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Jesus é o caminho
Que nos leva à casa do Pai.
Ele é a Verdade e a Vida.
Vide e louvai!

Ninguém fala como Ele e nos dá tanta paz.
Ninguém faz os sinais de poder que Ele faz.
Deus está com Ele.

Quem acredita em Mim tem a vida imortal.
Quem Me segue andará numa luz sem igual.
Eu sou a Luz.

Senhor tem, Senhor tem, Senhor tem piedade.
Senhor tem, Senhor tem, piedade de nós.

Cristo tem...

Senhor tem...

O Espírito é força que nos liberta.
Caminha, caminha, caminha na luz.

Ele faz de nós a Igreja em festa.
Caminha, caminha, caminha na luz.

Caminha na luz, caminha na luz,
Caminha na luz,
Caminha na luz do Senhor
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Escutai Senhor a nossa oração.

(Rezado)
Glória e louvor para Ti Meu Senhor Aleluia                     Aleluia.
Pelo amor e alegria que nos dás em cada dia Aleluia    Aleluia.

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
Glória ao Senhor.

Glória ao Senhor, nosso Pai   (3x)
Glória ao Senhor.

Ofertas singelas, pão e vinho
Sobre a mesa colocamos.
Sinal do trabalho que fizemos,
E aqui depositamos.

É Teu também nosso coração.

Aceita, Senhor, a nossa oferta,
Que será depois, na certa,
O Teu próprio ser.              (bis)

Recebe, Senhor, da natureza
Todo o fruto que colhemos.
Recebe o louvor das nossas obras
E o progresso que fizemos.

Sabemos que tudo tem valor
Depois que a terra visitaste,
Embora tivéssemos pecado,
Foi bem mais o que pagaste

Santo, Santo, Santo, é o Senhor, Deus do universo,
Cheios estão os céus e a terra,
Da Tua glória, hossana!

Hossana, hossana, hossana, nos céus.   (2x)

Bendito o que vem em nome do Senhor,
Hossana nas alturas, hossana!

Hossana, hossana, hossana, nos céus.   (2x)

Shalom para ti, shalom para ti,
Shalom, shalom.
Deus te dê o amor,
Deus te dê a paz,
Shalom, shalom.

Quando Te encontro descanso,
Tu reconfortas minh’alma,

Cristo, Senhor, és o guia,
O Bom Pastor que me conduz.
Minha vida e minha luz.    (2x)

Por Teus caminhos me guio
Para louvor do Teu Nome,

Não temerei os perigos
Pois sei que Tu ‘stás comigo.

O Teu festim me conforta
Faz-me cantar de alegria.

Tua bondade me ajuda
No viver de cada dia,

Minha morada p’ra sempre
Seja Tua casa, Senhor,

Eu quero ser, Senhor amado,
Como barro nas mãos do oleiro.
Rompe-me a vida, faz-me de novo,
Eu quero ser um vaso novo.


