
Cântico Inicial 

Deus está aqui 

Tão certo como o ar que respiro 

Tão certo como o amanhã que se levanta 

Tão certo como este canto que podes ouvir. 

 

Tu o podes sentir a teu lado neste mesmo instante 

Lhe podes contar esse problema que tens 

Não sejas também daqueles que não querem ver 

Jesus está aqui, se queres podes segui-lo. 

 

Leitura 

Jesus continuou a afirmar: “Eu sou a luz do mundo. Quem Me 
segue não andará nas trevas, mas possuirá a luz da vida”. Então 
os fariseus disseram: “o teu testemunho não vale, porque estás 
a dar testemunho de Ti mesmo”. Jesus respondeu: “Embora Eu 
dê testemunho de Mim mesmo, o meu testemunho é válido, 
porque Eu sei de onde venho e para onde vou. Vós julgais como 
homens, mas Eu não julgo ninguém. Mesmo que Eu julgue, o 
meu julgamento é válido, porque não estou sozinho, mas o Pai 
que Me enviou está comigo. Na vossa Lei está escrito que o 
testemunho de duas pessoas é válido. Eu dou o testemunho de 
Mim mesmo, e o Pai que Me enviou dá testemunho de Mim”. 
Então perguntaram-lhe: “Onde está o teu Pai?” Jesus 
respondeu: “Vós não conheceis nem a Mim nem ao meu Pai. Se 
Me conhecêsseis, também conheceríeis o meu Pai”. 

Jesus disse estas coisas enquanto estava a ensinar no templo, 
perto da Sala do Tesouro. E ninguém O prendeu, porque a sua 
hora ainda não havia chegado.       Jo 8, 12-20 

 

Pai Nosso Galego (com gestos) 

Junto ao mar eu ouvi hoje 

Senhor tua voz que me chamou 

E me pediu que me entregasse a meu irmão. 

Essa voz me transformou 

A minha vida ela mudou 

E só penso agora Senhor em repetir-Te. 

 

Pai nosso em Ti cremos 

Pai nosso Te oferecemos 

Pai nosso nossas mãos de irmãos. 

 

(Enquanto um pequeno grupo continua a cantar com a boca 
fechada, reza-se o Pai nosso de mãos dadas). 

Pai nosso em Ti cremos 

Pai nosso Te oferecemos 

Pai nosso nossas mãos de irmãos. 

 

Acção de Graças (rezada pelos Grujjos) 

Quando busco o meu coração, encontro-o em Ti. Quando 
busco a minha alma, encontro-a entre os Teus cabelos. 
Quando, sedento, me avizinho a uma fonte para beber, mesmo 
no pequeno espelho de água vejo o Teu rosto refletido. Nada 
me está mais próximo que o Amado, mais próximo a mim do 
que a minha própria alma. 

 

Cântico Final 

Cristo chama por mim 

Chama por ti, chama por nós 

Tens de responder 

De respondermos: “Estamos aqui” 

 

Salta daí, deixa a tua glória 

Não te esqueças que é outra a vitória 

Procura ser feliz na aventura da vida 

Não te esqueças Cristo está contigo 
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