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1. ENTRADA (Deixa a luz do céu entrar) 
 
Tu anseias, eu bem sei, por salvação, 
Tens desejo de banir a escuridão, 
Abre, pois de par em par, teu coração 
E deixa a luz do céu entrar. 
 
Deixa a luz do céu entrar (deixa a luz céu entrar) 
Deixa a luz do céu entrar ( deixa a luz céu entrar) 
Abre bem as portas do teu coração 
E deixa a luz do céu entrar. 
 
Cristo a luz do céu em ti quer habitar, 
Para as trevas do pecado dissipar, 
Teu caminho e coração iluminar 
E deixa a luz do céu entrar. 
 
Deixa a luz do céu entrar (deixa a luz céu entrar) 
Deixa a luz do céu entrar (deixa a luz céu entrar) 
Abre bem as portas do teu coração 
E deixa a luz do céu entrar. 
 
2. DEUS TRINO (Em nome do Pai) 
 
Em nome do Pai, em nome do Filho 
Em nome do Espírito Santo, estamos aqui. 
 
Em nome do Pai, em nome do Filho 
Em nome do Espírito Santo, estamos aqui. 
 
Para louvar e agradecer, bem dizer e adorar. 
Estamos aqui Senhor, ao seu dispor. 
 
Para louvar e agradecer, bem dizer e adorar. 
Te aclamar, Deus Trino de Amor. 



3. PERDÃO (Piedade Senhor) 
 
Perdão Senhor, tantos erros cometi. 
Perdão Senhor, tantos vezes me omiti. 
 
Perdão Senhor, pelos males que causei. 
Pelas coisas que falei, pelo irmão que eu julguei. 
 
Perdão Senhor, pelos males que causei. 
Pelas coisas que falei, pelo irmão que eu julguei. 
 
Piedade Senhor, tem piedade Senhor 
Meu pecado vem lavar com teu amor. 
Piedade Senhor, tem piedade Senhor 
E liberta a minh’alma para o amor. 
 
4. HINO DE LOUVOR (Glória ao nosso Deus) 
 
Quando a igreja se levanta, para exaltar, o nome do Senhor Jesus. 
O céu e a terra em harmonia irão cantar, o nome do Senhor Jesus. 
 
O Espírito de Deus ao nosso encontro vem... E os anjos se levantam, pra cantar 
também... 
 
Amém, Glória ao nosso Deus! Santo é nosso Deus, Aleluia! (2x) 
 
Nos louvores Deus habita, vamos provar desta presença do Senhor. 
Sinta que em nosso meio está Jesus, o nosso Deus dominador. 
 
O Espírito de Deus ao nosso encontro vem... E os anjos se levantam, pra cantar 
também... 
 
Amém, Glória ao nosso Deus! Santo é nosso Deus, Aleluia! (2x) 
Amém! 
 
5. SALMO RESPONSORIAL: Salmo 88 
 
Refrão: Ó Senhor, cantarei sem cessar, teu amor / Pois fizeste uma aliança com 
teu servidor! 
 
É um mistério de vida este nosso destino / Vida plena, imortal, que só Deus tem e 
dá / Vida eterna exigindo alimento divino / Nosso pão, nosso vinho Jesus se fará. 
 



Foi curtindo essa vida, em silêncio fecundo / No trabalho constante da vida e de um 
lar / Que José se tornou para nós, para o mundo / O modelo cristão que Deus quer 
encontrar. 
 
Ó José, pai e amigo, a nós todos ensina / A calar nossas vozes ouvindo a Deus / 
Nossa vida comum, pela graça divina / Vai vibrar com a vida vivida nos céus. 
 
6. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO (Como são belos) 
 
Como são belos os pés do mensageiro, que anuncia a paz. 
Como são belos os pés do mensageiro, que anuncia o Senhor. 
 
Ele vive, (Aleluia) Ele reina (para sempre), Ele é Deus e Senhor. 
Ele vive, (Aleluia) Ele reina (para sempre), Ele é Deus e Senhor. 
 
O meu Senhor chegou com toda Glória, vivo Ele está, Ele está 
Bem junto a nós, Seu Corpo Santo a nos tocar. E vivo eu sei, Ele está 
 
Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor 
Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor 
 
7. OFERTÓRIO (Teu sou) 
 
Eu não sou nada e do pó nasci, 
mas Tu me amas e morreste por mim. 
Diante da cruz, só posso exclamar: Teu sou, Teu sou. 
 
Toma minhas mãos, Te peço; 
toma meus lábios, Te amo. 
Toma minha vida, 
Ó Pai Teu sou, Teu sou. Teu sou, Teu sou. (2x) 
 
Quando de joelho Te olho, Ó Jesus, 
vejo Tua grandeza e minha pequenez. 
Que posso dar-Te eu? Só meu ser, Teu sou, Teu sou. 
 
