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Entrada 1 

1. Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar? (bis). Quem tem as 

mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. (bis) 

2. Senhor, eu quero entrar no santuário pra te louvar! (bis). Oh! Dá-me 

mãos limpas e um coração puro, arranca a vaidade, ensina-me a amar. 

(bis)  

3. Senhor, já posso entrar no santuário pra te louvar. (bis). Teu sangue 

me lava, teu fogo me queima, o Espírito Santo inunda meu ser. (bis)  

 

 

Entrada 2 

1. Cantai a Deus com alegria. Exultai em seu Santuário. Povos todos 

aplaudi ao Deus que nos criou. Rejubilar em sua presença. Cantando 

louvores ao Senhor. 

2. Louvai a Deus com alegria. Exultai em seu Santuário. Povos todos 

aplaudi ao Deus que nos criou. Rejubilar em sua presença. Cantando 

louvores ao Senhor. 

3. Dançai a Deus com alegria. Exultai em seu Santuário. Povos todos 

aplaudi ao Deus que nos criou. Rejubilar em sua presença. Cantando 

louvores ao Senhor. 

 

 

Entrada 3 

Alegrai-vos sempre no Senhor (4x).  

1. Não vos inquieteis com nada em toda circunstância, orai ao Senhor. 

Apresentai a Deus as vossas preocupações com orações, súplicas e 

louvor. 

2. E a paz do nosso Deus, maior que a inteligência, haverá de guardar 

os vossos corações, os vossos pensamentos, em Jesus Cristo, nosso 

Senhor. 

 

 

Hino de louvor (somente em Solenidades e Festas) 

1. Glória a Deus nos altos céus! Paz na terra a seus amados! A vós 

louvam, rei celeste, os que foram libertados. 
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Glória a Deus lá nos céus, e paz aos seus. Amém! (2x) 

2. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos; damos glória 

ao vosso nome, vossos dons agradecemos. 

3. Senhor nosso, Jesus Cristo, unigênito do Pai, vós, de Deus cordeiro 

santo, nossas culpas perdoai! 

4. Vós, que estais junto do Pai como nosso intercessor, acolhei nossos 

pedidos, atendei nosso clamor! 

5. Vós somente sois o santo, o altíssimo, o Senhor, com o Espírito 

Divino, de Deus Pai no esplendor! 

 

 

Aclamação ao Evangelho: 

Aleluia, Aleluia, Aleluia. 

Felizes os que habitam a vossa casa, para sempre hão de vos louvar. 

 

NA QUARESMA: 

Louvor a vós, ó Cristo, rei da eterna glória. 

ou 

Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo Palavra de Deus. 

Felizes os que habitam a vossa casa, para sempre hão de vos louvar. 

 

 

Oferendas 1 

Venho a ti e sei que não estou mais sozinho. Muitas vozes se elevam 

para o céu. Venho a ti com aqueles irmãos verdadeiros que comigo, 

dão a ti seus corações. 

E tu, que és o amor, escuta cada prece de dor, de amor. E tu, que és a 

paz, dá-nos a esperança em cada momento, Senhor, e abre o paraíso a 

nós (bis). 

 

 

Oferendas 2 

1. Eu te ofereço o meu viver, o meu agir, meu pensamento. A minha 

força, minha fraqueza, eu fui chamado para a doação.  
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Neste ofertório renovarei o meu desejo de servir. Mesmo sabendo 

que nada sou, eis-me, Senhor, aqui estou!  

2. Quem me seguir terá que sofrer, tomar a cruz e ser pregado. A cruz 

sem ti, quem vai suportar? Porém contigo não é nada.  

3. Minha alegria é ser presença, é ser sinal de esperança. Farei da vida 

a oblação, que tu fizeste ao Pai de todos nós. 

 

 

Oferendas 3 

Vejo a multidão em vestes brancas caminhando alegre, jubilosa: é 

a aclamação de todo o povo que Jesus é seu Senhor. 

1. Também estaremos nós, um dia, assim regenerados pelo amor. Nesta 

esperança viveremos, somos a família dos cristãos. Nossa lei é sempre 

o amor. 

