
 

PARÓQUIA SÃO MATEUS MOREIRA 

TEMPO COMUM 

 

CANTO INICIAL 01 

Senhor, eu quero obedecer  a Tua 

voz  / Derrama o Teu Espírito (uh, uh) 

sobre todos nós. 

Senhor, eu quero mergulhar,   me 

comprometer / Entrar na intimidade do 

Teu coração Derrama em nós Tua unção 

 

Derrama o teu amor aqui  

Derrama o teu amor aqui   

Faz chover sobre nós Água Viva (2x) 

 

Uma Igreja renovada / Povo santo 

reunido / Famílias restauradas   

Pelo poder do Teu Espírito.  

 

CANTO INICIAL 02 

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 do 

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. 

 

ENTRADA 03 

Há uma chuva de graça aqui / Está 

chovendo sobre todos nós 

E quem mais se entregar /  Mais se 

molhará 

 

Há uma semente pra germinar / E 

muitos frutos a se produzir 

Na terra do coração / Derrama tua 

graça 

 

Chuva de graça  pedimos a ti  / Chuva 

de graça derrama em nós 

Chuva de graça neste lugar derrama  

 

ENTRADA 04 

Estaremos   aqui reunidos,   

como estavam em Jerusalém. 

Pois só quando vivemos unidos,       

é que o Espírito  Santo nos vem. 

 

Ninguém para este vento passando, 

ninguém vê e ele sobra onde quer 

Força igual tem o Espírito quando 

faz a Igreja de cristo crescer  

 

Feita de homens a igreja e divina, 

pois o Espírito Santo  a conduz 

Como um fogo que aquece e ilumina 

que é pureza, que é vida, que é luz 

 

ENTRADA 05 

Hoje é tempo de louvar a Deus 

Em nós agora habita Seu Espírito 

Então é só cantar e a Cristo exaltar 

E sua glória encherá este lugar 

Vem louvar, vem louvar 

Vem louvar, vem louvar 

No meio dos louvores, Deus habita 

É seu prazer cumprir o que nos diz 

Então é só cantar e a Cristo exaltar 

E sua glória encherá este lugar 

Vem louvar, vem louvar 

Vem louvar, vem louvar 
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Glória a Deus, Glória a Deus 

Glória a Deus, Glória a Deus 

ATO PENITENCIAL 01 

Senhor, tem piedade! Senhor, tem 

piedade de nós, compadece-te. Senhor, 

tem piedade 

 

Cristo, tem piedade! Cristo tem piedade 

de nós, compadece-te... Cristo, tem 

piedade 

 

Senhor, tem piedade! Senhor tem 

piedade de nós, compadece-te. Senhor, 

tem piedade de nós 

 

ATO PENITENCIAL 02 

Ó Senhor, Tende piedade de nós. 

Ó Senhor, Tende piedade de nós. 

 

Cristo, Tende piedade de nós. 

Cristo, Tende piedade de nós. 

 

Ó Senhor, Tende piedade de nós. 

Ó Senhor, Tende piedade de nós. 

Nova criatura sou, 

O Senhor me perdoou. 

ATO PENITENCIA 03 

Senhor que vieste salvar 

Os corações arrependidos 

 

Kyrie Eleison, Eleison, Eleison 

Kyrie Eleison, Eleison, Eleison 

 

O Cristo que vieste chamar 

Os pecadores humilhados 

 

Christe Eleison, Eleison, Eleison 

Christe Eleison, Eleison, Eleison 

Senhor que intercedeis por nós 

Juntos a Deus Pai que nos perdoa 

 

Kyrie Eleison, Eleison, Eleison 

Kyrie Eleison, Eleison, Eleison 

ATO PENITENCIAL 04 

Senhor que viestes salvar 

Os corações arrependidos 

Piedade, Piedade 

Piedade de nós (bis) 

 

Ó, Cristo que viestes chamar 

Os pecadores humilhados 

Piedade, Piedade 

Piedade de nós (bis) 

 

Senhor que intercedeis por nós 

Junto a Deus Pai que nos perdoa 

Piedade, Piedade 

Piedade de nós (bis) 

 

GLORIA 01 

Glória a Deus nas alturas   

E paz na terra aos homens por Ele 

amados     

Senhor Deus, Rei dos céus 

Deus Pai todo poderoso 

Nós vos louvamos / Nós vos 

bendizemos   

Nós vos adoramos /  Nós vos 

glorificamos                       

Nós vos damos graças 

por vossa imensa glória.  

Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito 

Senhor Deus, Cordeiro de Deus, 

Filho de Deus Pai 

Vós que tirais o pecado do mundo, 

tende piedade de nós 

Vós que tirais o pecado do mundo   
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Acolhei a nossa súplica 

Vós que estais à direita do Pai   

Tende piedade de nós 

Só vós sois Santo /  Só vós sois o 

Senhor                       

Só vós o Altíssimo, Jesus Cristo com o 

Espírito Santo na glória de Deus Pai. 

Amém! (4x) 

 

GLÓRIA 02 

Glória a Deus nas alturas Glória, Glória 

aleluia / Glória a Deus paz na terra: 

Gloria, Glória aleluia 

Glória Gloria no céu! Paz na terra entre 

os homens / Glória Gloria no céu! Paz 

na terra entre os homens.   

 

Glória a Deus! Glória ao Pai/ Glória a 

Deus criador/ que no Filho tornou-se/ o 

Senhor Deus da vida! 

 

Glória a Deus, glória ao Filho/ Glória a 

Deus nosso irmão/ Nós remiu do 

pecado/ nos abriu novo reino! 

 

Glória ao Espírito Santo/ Deus que nos 

santifica/ Glória a Deus que nos une/ A 

caminho do Pai. 

 

Glória a Deus uno e trino/ Pai Espírito e 

Filho/ Glória a Deus uno e trino/ Glória 

ao Deus comunhão! 

 

GLÓRIA 03 

Glória, glória! Anjos do céu 

cantam todos seu amor! 

E na terra, homens de paz 

Deus merece o louvor 

 

Deus e pai, nós vos louvamos 

adoramos, bendizemos, 

damos glória ao vosso nome, 

vossos dons agradecemos! 

 

senhor nosso, jesus cristo, 

unigênito do pai, 

vós de deus cordeiro santo, 

nossas culpas perdoai! 

 

vós que estais junto do pai, 

como nosso intercessor, 

acolhei nossos pedidos, 

atendei nosso clamor! 

 

vós somente sois o santo, 

o altíssimo, o senhor, 

com o espirito divino, 

de deus pai no esplendor! 

 

ACLAMAÇÃO 01  

Aleluia, Aleluia, Aleluia! 

Aleluia, Aleluia, Aleluia! (Bis) 

 

Quero ouvir o que o Senhor irá falar 

Tua palavra vai minha vida  transformar 

Luz para o meu caminho verdade e 

vida. 

 

ACLAMAÇÃO 02 

Aleluia, aleluia, aleluia! 

Aleluia, aleluia, aleluia! 

 

Tua palavra é como fogo 

Que faz arder o coração. 

Traz a verdade e ilumina a nossa vida. 

(bis) 

 

ACLAMAÇÃO 03 

A vossa Palavra, Senhor,      

é sinal de interesse por nós! (2x) 
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Como um pai ao redor de sua mesa, 

revelando seus planos de amor.ref.. 

 

É feliz quem escuta a Palavra, 

e a guarda no seu coração.ref.. 

 

ACLAMAÇÃO 04  

Aleluia, Aleluia, Aleluia. (2x) 

 

Quando estamos unidos, estás entre 

nós   

e nos falarás da Tua vida. 

 

ACLAMAÇÃO 5  

Aleluia,  aleluia a minh'alma abrirei 

Aleluia,  aleluia, Cristo é meu Rei!(3x) 

 

OFERTÓRIO 01 

Venho, Senhor, minha vida oferecer. 

Como oferta de Amor e sacrifício. 

Quero, Senhor,  minha vida a ti 

entregar como oferta viva em Teu altar. 

 

Pois pra Te adorar  foi que eu  nasci  

Cumpre em mim o Teu querer. 

Faça o que está em Teu coração. / 

E que a cada dia eu queira mais e mais 

Estar ao Teu lado, Senhor. 

