Os céus e a terra proclamam a Vossa glória 
Hossana, Hossana, Hossana nas alturas (2x). 
Bendito é Aquele que vem, em nome do Senhor 
Hossana, Hossana, Hossana nas alturas (2x). 
 
Paz   
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós (2x). 
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Dai-nos a paz, a paz. 
 

Comunhão 

Quanto esperei este momento, quanto esperei que estivesses aqui 
Quanto esperei que me falasses, quanto esperei que viesses a mim 

Sei bem o que tens vivido, sei bem porque tens chorado 
Sei bem o que tens sofrido, sempre estive ao teu lado 

Ninguém te ama como Eu,  
Ninguém te ama como Eu, 
Olha para a cruz é a minha maior prova, 
Ninguém te ama como Eu,  

Ninguém te ama como Eu,  
Ninguém te ama como Eu, 
Foi por ti, só por ti, porque te amo, 
Ninguém te ama como Eu. 

 
 

Acção de Graças 

Ave, Maris Stella,  
Dei mater alma, 
Atque semper Virgo,  
Felix caeli porta. 
  

Monstra te esse Matrem 
Sumat per te preces 
Qui pro nobis natus 
Tulit esse tuus 

 
Virgo singularis      
Inter omnes mitis 
Nos, culpis solutos 
Mites fac et castos  (Ave, estrela do mar, Santa mãe de Deus. Sempre Virgem Maria.Porta feliz do céu.  

Mostrai que sois mãe.Receba vossas preces. Quem por nós nascendo.Quis sempre ser vosso.  
Virgem singular,Humilde entre todas,Livrai-nos do pecado.Fazei-nos mansos, puros). 

 

Final 

Quem é que fez o mundo?  
Quem inventou o sabor da maçã? 
Quem é que pintou as estrelas?  
Quem levanta o sol pela manhã? 

Quem é que faz bater as ondas? 
Quem faz as árvores crescer? 
Quem é que inventou a água? 
E me faz a mim viver? 

  
Tudo isto me é dado, mesmo sem eu o merecer! 
Se não o recebo como dom nunca o saberei agradecer! 
Quantas vezes bate o coração, sem nunca depender de mim? 
Quem é que eu sou para Ti, para gostares de mim assim? 


