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CANTO INICIAL 1
Eu te peço que tu me convertas o 
coração Que eu decida mudar de 
uma vez a direção

Desta vez é pra valer, desta vez é 
pra valer Quero ser como fui 
batizado Não quero voltar ao 
pecado Converte meu coração,
Senhor, converte o meu coração

Projeto de paz que nasceu do teu 
amor
Mas esqueço demais que também 
sou pecador

CANTO INICIAL 2
Senhor, eis aqui o teu povo
Que vem implorar teu perdão
É grande o nosso pecado
Porém é maior o teu coração

Sabendo que acolheste Zaqueu, o 
cobrador E assim lhe devolveste tua 
paz e teu amor Também, nos 
colocamos ao lado dos que vão
Buscar no teu altar a graça do 
perdão

Revendo em madalena A nossa 
própria fé Chorando nossas penas 
diante dos teus pés Também, nós 
desejamos O nosso amor te dar
Porque só muito amor nos pode 
libertar

CANTO DE ENTRADA 3
Senhor, quem entrará no 
santuário  pra te louvar?(2x)

Quem tem as mãos limpas,  e o 
coração puro.  Quem não é 
vaidoso e sabe amar.(2x)

Senhor, eu quero entrar no 
santuário pra te louvar? (2x)
Ó dá-me as mãos limpas,  e o 
coração puro Arranca a 
vaidade, ensina-me a amar.(2x)

Senhor, já posso entrar no 
santuário  pra te louvar?(2x)
Teu sangue me lava, Teu fogo me 
queima. O Espírito Santo, inunda 
meu ser.(2x)

CANTO DE ASPERSÃO 1
Eu te peço desta água que Tu tens 
És agua viva, meu Senhor 
Tenho sede, tenho fome de amor 
E acredito nesta fonte de onde vens

Vem de Deus, está em Deus, 
também é Deus E Deus contigo faz 
um só  
Eu porém que vim da terra e volto 
ao pó Quero viver eternamente ao 
lado teu

És água viva, és vida nova  
E todo dia me batizas outra vez 
Me fazes renascer, me fazes 
reviver  
Eu quero a água desta fonte de 
onde vens

CANTO DE ASPERSÃO 2
Batiza-me, Senhor, no teu Espírito, 
Batiza-me, Senhor, no teu Espírito, 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Batiza-me, Senhor, no teu Espírito, 
Batiza-me, batiza-me, Senhor!

E deixa-me sentir teu fogo de 
amor  
Aqui no coração, Senhor. 
E deixa-me sentir teu fogo de 
amor  
Aqui no coração, Senhor. 
 
Inunda-me, Senhor... 
Renova-me, Senhor... 
Liberta-me, Senhor... 
Ilumina-me, Senhor...

ATO PENITENCIAL 1
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 2
Senhor, tende piedade de nós!
Senhor, tende piedade de nós!

Cristo, tende piedade de nós!
Cristo, tende piedade de nós!

Senhor, tende piedade de nós!
Senhor, tende piedade de nós!

Eu canto a alegria, Senhor,

de ser perdoado no amor!
Eu canto a alegria, Senhor,
de ser perdoado no amor!

ATO PENITENCIA 3
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

ACLAMAÇÃO 1 
Louvor e glória a Ti, Senhor,
Cristo Palavra de Deus! 
Cristo Palavra de Deus!

Quarta-feira de cinzas
Oxalá ouvísseis hoje sua voz
Não fecheis os vossos corações

O Homem não vive
Somente de pão
Mas de toda palavra
Da boca de Deus!

Numa nuvem Resplendente 
fez-se Ouvir a voz do Pai
Eis meu filho amado
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Escutai-o, todos voz!

ACLAMAÇÃO 2
Quero ouvir Tua Palavra, 
Que transforma o meu viver, 
Pra cantar a Canção Nova para o 
Mundo. 
 
Fala Senhor, eu Quero te escutar, 
Fala Senhor, eu Quero te escutar. 
 
Eu quero Te conhecer, 
Preciso ouvir Tua voz. 
 
Fala Senhor, eu Quero te escutar, 
Fala Senhor, eu Quero te escutar.

ACLAMAÇÃO 3
A vossa Palavra, Senhor,     
é sinal de interesse por nós! (2x)

Como um pai ao redor de sua 
mesa,
revelando seus planos de amor.

É feliz quem escuta a Palavra,
e a guarda no seu coração.

ACLAMAÇÃO 4 
Escuta, Israel, Javé teu Deus, 
quer falar.(2x)

Fala, Senhor Javé, Israel quer te 
escutar  
Fala, Senhor Javé, Israel quer te 
escutar

DISTRIBUIÇÃO DAS CINZAS 1
Renova-me senhor Jesus,     já 
não quero ser igual.

Renova-me senhor Jesus, põe em 
mim teu coração.
Porque tudo o que há,  dentro de 
mim,  precisa ser mudado Senhor.
Porque tudo o que há dentro do 
meu coração,    precisa mais de 
ti (2x)

DISTRIBUIÇÃO DAS CINZAS 2
Conheço um coração tão manso 
humilde e sereno 
Que louva ao Pai por revelar teu 
nome aos pequenos 
Que tem o Dom de amar, que sabe 
perdoar 
E deu a vida para nos salvar
 
Jesus manda teu Espírito, 
para transformar meu coração 
Jesus manda o teu Espírito 
para transformar meu coração
 
Às vezes no meu peito bate um 
coração de pedra 
Magoado, frio, sem vida, aqui 
dentro ele me aperta 
Não quer saber de amar, nem sabe 
perdoar / Quer tudo e não sabe 
partilhar
 
Lava, purifica, e restaura-me de 
novo /Serás o nosso Deus e nós 
seremos o teu povo Derrama sobre 
nós a água do amor / O Espírito de 
Deus nosso Senhor.

