
                                                                                                                

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

x Cantai um cântico novo, cantai a Deus toda a terra, porque Ele fez maravilhas, e deu-nos a Salvação  
    

x Fez aliança de amor, em Jesus Cristo Seu Filho, o nosso libertador, a nossa Luz e Caminho 
 

 
Perdoa, Senhor 

Música: Barclay James Harvest  
Texto: Ana Xavier e Rui Falcão

Perdoa, Senhor o nosso dia 
A ausência de gestos corajosos 
A fraqueza dos actos consentidos 
A vida e os momentos mal-amados 
 
 

 
Perdoa o espaço que Te não demos 
Perdoa, porque não nos libertámos 
Perdoa as correntes que pusemos 
Em Ti, Senhor, porque não ousámos 
 

 
 
Contudo, Senhor, faz-nos sentir 
Perdoar é esquecer a antiga guerra 
E partindo, recomeçar de novo 
Como o sol, que sempre beija a terra

                                 
 

Aclamação do Evangelho 
Música: Amen  

Aleluia, Aleluia, Aleluia ………. Aleluia, Aleluia 
Aleluia, Aleluia, Aleluia ………. Aleluia, Aleluia 
 
Sois raça eleita, sacerdócio de reis, nação santa;  
proclamais as maravilhas d’Aquele que vos chamou das trevas à Sua luz admirável. 

 
                       

Santo 
                                                           (Jesus Christ Superstar) 

Santo, Santo, Santo é o Senhor  
Santo é o Senhor Deus do universo 
O céu 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 é aquele que vem em nome do Senhor,  
Hossana nas alturas 

 
Cordeiro de Deus III 

                                                                      Música: Pepe Feu 
A paz de Cristo, está no meio de nós 
A paz de Cristo, está no meio de nós 
 
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós 
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós  
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz 
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Repete 



Ao partir do pão 
                                                                                                                                                                       Música: Prof. José Morais 
                                                                                                                                                                                                            Letra: Padre António Figueira 
 
Ao partir do pão, liberta-se um olhar, em nós / Presença do Deus vivo, o que aconteceu agora em nossa vida? 
Tarde te encontrámos, em terra tão distante, e eras Tu / Caminho aberto à vida, sangue derramado por amor 
 
É bom cantar, é bom louvar a Deus, é a vida, é fonte de água pura 
É bom cantar, é bom louvar a Deus, é amor, é chama ardente em nós       Refrão 
Aqui, é Jesus que habita em nós 
 
Ouvimos a tua voz, entre passos de silêncio, sem saber / Que eras Tu em vida, dando força ao nosso caminhar 
Mares de alegria, oh felicidade imensa de encontrar / Um Deus que é peregrino, dado aqui em Pão de Eternidade                                 

 
 

Confiarei (O Senhor é meu pastor) 
                                                                      Autoria: Pe. Nuno Tovar de Lemos 

Confiarei nessa voz que não se impõe 
Mas que ouço bem cá dentro, no silêncio a segredar 
Confiarei, ainda que mil outras vozes 
Corram muito mais velozes para me fazer parar 
E avançarei, avançarei no meu caminho. 
Agora eu sei que Tu comigo vens também. 
Aonde fores, aí estarei, sem medo, avançarei 

O Senhor é meu Pastor, sei que nada temerei   
Ele guia o meu andar, sem medo avançarei  (bis)  

 
Confiarei na Tua mão que não me prende 
Mas que aceita cada passo do caminho que eu fizer 
Confiarei, ainda que o dia escureça 
Não há mal que me aconteça se Contigo eu estiver 
E avançarei… 
 
Confiarei, por verdes prados me levas 
E em Teu olhar sossegas a pressa do meu olhar 
Confiarei na frescura das Tuas fontes 
Deixa a minha vida cheia, minha taça a transbordar 
E avançarei… 
                    
                                                                                   Onde Deus te levar 

                                                                      Autoria: Simplus (Maria Durão e Luís Roquete) 
Podes achar que não tens / P’ra onde ir, nem que fazer 
Não sabes bem quem és aqui / Neste mundo, tão grande e frio 

Mas há qualquer coisa em ti, que te faz querer / Querer ser alguém, querer ser alguém 

E a vida não vai parar, vai como vento 
Tens tudo a dar, não percas tempo 
Podes saber, que vais chegar 
Onde Deus te levar 

Pois pode ser tão difícil / De acreditar em Deus assim 
Será que Deus se vai lembrar / De me ajudar? Será que sim? 

Mas há qualquer coisa em mim que me faz querer acreditar / Acreditar, acreditar 

E a vida não vai… 