Pois pra Te adorar   foi que eu nasci  

Cumpre em mim o Teu querer. 

Faça o que está em Teu coração.  

E que a cada dia eu queira mais e mais 

Estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, 

Senhor. 

 

OFERTÓRIO 02 

Meu coração é para Ti Senhor (4x) 

 

Porque Tu me deste a vida, 

Porque Tu me deste o existir, 

Porque Tu me deste o carinho, 

me deste o amor. (2x) 

 

Pão e vinho são pra Ti Senhor (4x)  

Minha família é para ti Senhor (4x) 

 

OFERTÓRIO 03  

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, oh Pai, teu sou,       

Teu sou Teu sou, teu sou.  

       

Quando de joelhos te olho oh Jesus, 

Vejo tua grandeza e minha pequenez 

Que posso dar-te eu? Só meu ser, 

Teu sou, teu sou. 

 

OFERTÓRIO 04  

Pão e vinho te apresentamos nesse altar 

Como sinal que tu recolhes nossa 

oferta      

Tudo o que somos deixamos aqui. (2x) 

 

É um milagre que se dá    

O pão e o vinho em corpo e sangue, 

Vão se transformar 

Não ha limites para o amor 

Vem transformar também minha vida  

Oh senhor, é teu esse milagre de amor 

 

OFERTÓRIO 05 

Venho a ti e sei que não estou mais 

sozinho 

muitas vozes se elevam para o céu. 

Venho a ti com aqueles irmãos 
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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) 

 

COMUNHÃO 01 

Cantar a beleza da vida, presente do 

amor sem igual: 

missão do teu povo escolhido! Senhor, 

vem livrar-nos do mal! 

 

Vem dar-nos teu filho, Senhor, sustento 

no pão e no vinho    

e a força do Espírito  Santo,    unindo 

teu povo a caminho! 

 

Falar do teu filho às nações, vivendo 

como Ele viveu: 

missão do teu povo escolhido! Senhor 

vem cuidar do que é teu! 

 

Viver o perdão sem medida, servir sem 

jamais condenar: 

missão do teu povo escolhido! Senhor 

vem conosco ficar! 

 

Erguer os que estão humilhados, doar-se 

aos pequenos e aos pobres: 

missão do teu povo escolhido! Senhor 

nossas forças redobre  

         

Buscar a verdade e a Justiça, nas trevas 

brilhar como a luz 

missão do teu povo escolhido! Senhor 

nossos passos conduz 

 

Andar os caminhos do mundo, 

plantando teu reino de paz: 

missão do teu povo escolhido! Senhor 

nossos passos conduz 

 

Fazer deste mundo um só povo 

fraterno, a serviço da vida: 

missão do teu povo escolhido! Senhor 

nossos passos conduz 

 

COMUNHÃO ESPIRITUAL 02 

Meu Jesus, / eu creio que estais / no 

Santíssimo Sacramento 

Meu Jesus, / eu creio que estais 

realmente / no Santíssimo 

Sacramento 

Meu Jesus, eu vos amo 

acima de tudo / e 

minh'alma suspira por vós! 

Meu Jesus, eu vos amo 

acima de tudo / e 

minh'alma suspira por 

vós! 

 

Meu Jesus, não posso agora receber-

vos, /no Santíssimo Sacramento 

Vinde ao menos espiritualmente, / 

ao meu coração, / ao meu coração 

 

Meu Jesus, eu vos amo  

acima de tudo / e 

minh'alma suspira por vós! 

Meu Jesus, eu vos amo 

acima de tudo / e 

minh'alma suspira por 

vós! 
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Abraço-me convosco, / uno-me 

convosco, / como se já estivésseis 

aqui comigo! 

Abraço-me convosco, / uno-me 

convosco, / não permitais que eu me 

separe de vós! 

Não permitais que eu me separe de 

vós! 

 

COMUNHÃO 03  

Cristo, quero ser instrumento 

de tua paz e de teu infinito 

amor                           

Onde houver ódio e rancor, 

que eu leve a concórdia que eu leve o 

amor.... 

