VAMOS CELEBRAR - MISSA 2018
Todos reunidos na casa de Deus.Com cantos de alegria e
grande louvor.Vamos celebrar os feitos do Senhor. E Sua
bondade que nunca tem fim (2x)
Vamos celebrar Deus está aqui Vamos celebrar Deus está
aqui
No meio de nós (bis) (Ele está presente aqui) (2x)
2. Quando estamos juntos unidos a Ti. Para elevar a nossa
oração. Um canto de alegria surge entre nós em adoração
ao Teu eterno amor (2x)
DEIXA A LUZ DO CÉU ENTRAR
1. Tú 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 (4x) Abre bem as portas do teu
coração e deixa a luz do céu entrar
2. 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
3. Que alegria andar ao brilho dessa luz vida eterna e paz no
coração produz Oh! Aceita agora o salvador Jesus e deixa a
luz do céu entrar
HOJE É TEMPO DE LOUVAR A DEUS
Hoje é tempo de louvar a Deus .Em nós agora habita o seu
Espírito . Então é só cantar e a Cristo exaltar . E Sua glória
encherá este lugar
Vem louvar, vem louvar 2x
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
PERDÃO DA JMJ
Senhor, que viestes salvar. Os corações arrependidos.
Kyrie eleison, eleison, eleison
Ó, cristo, que viestes chamar. Os pecadores humilhados.
Christe eleison, eleison, eleison
Senhor, que intercedeis por nós. Junto a Deus pai que nos
perdoa.
Kyrie eleison, eleison, eleison
CORAÇÃO INQUIETO
Senhor, venho pedir perdão. Pois pequei contra vós. E com
meu coração inquieto. Resolvi voltar. E mesmo sem saber
como expressar-me, peço vossa misericórdia
Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor,
misericórdia
Meu Pai resolvi voltar
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, Ele reina, Ele é Deus e Senhor . Ele vive, Ele reina,
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
QUANDO ESTAMOS UNIDOS
Quando estamos unidos, estais entre nós. E nos falarás da
tua vida
Aleluia, aleluia, aleluia
Este nosso mundo, sentido terá se tua palavra renovar
ALELUIA
Aleluia, aleluia, a minh'alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é
meu Rei!
SÓ EM TI VIVER
1.As coisas que o mundo oferecia. Me impediam de te
encontrar
De ver que a vida é só em ti. Mas tu vieste e tocaste bem no
fundo do meu coração. Me ensinaste a te amar
Oh Jesus! Recebe então a minha vida. Recebe as coisas
que de ti me afastam. Pois só em ti quero viver
2. Agora que o meu coração é teu. Quero sempre te
louvar.Tua vida transbordar. Para que mais gente
experimente, teu amor nos transformando, tua mão a nos
tocar
OFERTA DE AMOR
Venho Senhor minha vida oferecer,. Como oferta de amor e
sacrifício.. Quero 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.
EM TEU ALTAR
Diante de tua presença me encontro, Senhor, Deus infinito.
O teu olhar me acompanha e sabes quem sou
Ao enxergar tua grandeza e minha pequenez. Eu reconheço
que minha história é nada sem o teu amor
Por isso venho te buscar. Porque eu preciso, meu Deus, em
teus . braços estar. Morar em teu coração e entregar-me a
ti, inteiramente
Me abandonarei em ti, Senhor. Em ti repousarei. A tua
ternura me acolhe. Um refúgio seguro encontrei. O meu
coração venho a ti render. Toma meu ser, meu querer.
Recebe, Senhor, minha vida. Como prova viva de amor. Em
teu altar, Senhor
PÃO E VINHO
Pão e vinho te apresentamos nesse altar. Como sinal que tu
recolhes nossa oferta. Tudo o que somos deixamos aqui.
(bis)
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É um milagre que se dá. O pão e o vinho em corpo e
sangue,
Vão se transformar.Não há limites para o amor,vem
transformar também minha vida, oh senhor, é teu esse
milagre de amor
SANTO
Santo, Santo, Santo é o Senhor. Deus do universo (2x)
Os céus e terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas,
Hosana nas alturas! (2x)
Bendito o que vem em nome do senhor. hosana nas alturas,
hosana nas alturas
EU NÃO QUERO SÓ DIZER AMÉM
Eu não quero só dizer amém. Preciso mostrar com a vida
que eu creio. Eu não quero só dizer muito obrigado. Minha
vida vai ser um grande louvor 2x
Deus é Deus e eu devo ser adorador. 2x
Ele é o rei eu sou o servo. Ele é o sol e eu só o reflexo.
Deus é bom pra mim. Quero ser bom por ele. Deus é um Pai
pra mim. Quero ser um bom filho por ele
Ele é o pão dos fortes, tenho fome dele. Ele é o alimento
dos Santos. Deus é bom pra mim, quero ser bom por ele.
Deus é um Pai pra mim. Quero ser um bom filho por Ele
SACRAMENTO DA COMUNHÃO
Senhor, quando eu te vejo no sacramento da comunhão,
Sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir Esfriando minha
cabeça, 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
DOCE COMUNHÃO
Diante de ti senhor, eu quero estar e a ti Jesus louvar e
adorar adentrar a sala do trono sentar contigo a mesa do
banquete participar jesus, hóstia santa encerrado no altar
Tu és para mim, senhor a fortaleza, toda riqueza em meu
coração somente em ti, Senhor restauro minhas
forças, alimento o espírito encontro abrigo.
E ao receber-te, Senhor não se faça em mim motivo algum
de condenação mas se faça sim, presença tua em mim

AO TEU ENCONTRO
O meu coração tem sede de amar, vim ao teu encontro
ansioso em te adorar! (bis)
Meu Deus, eu creio e adoro, espero e te amo, por aqueles
que não te amam! o céu se faz presente aqui e olhas para
mim por que me amas sem igual! (bis)
TEU SOU
Eu não sou nada e do pó nasci, mas tu me amas e morrestes
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.
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.
CANÇÃO DE PEDRO
Pescador, fixo meu olhar. No horizonte, desse imenso mar.
Sei que não posso mais voltar. Sigo assim, certo da missão
que tenho que cumprir. Continuar, os passos do meu
Senhor
Eu vou jogar minhas redes, onde o senhor me mandar.
Certo de que vou enche-las de almas pro reino de Deus.
Sim senhor, eu te amo. De todo o coração. Não vou te
negar. Vou cuidar dos seus. Vou falar, sem medo. A toda a
alma que encontrar. Vou remar. Pra dentro desse mar
Eu um simples, Pedro. Um pescador. Chamado por Deus. A
buscar outro mar..
CONFESSO À DEUS (COM. RECADO)
Confesso à Deus todo poderoso, e a vós irmão e irmãs que
pequei, muitas vezes por pensamentos, palavras,
atos e omissões por minha culpa, tão grande culpa.
Piedade, piedade, piedade de nós senhor. Piedade,
piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós senhor.
Piedade, piedade de nós.
E peço a virgem Maria, aos anjos e santos. e a vós irmão e
irmãs que rogueis por mim a Deus nosso Senhor
EU CELEBRAREI
Eu celebrarei cantando ao senhor e só nele me alegrarei
(bis)
Eu o louvo e adoro, porque tens triunfado (bis)
Santo é o senhor deus do universo! 3X
porque santo é!
Hosana nas alturas! 3X porque santo é!
Bendito é bendito o que vem!3 X em nome de Deus!
Hosana nas alturas!3X porque santo é!
porque santo é!
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