
 

 

     Domingo 28 de Junho 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    
 
Nada te turbe, nada te espante, quem a Deus tem, nada lhe falta. 
Nada te turbe, nada te espante, só Deus basta. 
 
 



 

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. 
 

Comunhão 

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

Mas que descanso é viver a morrer todos os dias 
Por ir contra o próprio querer e esquecer o que se queria 
E querer o que Deus quer 
Queira eu o que Deus quer 
 

Final 

Tu meu Deus a quem busco 
Sede de ti tenho na alma 
Qual terra seca, qual terra seca sem água. 
 
Uma só coisa Te peço, Senhor, uma coisa estou buscando: 
Viver em Tua casa para sempre e conhecer-Te. 
Tu sabes quem eu sou. 
Tu sabes o que eu tenho, o que eu anseio, 
O que eu não sou, o que eu não tenho. 