                             

Onde há ofensa que dói, 

que eu leve o perdão 

Onde houver a discórdia, 

que eu leve a união e tua paz.  

 

Onde encontrar um irmão, 

a chorar de tristeza sem ter voz e nem 

vez 

Quero, bem no seu coração 

semear a alegria, pra florir gratidão 

 

Mestre, que eu saiba amar 

compreender consolar, e dar sem 

receber 

Quero, sempre mais perdoar 

trabalhar na conquista  e vitória da paz. 

 

COMUNHÃO 04 

Vou cantar teu amor. Ser no mundo um 

farol. Eis- me aqui  Senhor, vem abrir as 

janelas do meu coração 

E então falarei   imitando tua voz. Creio 

em ti 

Senhor, nas pegadas deixadas por ti 

vou  andar. 

 

Vou falar do teu coração 

Com ternura nas mãos e na voz.  

Proclamar que a vida é 

Bem mais do que aquilo 

Que o mundo ensina e cantar 

 

Cantar um canto ensinado por Deus. 

Com poesia ensinar nossa fé. 

Plantar o chão,  cultivar o amor. 

Como poetas que querem sonhar 

Pra realizar o que o mestre ensinou 

Viemos cear, restaurar o coração. 

Fonte de vida no altar a brotar, 

A nos alimentar. 

 

Celebrar meu viver, pra no mundo ser 

mais. Faz de mim, Senhor, aprendiz da 

verdade justiça e da paz.  

Comungar teu viver, neste vinho neste 

pão. 

Quero ser  Senhor novo homem 

Nascido do teu coração. 

 

Vou falar do teu coração 

Com ternura nas mãos e na voz.  

Proclamar que a vida é 

Bem mais do que aquilo 

Que o mundo ensina e cantar 

 

COMUNHÃO 05 

É bom estarmos juntos nesta mesa do 

Senhor E sentirmos Sua presença no 

calor do nosso irmão 

Deus nos reúne aqui em um só 

Espírito,  um só coração 
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Toda família vem não falta ninguém 

nesta comunhão. 

 

E vem cantando entre nós, Maria de 

Deus, Senhora da Paz, 

E vem orando por nós A mãe de Jesus 

(2x) 

 

Maria, nossa mãezinha nos convida a 

união sua presença  une faz-nos to   dos 

mais irmãos Nossa Senhora escuta o 

nosso silêncio, a nossa oração 

E apresenta ao Filho que se dá no 

vinho que se dá no pão.  

 

COMUNHÃO 06 

Eu encontrei um amor perfeito 

Um tesouro escondido diante desse altar 

Seu valor é maior que tudo 

Nada poderá se igualar 

Te adorarei com todo meu ser 

Quando estou mais perto de ti 

Fortaleces o meu viver 

Te exaltarei com meu coração 

Majestade, estou aqui 

Para te render meu amor, minha 

gratidão 

 

A quem irei se tua voz é vida 

Tua presença é tão clara 

E tão forte como o sol 

Sou feliz porque sei que vivo estás 

Tudo que me resta é te amar 

Te adorarei com todo meu ser 

Quando estou mais perto de ti 

Fortaleces o meu viver 

Te exaltarei com meu coração 

Majestade, estou aqui 

Para te render meu amor, minha 

gratidão. 

COMUNHÃO 07 

Vejam: Eu andei pelas vilas, apontei 

as saídas como o Pai me pediu 

Portas eu cheguei para abri-las, eu 

curei as feridas como nunca se viu 

Por onde formos também nós que 

brilhe a tua Luz Fala, Senhor, na 

nossa voz, em nossa vida! 

Nosso caminho então conduz, 

queremos ser assim Que o pão da 

vida nos revigore no nosso sim! 

