
 

 
 

 

 
11º Domingo do Tempo Comum 

14 de Junho de 2020 

 
 
Cântico de entrada 
 

Em nome do Pai  
Em nome do Filho 
Em nome do Espírito Santo 
Estamos aqui 
 
Para louvar e agradecer  
Bendizer e adorar 
Estamos aqui, Senhor 
Ao Teu dispôr 
 
 

Para louvar e agradecer  
Bendizer e adorar 
E Te aclamar, Deus Trino de Amor 
 
 
 
 

 
 
Acto Penitencial 
 
Senhor Jesus, Tu és luz do mundo, dissipa as trevas que me querem falar. 
Senhor Jesus, és luz na minha alma, saiba eu acolher o Teu amor (3x)    

 
 
Aleluia 
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia     
 
 
Santo  
Santo, Santo, Santo é o Senhor, 
Santo é o Senhor Deus do Universo. 
Os céus e a terra proclamam para sempre a Vossa glória, Hossana nas alturas. 
Santo, Santo, Santo é o Senhor, 
Santo é o Senhor Deus do Universo. 
Bendito Aquele que vem em nome do Senhor, Hossana nas alturas.   
 
 
Paz 

Shalom para ti, shalom para ti, Shalom, shalom. 
Deus te dê o amor, Deus te dê a paz, 
Shalom, shalom! 

 



 
Cântico da 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. 

 

 
 
Cântico de Acção de Graças 
 
Misericordias Domini in aeterno cantabo  (3x) 
 
 
 
 
Cântico de Saída 
 

Se crês em Deus 
Se acreditas que Ele vai voltar 
Segue o caminho que Jesus nos veio ensinar 
Então verás  
Que a vida se pode tornar melhor  

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

 