OFERTÓRIO 1
Eu não sou nada e do pó nasci  
Mas Tu me amas e morrestes por 
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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

Quando de joelhos te olho ó Jesus 
Vejo tua grandeza e minha 
pequenez 
Que posso dar-te eu?  
Só meu ser 
Teu sou, teu sou

Toma minhas mãos te peço 
Toma meus lábios, te amo 
Toma minha vida, ó Pai Teu sou

OFERTÓRIO 2
Muito alegre eu te pedi o que era 
meu,
partir, um sonho tão normal.
Dissipei meus bens, o coração 
também,
no fim meu mundo era irreal.

Confiei no teu amor e voltei, Sim 
aqui é o meu lugar.
Eu gastei teus bens ó Pai e te dou
este pranto em minhas mãos.

Mil amigos conheci, disseram 
adeus.
Caiu a solidão em mim.
Um patrão cruel levou-me a refletir:
meu Pai não trata um servo assim!

Nem deixaste-me falar da 
ingratidão,
morreu no abraço o mal que eu fiz.

Festa, roupa nova, o anel, sandália 
aos pés:
voltei a vida, sou feliz!

OFERTÓRIO 3 
Sabes, Senhor, o que temos é tão 
pouco pra dar.
Mas este pouco, nós queremos 
com os irmãos compartilhar.

Queremos nesta hora, diante dos 
irmãos, Comprometer a vida, 
buscando a união.

Sabemos que é difícil,   os bens 
compartilhar; Mas com a tua graça, 
Senhor, queremos dar.

Olhando teu exemplo, Senhor, 
vamos seguir, Fazendo o bem a 
todos, sem nada exigir.

COMUNHÃO 1
Prova de amor maior não há 
que doar a vida pelo irmão
Prova de amor maior não há  
que doar a vida pelo irmão

Eis que eu vos dou o Meu novo 
mandamento:
"Amai-vos uns aos  outros como  Eu 
vos tenho amado." 

Vós sereis os meus amigos se 
seguirdes meus preceitos:
" Amai-vos  uns aos outros 
como  Eu vos tenho amado." 

Permanecei no Meu amor e segui 
Meu mandamento:
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"Amai-vos uns aos outros como  Eu 
vos tenho amado." 

É chegado a Minha páscoa, vos 
amei até o fim:
"Amai-vos uns  aos outros como  Eu 
vos tenho amado." 

Nisto todos saberão que vós sois os 
Meus discípulos: 
"Amai-vos  uns aos outros como  Eu 
vos tenho amado"

COMUNHÃO 2 
Na comunhão, Jesus se dá no pão,
o Cordeiro Imolado é refeição.
Nosso alimento de amor e salvação,
em torno deste altar somos irmãos...

O Pão da Vida és Tu,
Jesus, o Pão do Céu.
O caminho, a verdade, via de 
amor,
Dom de Deus, nosso redentor. 
(2x)

Toma e come, isto é Meu Corpo
que do trigo se faz pão, é refeição.
Na Eucaristia o vinho se torna 
Sangue,
verdadeira bebida, nossa alegria.

COMUNHÃO 3 
Por esta paz que a juventude tanto 
quer, Pela alegria que as crianças 
têm à mão Eu rendo graças ao meu 
Pai que se compraz E assim me 
pede para abrir meu coração.

Tomai, comei! Tomai, bebei,

meu corpo e sangue que vos dou
O pão da vida sou eu mesmo em 
refeição!  
Pai de bondade, Deus do amor
e do universo sustentai,
os que se doam por um mundo 
irmão.

Pelos que firmam na justiça os 
próprios pés, Pelo suor dos que 
mais lutam pelo pão/        
Eu rendo graças ao meu Pai, o 
Deus fiel, Que assim me pede para 
abrir meu coração.

3-Pelos que sabem enxergar um 
pouco além E assim repartem a 
esperança com razão,
Eu rendo graças ao meu Pai que 
tudo vê, E assim me pede para abrir 
meu coração.

4-Pelos que choram mas não 
perdem sua fé, Pelos humildes que 
praticam o perdão, Eu rendo graças 
ao meu Pai que vem nutrir,
E assim me pede para abrir meu 
coração.

FINAL 1
O povo de Deus no deserto andava  
Mas à sua frente Alguém caminhava  
O povo de Deus era rico de nada  
Só tinha a esperança e o pó da 
estrada

Também sou teu povo, Senhor  
E estou nessa estrada  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Somente a Tua graça me basta e 
mais nada!

O povo de Deus também vacilava  
Às vezes custava a crer no amor 
O povo de Deus, chorando, rezava  
Pedia perdão e recomeçava

Também sou teu povo, Senhor  
E estou nessa estrada  
Perdoa se às vezes não creio em 
mais nada!

O povo de Deus também teve fome  
E Tu lhe mandaste o pão lá do céu  
O povo de Deus, cantando deu 
graças Louvou Teu amor, Teu amor 
que não passa

Também sou teu povo, Senhor  
E estou nessa estrada  
Tu és alimento na longa jornada!

O povo de Deus ao longe avistou  
A terra querida que o amor preparou 
O povo de Deus corria e cantava E 
nos seus louvores, Teu poder 
proclamava

Também sou teu povo, Senhor  
E estou nessa estrada  
Cada dia mais perto da terra 
esperada! 

FINAL 2
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 3
Quem é esta que avança como 
aurora  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Temível como exército em ordem de 
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

Paz e bem!


