
  13                                                          Cânticos de comunhão (cont.) 

O Senhor alimentou-nos com a 

                            flor da farinha 

e saciou-nos com o mel dos 

                            rochedos.  (bis) 
 

1. 

Aclamai a Deus, nossa força, 

Aplaudi ao Deus de Jacob. 
 

2.                            (CN 704)  (CEC II, p. 165) 

Entoai cânticos ao som do tamboril, 

Da cítara harmoniosa e da lira. 

3. 
Fazei ressoar a trombeta na lua nova 

E na lua cheia, dia da nossa festa. 

4. 

É uma obrigação para Israel 
É um preceito do Deus de Jacob. 

  14              

Eu estou à porta e chamo,  

                                       diz o Senhor: 

se’alguém ouvir a minha voz  

                               e me’abrir a porta, 

entrarei em sua casa e cearei com ele. 

1. 

Os que seguem o Cordeiro estão na 
                                 presença de Deus, 

Servindo-O dia e noite no seu templo. 

2.                            (CN 437) (NCT 260) 

Nunca mais terão fome nem sede, 

Nem o sol ou vento ardente cairão sobre 

eles. 
3. O Cordeiro será o seu Pastor 

E os conduzirá às fontes da água viva. 

4. 
Felizes aqueles que foram convidados 

Para o banquete das núpcias do Cordeiro 

 
   15                                                                                            Cânticos FINAIS 

1. Glória a ti ó filha de Sião 

    Glória a ti ó Virgem da promessa. 

 
2. Glória a ti mulher da esperança 

    Glória a ti que trazes o Messias. 

3. Glória a ti sinal do tempo novo 
    Glória a ti princípio da justiça. 

- Glória a ti Raínha da paz.        (CN 509) 

- Glória a ti Raínha da paz.      (NCT 359) 

               Aleluia. Aleluia. Aleluia. 
- Glória… 

                                                           
      DEIXE, P.F., ESTA FOLHA 

              NA IGREJA 
 

16                                   

Bem-aventurados os que fazem a 

                                                 paz, 

porque serão chamados filhos de  

                                               Deus. 
 

 1.                          (CN 237) (CEC II, p. 108) 

Diz o Senhor: “darei a paz à vossa terra 

E o vosso sono não será perturbado”. 
2. 

Deixai o que é mal e fazei o bem. 

Procurai a paz e ide ao seu encontro.                              

17 

Senhor, eu creio que sois Cristo, 

eu creio que sois Cristo, Filho de 

Deus vivo; 

eu creio Senhor,  

que sois o Salvador do mundo. (bis) 

                                 (CN 910) (CEC II, p. 42) 

1. 
A toda a hora bendirei o Senhor, 

o seu louvor estará sempre na minha boca. 

A minha alma gloria-se no Senhor: 

ouçam e alegrem-se os humildes. 
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  1 

Louvai, louvai o Senhor povos de 

toda’a terra, aclamai a Deus, 

aclamai a Deus 

com brados d’alegria. 

1. 

Povos todos, batei palmas; 
aclamai a Deus com brados 

                                         d’alegria, 

Porque o Senhor, o Altíssimo 

                                         é terrível, 
O Rei Soberano de toda’a terra. 

                                (CN 593) NCT 221) 

2. 

Submeteu os povos à nossa obediência 

E pôs as nações a nossos pés. 
Para nós escolheu a nossa herança, 

Glória de Jacob, por Ele amado. 

3.  

Deus subiu entre aclamações, 
O Senhor subiu ao som da trombeta. 

Cantai a hinos a Deus cantai, 

Cantai hinos ao nosso Rei, cantai. 
 

 2 

Cantarei ao Senhor por tudo o 

que’Ele fez por mim. (bis) 
1. 

De todo o coração, Senhor, eu 

                          Vos dou graças, 
porque ouvistes as palavras da 

                                 minha boca. 

                     (CN 287 vers. ≠) (CEC II, p.40) 

2. 

Na presença dos Anjos Vos hei-de cantar 
e Vos adorarei no vosso templo santo. 

3. 

Hei-de louvar o vosso nome 

pela vossa bondade e fidelidade. 

 3 

Vinde,  

exultemos d’alegria no Senhor. 

Aclamemos a Deus nosso Salvador, 

Aclamemos – aclamemos a Deus 

                                nosso Salvador. 

 

1.                                                  (NCT 229) 

Vinde exultemos de alegria no Senhor 

Aclamemos a Deus, nosso Sal-vador 

Vamos à sua presença e demos graças 
Ao-som-de cânticos aclamemos o Senhor. 

 4 

Povos, batei palmas,  

aclamai a Deus com júbilo. 

Aleluia. Aleluia. Aleluia. 

1. Povos todos, batei palmas, 
Aclamai a Deus com brados 

                                        de’alegria 

2.                         (CN 823) (CEC II, p. 64) 

Porque o Senhor, o Altíssimo, é terrível, 

O Rei soberano de toda a terra. 

3. 
Cantai hinos a Deus, cantai, 

Cantai hinos ao nosso Rei, cantai. 
 

DEIXE, POR FAVOR, ESTA FOLHA NA IGREJA 



5                                  
Alegre-se o coração dos que 

procuram o Senhor. 

Buscai o Senhor e o seu poder, 

procurai sempre’a sua face. 

                                               (CEC II, p. 134) 

1.  

Dai graças ao Senhor, aclamai o seu nome 

Anunciai entre os povos as suas obras. 