8. SANTO (Santo, Santo é) 
 
Santo, Santo é. Santo, Santo é. 
Deus do Universo, ó, Senhor Javé. (2x) 
 
O céu e a terra vos proclamam glorioso. 
Hosana, Hosana nas alturas. 
 
Bendito o que vem em nome do Senhor. (2x) 



Hosana, Hosana nas alturas. 
Hosana, Hosana ao Rei. 
 
9. ABRAÇO DA PAZ (Vamos cantar a paz) 
 
Vamos CANTAR, CANTAR a paz do meu Senhor Jesus. 
Deixar que o amor, de Deus se torne em nossa vida luz. 
 
É tão bom estar aqui, juntos louvando ao Senhor. 
Soltar a nossa voz e assim, exaltar o Deus de amor  
 
Vamos LOUVAR, LOUVAR a paz do meu Senhor Jesus. 
Deixar que o amor, de Deus se torne em nossa vida luz. 
 
É tão bom estar aqui, juntos louvando ao Senhor. 
Soltar a nossa voz e assim, exaltar o Deus de amor. 
 
Vamos REZAR, REZAR a paz do meu Senhor Jesus. 
Deixar que o amor, de Deus se torne em nossa vida luz. 
 
É tão bom estar aqui, juntos louvando ao Senhor. 
Soltar a nossa voz e assim, exaltar o Deus de amor. 
 
10. CORDEIRO (Cordeiro de Deus) 
 
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. 
Tende piedade de nós, tende piedade de nós. 
 
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. 
Tende piedade de nós, tende piedade de nós. 
 
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. 
Dai-nos a paz, Dai-nos a paz. 
 
11. COMUNHÃO (Sacramento da Comunhão) 
 
Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão / Sinto o céu se abrir e uma luz a 
me atingir / Esfriando minha cabeça e esquentando meu coração. 
 
Senhor, graças e louvores sejam dadas a todo momento / Quero te louvar na dor, na 
alegria e no sofrimento / E se em meio à tribulação, eu me esquecer de ti, Ilumina 
minhas trevas com Tua luz. 
 
Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo / Jesus, o Filho da Rainha / 
Jesus, rosto divino do homem / Jesus, rosto humano de Deus. 



Chego muitas vezes em Tua casa, meu Senhor / Triste, abatido, precisando de amor / 
Mas depois da comunhão Tua casa é meu coração / Então sinto o céu dentro de mim. 
 
Não comungo porque mereço, isso eu sei, oh meu Senhor / Comungo pois preciso de 
Ti / Quando faltei à Missa, eu fugia de mim e de Ti / Mas agora eu voltei, por favor 
aceita-me. 
 
Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo / Jesus, o Filho da Rainha / 
Jesus, rosto divino do homem / Jesus, rosto humano de Deus. 
 
12. AÇÃO DE GRAÇAS (Dia dos Pais) 
 
Um passarinho me acordou cedinho, cantando lindo que nem rouxinol / E o céu 
sorrindo azul, azul, limpinho, abriu caminho pra passar o sol. 
 
Um dia lindo com todas as cores, um arco-íris garantiu que sai / E o bem-te-vi disse 
que viu as flores, vindo enfeitar o dia do papai. 
 
Amigo velho eu queria falar / Meu velho amigo 
Foi tão bom te encontrar. 
Amigo velho eu te amo demais / Meu velho amigo / Todo dia é dos pais. 
 
Eu convidei o gato e o cachorro, nem um amigo vai poder faltar / Super-heroi, 
também Tarzan e o Zorro, e o Pererê não vai poder mancar. 
 
Vai ter pelada e muita brincadeira, toda alegria vem nos visitar / Queria tanto que esta 
festa inteira, fosse um presente pra poder te dar. 
 
Amigo velho eu queria falar / Meu velho amigo / 
Foi tão bom te encontrar. 
Amigo velho eu te amo demais / Meu velho amigo / Todo dia é dos pais. 
 
13. FINAL (Louvado seja o meu Senhor) 
 
Louvado seja o meu Senhor, Louvado seja o meu Senhor. 
Louvado seja o meu Senhor, Louvado seja o meu Senhor. 
 
Por todas suas criaturas, pelo sol e pela lua. 
Pelas estrelas no firmamento, pela água e pelo fogo. 
 
Por aqueles que agora são felizes, por aqueles que agora choram. 
Por aqueles que agora nascem, por aqueles que agora morrem. 
 
O que dá sentido à vida é amar-Te e louvar-Te. 
Para que a nossa vida seja sempre uma canção. 