Vejam: Fiz de novo a leitura das 

raízes da vida que meu Pai vê 

melhor Luzes, acendi com brandura, 

para a ovelha perdida não medi meu 

suor 

Vejam: Procurei bem aqueles que 

ninguém procurava e falei de meu 

Pai Pobres, a esperança que é deles 

eu não quis ser escrava de um poder 

que retrai 

Vejam: Semeei consciência nos 

caminhos do povo, pois o Pai quer 

assim Tramas, enfrentei prepotência 

dos que temem o novo, qual perigo 

sem fim 

Vejam: Eu quebrei as algemas, 

levantei os caídos, do meu Pai fui as 

mãos Laços, recusei os esquemas, eu 

não quero oprimidos, quero um 

povo de irmãos 
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Vejam: Procurei ser bem claro: O 

meu reino é diverso, não precisa de 

rei Tronos, outro jeito mais raro de 

juntar os dispersos o meu Pai tem 

por lei 

Vejam: Do meu Pai a vontade eu 

cumpri passo a passo, foi pra isso 

que eu vim Dores, enfrentei a 

maldade, mesmo frente ao fracasso 

eu mantive meu sim 

Vejam, fui além das fronteiras, 

espalhei boa-nova: Todos filhos de 

Deus Vida, não se deixe nas beiras, 

quem quiser maior prova venha ser 

um dos meus 

FINAL 01 

Uma entre todas foi a escolhida: foste tu 

Maria, serva preferida. 

Mãe do meu Senhor, Mãe do meu 

Salvador. 

 

Maria,  cheia de graça e consolo, 

Venha caminhar com teu povo. 

Nossa Mãe sempre serás. (bis) 

 

Roga pelos pecadores desta terra, 

Roga pelo povo que em seu Deus 

espera. 

Mãe do meu Senhor,  Mãe do meu 

Salvador. 

 

FINAL 02 

Em cada passo, em cada prece 

No menor gesto lá estará 

No meu silêncio, no meu falar 

Mãe vem comigo sempre estar 

Nas minhas dores e alegrias 

Em todo momento lá estarás 

No pensamento, no meu olhar 

Mãe vem comigo sempre estar 

Sou todo teu, óh Mãe 

Sou todo teu Maria 

Sou todo teu 

Guarda no céu o meu lugar 

Em cada passo, em cada prece 

No menor gesto lá estarás 

No meu silêncio, no meu olhar 

Mãe vem comigo sempre estar 

Nas minhas dores e alegrias 

Todo momento lá estarás 

No pensamento, no meu falar 

Mãe vem comigo sempre estar 

Sou todo teu, óh Mãe 

Sou todo teu Maria 

Sou todo teu 

Guarda no céu o meu lugar 

Tu serás ó Mãe minha rainha 

E o Teu Filho o meu Rei 

Essa vida não será mais minha 

Um livre escravo teu serei 

Sou todo teu, óh Mãe 

Sou todo teu Maria 

Sou todo teu 

Guarda no céu o meu lugar 

FINAL 03 

Quem é esta que avança como aurora 

Temível como exército em ordem de 
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batalha 

Brilhante como o sol e como a lua 

Mostrando os caminhos aos filhos seus 

Ah, ah, ah, minha alma glorifica ao 

senhor 

Meu espírito exulta em Deus, meu 

salvador 

FINAL 04 

Olho em tudo e sempre encontro a 

Ti Estas no céu na terra a onde for 

Em tudo que me acontece encontro 

teu amor 

Já não se pode mais deixar de crer 

no teu amor 

É impossível não crer em Ti 

É impossível não te encontrar 

É impossível não fazer de Ti meu 

ideal 

FINAL 05 

Maria de Nazaré, Maria me cativou 

Fez mais forte a minha fé E por filho 

me adotou 

 

Às vezes eu paro e fico a pensar 

E sem perceber, me vejo a rezar 

E meu coração se põe a cantar 

Pra Virgem de Nazaré 

 

Menina que Deus amou e escolheu 

Pra mãe de Jesus, o Filho de Deus 

Maria que o povo inteiro elegeu 

Senhora e Mãe do Céu 

Maria que eu quero bem, Maria do 

puro amor Igual a você, ninguém 

Mãe pura do meu Senhor 

Em cada mulher que a terra criou 

Um traço de Deus, Maria deixou 

Um sonho de mãe, Maria plantou 

Pro mundo encontrar a paz 

Maria que fez o Cristo falar 

Maria que fez Jesus caminhar 

Maria que só viveu pra seu Deus 

Maria do povo meu 

Paz e bem! 


