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ENTRADA 1 

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. 

 

ENTRADA 2 

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 

 

Sua imagem são línguas ardentes,  

pois o amor é comunicação 

È preciso que todas as gentes 

saibam quando felizes serão 

 

ASPERSÃO 1 

Batiza-me Senhor no Teu Espírito 

pois minh'alma sedenta está (2x) 

Vem o Água viva, oh! Água pura 

fecundar meu coração. 

Vem o Água viva, oh! Água pura 

transformar meu coração. 

 

Cura-me Senhor no teu Espírito 

pois meu coração ferido está.(2x) 

 

ASPERSÃO 2 

Batiza-me, Senhor, no teu Espírito, 

Batiza-me, Senhor, no teu Espírito, 

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 tende piedade de nós (bis) 

Cristo tende piedade de nós (bis)  

Senhor tende piedade de nós (bis) 

Eu canto a alegria, Senhor, de ser 

perdoado no amor! (bis) 

ATO PENITENCIAL 2 

Senhor que viestes salvar  

Os corações arrependidos 

Piedade, Piedade 

Piedade de nós (BIS) 
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Ó, Cristo que viestes chamar 

Os pecadores humilhados 

Piedade, Piedade 

Piedade, Piedade 

Piedade de nós (BIS) 

 

Senhor que intercedeis por nós 

Junto a Deus Pai que nos perdoa 

Piedade, Piedade 

Piedade de nós (BIS) 

 

GLÓRIA 1 

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! 

 

GLÓRIA 2 

https://www.youtube.com/watch?v

=HttXuaimRkU&t=76s 

Glória, glória, glória a Deus nas 

alturas! 

Glória, glória, glória a Deus 

e aos homens toda paz....sua paz! 

 

Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai 

Onipotente, Nós vos louvamos, 

bendizemos, adoramos. 

Vos glorificamos e 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, 

acolhei a nossa súplica. 

Vós que estais sentando à direita do 

Pai, 

tende piedade de nós. 

 

Só Vós sois o Santo, só Vós o 

Senhor, 

só Vós o altíssimo Cristo Jesus, 

Com o Espírito Santo 

na glória de Deus Pai, de Deus Pai. 

Amém, amém, amém, amém(2x) 

Amém!  

 

ACLAMAÇÃO 1 

https://www.youtube.com/watch?v

=oSZ8L3Kgvsc 

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) 

https://www.youtube.com/watch?v=HttXuaimRkU&t=76s
https://www.youtube.com/watch?v=HttXuaimRkU&t=76s
https://www.youtube.com/watch?v=oSZ8L3Kgvsc
https://www.youtube.com/watch?v=oSZ8L3Kgvsc
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ACLAMAÇÃO 2 

Aleluia, aleluia a minh'alma abrirei 

Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei!  

 

OFERTÓRIO 1 

Minha vida tem sentido, cada vez 

que eu venho aqui, E te faço o meu 

pedido de não me esquecer de ti. 

 

Meu amor é como este pão, que era 

trigo, Que alguém plantou depois 

colheu, E depois tornou-se salvação, 

e deu mais vida E alimentou o povo 

meu. 

Eu te ofereço este pão, 

Eu te ofereço meu amor. 

Eu te ofereço este pão, 

Eu te ofereço meu amor. 

Minha vida tem sentido, cada vez 

que eu venho aqui, E te faço o meu 

pedido de não me esquecer de ti. 

Meu amor é como este vinho, que 

era fruto, Que alguém plantou, 

depois colheu; E depois encheu-se de 

carinho, 

E deu mais vida, e saciou o povo 

meu. 

Eu te ofereço vinho e pão, 

Eu te ofereço meu amor. 

Eu te ofereço vinho e pão, 

Eu te ofereço meu amor. 

OFERTÓRIO 2 

Meu coração é para Ti Senhor,   

meu coração é para Ti Senhor, 

Meu coração é para Ti Senhor,    

meu coração é para Ti. 

 

Porque Tu me deste a vida, 

porque Tu me deste o existir, 

Porque Tu me deste o carinho, 

me deste o amor. 

 

Pão e vinho são pra Ti Senhor      

Pão e vinho são pra Ti Senhor  

Pão e vinho são pra Ti Senhor      

Pão e vinho são pra Ti . 

 

SANTO 1  

Santo Santo, Santo! 

Senhor Deus do Universo 

Senhor Deus do Universo (2X) 

 

O céu e a terra proclamam Vossa 

Glória Hosana nas alturas 

Bendito o que vem em Nome do 

Senhor Hosana nas alturas 

 

Santo Santo, Santo! 

Senhor Deus do Universo 

Senhor Deus do Universo (2X) 

Santo! 

 

SANTO 2  

Santo, santo, santo. Senhor Deus do 

universo. O céu e a terra proclamam 

vossa glória. 

 

Hosana, nas alturas, Hosa-a-a-na! 

(BIS)   

    

Bendito aquele que vem  em nome 

do Senhor(2x) 

 

COMUNHÃO 1 

Conheço um coração tão manso 

humilde e sereno que louva ao Pai 

por revelar teu nome aos pequenos 
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Que tem o Dom de amar, que sabe 

perdoar E deu a vida para nos salvar 

 

Jesus manda teu Espírito, 

para transformar meu coração (BIS) 

 

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. 

 

COMUNHÃO 2 

Vinde, ó Espírito Santo,          

Enchei os corações dos vossos fiéis 

(2x) 

 

Acendei neles o fogo do vosso amor, 

enviai o vosso Espírito, e tudo será 

criado, e renovareis a face da 

terra(2x) 

   

Doce, doce Espírito Santo, exemplo 

quero ser da mãe do meu Senhor 

Doce, doce espírito Santo, Fazei 

também de mim , morada do 

Senhor! 

 

Como um sacrário Vivo levando 

amor,  revelando coisas que eu não 

sei Mistérios do grande autor, se eu 

conhecer, por nada eu trocarei 

 

COMUNHÃO ESPIRITUAL 

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! 

 

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! 

 

DAI-NOS A BÊNÇÃO  
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FINAL 1 

Vem Espírito de Amor 

Reacender a chama que se apagou 

Reinflamar os corações com línguas 

de fogo 

 

Vem Espírito de Amor 

Recriar o que o mundo destruiu 

Reavivar em nós o primeiro amor 

Como em Pentecostes vem viver em 

nós 

Nos unindo a criação a Deus 

clamaremos! 

 

Enviai teu Santo Espírito Senhor 

E Renovai a face da terra 

Vem Espírito de Amor 

Recriar o que o mundo destruiu 

 

FINAL 2 

Vem, vem, vem, Espírito Santo 

Transforma minha vida quero 

renascer (BIS) 

 

Quero abandonar-me em seu amor 

Encharcar-me em seus rios,  Senhor 

Derrubar as barreiras em meu 

coração. 

 

 

PAZ E BEM! 

 