2. 

Cantai-Lhe salmos e hinos, 

Proclamai todas as suas maravilhas. 

Cânticos de OFERTÓRIO ou Apresentação dos dons 

6                                                                                               (CN 901)  (NCT 563) 

1. Se me’envolve a noite escura 

    E caminho sobre’abismos de’amargura. 
  Nada temo, porque’a luz está comigo. (bis) 

2. Se me colhe’a tempestade 

    E Jesus vai a dormir na minha barca. 
  Nada temo, porque’a paz está comigo. (bis) 

3. Se me perco no deserto 

    E de sede me consumo e desfaleço. 

   Nada temo, porque’a Fonte está comigo.  
                                                                      (bis) 

4. Se os descrentes me’insultarem 

    E os ímpios mortalmente me odiarem. 
   Nada temo, porque’a Vida está comigo. 
                                                                  (bis) 

5. Se os amigos me deixarem 

    Em caminho de miséria e orfandade. 
   Nada temo, porque’o Pai está comigo. (bis) 

6. Se me’envolve a noite escura 

    E caminho sobre’abismos de’amargura.  
    Nada temo, porque’a luz está comigo. (bis) 

7                                                                              

   Grandes e admiráveis são as vossas obras,         (CN 520) (Ref NCT 611 + Vers NCT 610) 
   Senhor Deus omnipotente. Grandes são as vossas obras. 

1. Dai graças ao Senhor, porqu’Ele é bom: - É eterna a sua bondade (A) 

2. Dai graças ao Deus dos deuses: - É eterna a sua bondade (A+B) 
3. Dai graças ao Senhor dos Senhores: - É eterna a sua bondade (A+B+C) 

4. Só Ele fez grandes maravilhas: - É eterna a sua bondade (A) 

5. Fez o céu com sabedoria: - É eterna a sua bondade (A+B) 

6. Estendeu a terra sobre’as águas: - É eterna a sua bondade (A+B+C) 
7. Criou os grandes luzeiros: - É eterna a sua bondade (A) 

8. O sol para presidir ao dia: - É eterna a sua bondade (A+B) 

9. A lua e as estrelas para presidir à noite: - É eterna a sua bondade (A+B+C) 

8 
1. 

Ó glória eterna do céu, 
Esperança dos mortais 

Filho Único de Deus 

E da Virgem sem pecado. (bis)   
2. 

Estendei a vossa mão 

Aos que anseiam por erguer-se, 

Toda a alma se levante 
E dê graças ao Senhor. (bis) 

3.                                           (NCT 570) 

E liberte os corações  
Da escuridão do mundo; 

E conserve o nosso peito 

Em pureza permanente. (bis) 
4. 

Vivamos para o Senhor, 

Caminhando à luz da fé. 

Animados na esperança, 
Unidos na caridade. (bis) 

 

9 
1.  

Virgem Mãe do mesmo Deus, 

Virgem filha do teu Filho, 

Não há estrela de mais brilho 
Nesses céus. (bis) 

2. De olhar fito nesse olhar 

De olhos fitos nesses olhos, 
Não há baixos, não há escolhos 

Nesse mar. (bis) 

 

   3.                          (CN 1016) (NCT  616) 

Vem a onda, sobrevém 

Nova onda e nada teme 

Quem te vê guiando o leme, 
Virgem Mãe. (bis) 

4. Tu guardaste em gozo e dor 

Sempre na alma a paz d’um templo; 
Foste em vida nosso exemplo, 

Mãe de amor. (bis) 

 

10                                                                                Cânticos de COMUNHÃO 

A minh’alma louva o Senhor 

tod’o meu ser bendiz o Seu nome 

                                                 santo, 

tod’o meu ser bendiz o Seu nome 

                                                 santo. 

1. 
Bendiz, ó minha alma, o Senhor 

E todo o meu ser bendiga o Seu 

                                       nome santo. 
Bendiz, ó minha alma, o Senhor, 

E não esqueças nenhum dos seus 

                                       benefícios. 

(CN 147) (NCT 254) 

2.                                               

Ele perdoa todos os teus pecados, 

E cura as tuas enfermidades. 
Salva da morte a tua vida, 

E coroa-te de graça e misericórdia. 

 
3. 

O Senhor é clemente e compassivo 

Paciente e cheio de misericórdia. 
Não está sempre a repreender 

Nem guarda ressentimento. 

11 

Saciastes o vosso povo com o 

pão dos Anjos; 

deste-nos Senhor, 

deste-nos Senhor, o pão  

                                       do céu 

1.  
Vinde, comei do meu pão, 

Bebei o vinho que vos preparei. 

         2.                           (CN 873) (CEC II, p. 90) 

Deixai a insensatez e vivereis, 

Segui os caminhos da sabedoria. 
3.  

Vinde a mim, vós que tendes fome, 

E saciai-vos com o pão da vida. 
4.  

Este alimento revela a doçura 

Que tendes para-os vossos filhos. 

12 
O pão que’o teu amor nos dá 

és Tu, Senhor Jesus. 

Do céu novo maná 

do teu povo nascido na cruz. 

                              (bis – tudo) 

 

    1.                                  (CN 693) (CEC II, p. 99) 

Tu és o Pão da vida. 

Quem Te come tem a vida’eterna. 

2. Tu és o Bom Pastor. 
     Dás a vida p’las tuas ovelhas. 

      3. Tu és a luz do mundo. 

           Quem Te segue não anda nas trevas. 
 



 


