
Músicas para missa TSL 

 
Músicas antes da entrada 

 

Anjos 

Se acontecer um barulho perto de você 

é um anjo chegando para receber 

suas orações e levá-las à Deus. 

Então abra o coração e comece a louvar, 

sinta o gozo do céu, se derrama no altar, 

que um anjo já vem com a benção nas mãos. 

 

Tem anjos voando neste lugar, 

no meio do povo, em cima do altar, 

subindo e descendo em todas as direções. 

Não sei se a Igreja subiu ou se o céu desceu, 

só sei que está cheio de anjos de Deus, 

porque o próprio Deus está aqui. 

(bis) 

 

Quando os anjos passeiam a Igreja se alegra, 

ela canta, ela chora, ela ri e congrega, 

abala o inferno e dissipa o mal. 

Sinta o vento das asas dos anjos agora, 

confia irmão, pois é a tua hora, 

a benção chegou e você vai levar. 

 

(Refrão) 

 

 Vem, vem, vem Espírito Santo 

 

 

Vem, Vem, Vem, Espírito Santo 

 

Vem, vem, vem, Espírito Santo 

Transforma a minha vida, quero renascer 

Vem, vem, vem, Espírito Santo 

Transforma a minha vida, quero renascer 

 

Quero abandonar-me em seu amor 

Encharcar-me em seus rios, Senhor 

Derrubar as barreiras em meu coração 

Derrubar as barreiras do meu coração 

 

 

 

 

 

 

 



1.Entrada  
Eu e minha casa serviremos ao Senhor 

 

Eu e minha casa serviremos ao Senhor 

Eu e minha casa serviremos ao Senhor 

 

Deus não quer nos condenar 

 

Quer de ti uma decisão 

 

 Para o nosso bem, salvar 

Te pergunta hoje, então: 

 A quem você quer servir 

 A quem você quer servir 

 

2.Ato penitencial 

 

1. Senhor que vieste salvar os corações arrependidos.  

 

Piedade, Piedade, Piedade de nós.  

Piedade, Piedade, Piedade de nós. 

 

2. Ó Cristo que vieste salvar os pecadores humilhados.  

 

3. Senhor que intercedei por nós  

junto a Deus Pai que nos perdoa. 

 

3.Salmo 119 (118) 
Nada te turbe nada te espante . Quem a Deus tem nada lhe falta! 

Nada te turbe nada te espante. Só Deus Basta! 

 

 4.Aclamação 

 

Buscai primeiro 

1.Buscai primeiro o Reino de Deus e a sua Justiça 

 E tudo o mais vos será acrescentado 

 Aleluia. 

 

2.Nem só de pão o Homem viverá ,  

mas de toda palavra que procede da boca de Deus  

Aleluia. 

 

3.Se vos perseguem por causa de mim 

Não esqueçais o porque 

 Não é o servo maior que o senhor 

 Aleluia. 

 

 

 

 



5.Ofertório  

Te Louvo em Verdade 

 

Uh... uh... uh uh uh... 

Uh...Uh... uh... 

Na na na na na na na  

 

Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar 

Te louvo, te louvo em verdade 

 

Mesmo longe dos meus, mesmo na solidão 

Te louvo, te louvo em verdade 

 

Pois somente eu tenho a Ti, 

Tu és a minha herança  

Te louvo, te louvo em verdade                                                     

          

Mesmo que me faltem as palavras,  

mesmo que eu não saiba louvar 

Te louvo, te louvo em verdade 

 

 

Santo 

 

 O Senhor é Santo, O senhor é Santo, o Senhor é Santo... 

 

O Senhor é nosso Deus, o Senhor é  

Nosso Pai, que seu reino de amor se estenda sobre a terra. 

 

Bendito o que vem em nome do Senhor, Bendito o que vem em nome do Senhor.  

 

Hosana, Hosana, Hosana! 

 

Comunhão 
 1-Venho Senhor 

 

Venho Senhor te receber agora 

 Teu santo corpo, Senhor me enche do teu amor. 

 Venho Senhor te receber agora 

 Teu santo sangue, Senhor 

 transborda meu coração Senhor.  

 

 E ao receber teu corpo e sangue Senhor 

 Possa em mim brotar a paz, o amor e a salvação 

 E no teu altar seremos um em comunhão 

 És grande ó meu salvador.  

 

 Venho Senhor te receber agora 

 Teu santo corpo, Senhor me enche do teu amor. 

 Venho Senhor te receber agora 



 Teu santo sangue, Senhor 

 transborda meu coração Senhor.  

 

 E ao receber teu corpo e sangue Senhor 

 Não se faça em mim motivo de condenação 

 Mas se faça sim, Senhor presença tua em mim 

 És grande ó meu salvador.  

 

 Venho Senhor te receber agora 

 Teu santo corpo, Senhor me enche do teu amor. 

 Venho Senhor te receber agora 

 Teu santo sangue, Senhor 

 transborda meu coração Senhor. 

 

2- Oração de São Francisco 

Cristo quero ser instrumento de tua paz e do teu... 

 infinito amor onde houver ódio e rancor que eu 

 leve a concórdia, que eu leve o amor  

 

Refrão  

 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 voz e 

 nem vez quero bem no seu coração semear 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 

 

  3- Eu quis comer esta ceia agora 

Eu quis comer esta ceia agora 

 pois vou morrer já chegou minha hora  

 

Comei, tomai é meu corpo e meu sangue que dou 

 Vivei no amor, eu vou preparar 

 A ceia na casa do pai.  

 

 Comei o pão é meu corpo imolado 

 Por voz, perdão para todo o pecado  

 

 E vai nascer do meu corpo a esperança 

 O amor a paz uma nova aliança  

 

 Vou partir deixo o meu testamento 

 Vivei no amor eis o meu mandamento  

 

 Irei ao pai sinto a vossa tristeza 

 Porém no céu vos preparo outra mesa  



 

 De Deus virá o Espírito Santo 

 Que vou mandar pra enxugar vosso pranto 

  

4- Na comunhão 

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.   

 

 Toma e come, isto é o meu corpo 

 Que do trigo se faz pão, é refeição. 

 Na Eucaristia, o vinho se torna sangue 

 Verdadeira bebida, nossa alegria 

 

Canto de reflexão 

Sonho de paz  

 

1- Ele veio e ensinou que o amor conduz à unidade 

E que repartindo o pão, a paz se faz realidade 

Que é preciso muito mais que um poema e um refrão 

É preciso que o homem abra o seu coração 

 

A paz que é tão sonhada 

Cantada em canções tão lindas 

Só chegará até nós 

Quando ouvirmos a voz do Senhor 

 

2- Há milhares de menores desprezados por aí 

E há crianças inocentes que não têm pra onde ir 

“Eu estou presente neles, é a mim que rejeitais 

Se me negais vosso amor como quereis ter a paz” 

 

3- Se hoje fabricais bombas muitas armas e canhões 

Tanto mais duros e frios serão vossos corações 

Mas é tempo de mudança, de voltar para o Senhor 

E de se cantar com a vida que mais forte é o amor. 

 


