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“Não se trata de um Deus
de mortos, mas de vivos,

pois para Ele, todos estão
vivos.”
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1. Deus amou tanto o seu povo,
E o mundo que criou,
Que lhes deu seu próprio filho,
Foi morto, ressuscitou!
Dando a vida pelos homens,
Por eles morreu na cruz.
Mas ficou Seu grande amor,
Abriu caminhos de luz!

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

2. Cristo tem, Cristo tem, Cristo tem piedade.
Cristo tem, Cristo tem, piedade de nós.

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

O Senhor é a minha força,
Ao Senhor o meu canto,
Ele é nosso salvador
N’Ele eu confio e nada temo.  (2x)

Acção de GraçasAcção de GraçasAcção de GraçasAcção de GraçasAcção de Graças

2. Teus caminhos estão vazios,
O desalento é profundo.
Não há paz entre os teus filhos,
Há falta de amor no mundo.
Aceita, porém, Senhor,
Nossa Fé e nossa esp’rança!
Caminhamos para Ti,
Com amor e confiança!

Ando à procura de Ti, Senhor!
Pelos caminhos vazios da vida,
À noite escura dos sem amor.
Vem ó Senhor, dar luz e vida!

3. E proclamar-Te,
Nosso Salvador.  (2x)
Buscar tua bondade
Tua graça conhecer,
E proclamar-Te.             (bis)

As aves do céu cantam para Ti;
Os animais do campo reflectem
O Teu poder.
Quero cantar
Quero levantar as minhas mãos
A Ti

Quero louvar-Te...

1. Quero louvar-Te,
Sempre mais e mais.  (2x)
Buscar tua bondade
Tua graça conhecer,
Quero louvar-Te.             (bis)

2. Quero seguir-Te,
Só a Ti, Senhor.  (2x)
Buscar tua bondade
Tua graça conhecer,
Quero seguir-Te.             (bis)
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Pai NossoPai NossoPai NossoPai NossoPai Nosso

SantoSantoSantoSantoSanto
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GlóriaGlóriaGlóriaGlóriaGlória

Escutai Senhor a nossa oração!

Glória ao Senhor, Louvor ao Senhor,
Cantai-lhe terra inteira, bendizei o Seu Nome.
Glória ao Senhor, Louvor ao Senhor,
Anunciai a Sua Salvação.

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

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

1. Vede, Senhor, quanta gente
Nunca ouviu falar de vós.
Quanta gente não sabe
Que deve amar alguém.
Senhor, aceitai-nos assim.

2. Vede, Senhor, nós chegamos
Prontos a dar o que temos;
A vida alegre ou triste,
O amor que em nós existe.
Senhor, aceitai-nos assim.

3. Dá-nos, Senhor, a coragem
Que tantas vezes nos falta,
P’ra irmos pelo mundo
Anunciar o amor.
Senhor, aceitai-nos assim.

Santo, Santo, Santo és Tu.   (bis)
1. Estão cheios da Tua glória      (bis)
O céu e a terra, Senhor

Santo, Santo, Santo és Tu.   (bis)
2. Bendito aquele que vem         (bis)
Em nome do Senhor.

Santo, Santo, Santo és Tu.   (bis)

Pai Nosso, que o Teu reino venha  (3x)
Sobre esta terra.

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

1. Bendito, bendito sejas, Cristo meu Senhor,
Pela Eucaristia,                                                     (bis)
És força no caminhar, luz no entardecer,
Estrela que nos guia.                                             (bis)

2. A Ti vão matar a sede, fonte de água viva,
Para a vida eterna,                                                (bis)
Os pobres e oprimidos encontram em Cristo
A sua cisterna.                                                      (bis)

3. Quem bebe de qualquer fonte sempre terá sede
No seu caminhar,                                                  (bis)
Quem bebe de Jesus Cristo, torna-se nascente
P’ra sempre a jorrar.                                             (bis)

4. Bendito, bendito sejas, pastor que nos levas
Às águas da vida,                                                 (bis)
Abristes o coração, dele saíu a Igreja,
Nossa mãe querida.                                              (bis)

5. Vós todos que tendes sede, vinde às águas puras,
Mesmo sem pagar,                                               (bis)
Jesus quis morrer na cruz para todo o homem
De graça salvar.                                                   (bis)

6. Bendito, bendito sejas, rocha do deserto,
Salvação do povo.                                               (bis)
Que a nossa Eucaristia dê frutos de vida,
Frutos de amor novo.                                           (bis)