2. Povo que caminha rumo à pátria, a nova cidadela dos cristãos. 

Passos firmes, muita fé nos olhos, muito amor carrega são irmãos. 

Nossa lei é sempre o amor. 

3. Rumo à liberdade, decididos nem sequer se voltam para trás. Muita 

violência se fizeram, alcançaram, com denodo, a paz. Nossa lei é 

sempre o amor. 

4. Nós aqui estamos ansiosos celebrando o dia do Senhor. Não nos 

custa crer, pois, afinal, unidos já estamos no amor. Nossa lei é sempre 

o amor. 

 

 

Oferendas 4 

Ou santos ou nada queremos ser, ou santos ou nada, ou santos ou 

nada mais! 

1. Em meu pensar, em meu sentir, quando eu falar, na hora de decidir, 

em todo o meu proceder, acima de tudo, vivendo a dor e o sofrer, ou 

santos ou nada. 

2. Quando eu amar, quando me vestir, na hora de trabalhar, se Deus 

contas me pedir. Na tribulação, quando me desprezarem e, mentido, 

disserem o mal contra mim. 
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Eis o mistério da fé: 

Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, 

anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa 

vinda! 

 

 

Comunhão 1 

Que santidade de vida que homens devemos ser! Pois se tudo no céu e 

na terra o Senhor chamará. Que respeito para com Deus que luta 

devemos travar? No novo céu e na nova terra iremos morar. 

Somos Senhor tua Igreja que aguarda e apressa tua vinda gloriosa que 

o Senhor nos encontre em paz, puros e santos (bis).  

Que é feito da sua promessa? Perguntam e zombam de Deus. Mas o 

Senhor virá! Ele não tardará que eu seja santo, santo, santo. Pois 

Deus é Santo, Santo, Santo que a santidade da minha vida apresse 

o Senhor e ele logo virá (bis). 
 

 

Comunhão 2 

1. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou, é o Senhor que me leva 

a descansar. Junto às fontes de águas puras repousantes eu vou, minhas 

forças o Senhor vai animar. 

Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. 

(2x) 

2. Nos caminhos mais seguros junto d’Ele eu vou, e pra sempre o seu 

nome eu honrarei. Se eu encontro mil abismos nos caminhos eu vou, 

segurança sempre tenho em suas mãos. 

3. Ao banquete em sua casa muito alegre eu vou, um lugar em sua mesa 

me preparou. Ele unge minha fronte e me faz ser feliz e transborda 

minha taça em seu amor. 

4. Com alegria e esperança caminhando eu vou, minha vida está 

sempre em suas mãos. E na casa do Senhor eu irei habitar e este canto 

para sempre irei cantar. 
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Comunhão 3 

O Senhor me chamou, e eu respondi: "eis-me aqui"! O Senhor me 

chamou, e eu respondi: "eis-me aqui, Senhor"! 

1. Para levar a Palavra que faz, tudo na vida ser bem melhor; para 

anunciar novo tempo e viver, nova proposta que vem de Deus! 

2. Pra proclamar que amor é maior, e o novo Reino se faz de irmãos. 

pra semear novo modo de ser: ir ao encontro do irmão no amor. 

3. Para plantar a semente da paz, num coração que abrigou rancor; para 

entoar a canção do bem, e entre as nações ser o seu sinal.  

 

 

Final 1 

Santo (a) / São N., rogai por nós. Intercedei a Deus por nós (2x). 

 

 

Final 2 

Esteja sempre com você, a paz do Senhor Jesus (3x)! Esteja sempre 

com você, meu irmão, a paz do Senhor Jesus! 

 

 

Final 3 

Senhor, eu vou-me embora. Comigo vais também. A minha vida 

agora, maior sentido tem (2x). 

1. Agora eu aprendi como se deve amar. Sem reservar para si o que se 

deve dar. Foi a lição que eu vi! Foi a lição do altar.  

2. Amigo é quem dá sua vida pelo irmão. Doutrina forte é a que se dá 

o cristão. Mas não caminha só quem come deste pão. 


