
1. Cristo quer a tua ajuda
Para amar, para amar,
Cristo quer a tua ajuda
Para amar.            (bis)

Não te importes da raça,
Nem da cor da pele,
Ama a todos como irmãos
E faz o bem.                (bis)

2. Ao que sofre e ao triste
Dá-lhe amor, dá-lhe amor.
Ao humilde e ao pobre
Dá-lhe amor.     (bis)

1. Senhor, que viestes-nos salvar
E o coração está arrependido,
Piedade, piedade, piedade de nós.

2. Ó Cristo...

3. Senhor...

Aleluia, Aleluia, Aleluia.  (2x)
1. Cristo, Palavra eterna do Pai, Aleluia.
Nós te louvamos e te aclamamos. Aleluia.
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Cantarei, cantarei 
o que Deus nos veio ensinar.
Que a maneira de chegar ao Céu
é amar, é amar, é amar, é amar
o pobre, o rico e o pecador
e tudo o que nesta vida é querido 
do Senhor!

Glória a Deus, glória a Deus
Na terra e nos céus.       (bis)

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

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

Santo, Santo, Santo és Tu.   (bis)

(Sal da Terra)
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(Sal da Terra)

P’ra festa da vida fazer,
Ensina-nos Maria a fazer o que Ele disser.

Tudo é possível nas Tuas mãos, 
meu Senhor,
A Eucaristia é Teu milagre de amor.(2x)

2. Quando o vinho do amor nos faltar,
E a gente ao irmão se fechar,
Ensina-nos Maria a fazer o que Ele disser.

3. Quando na mesa do nosso irmão,
Faltar água, vida e pão,
Ensina-nos Maria a fazer o que Ele disser.

4. Quando faltar a justiça entre nós,

Ensina-nos Maria a fazer o que Ele disser.

5. Quando o seviço ao irmão nos custar,
Cedendo à preguiça o lugar,
Ensina-nos Maria a fazer o que Ele disser.

Ó Jesus, Tu és o Salvador,
Ó Jesus, és meu amigo,
Ó Jesus eu quero-Te amar,
Hoje e para sempre.    (bis)

Cantar um hino de louvor.
Hino de paz e de alegria,
Que os anjos cantam ao Senhor:

Glória in excelsis Deo!

2. Naquela noite venturosa,
Em que nasceu o Salvador,
Os anjos com voz harmoniosa
Deram no Céu este clamor:

3. Vamos juntar-nos aos pastores,
P`ra irmos todos a Belém
Saudar em férvidos louvores,
O Salvador que hoje nos vem.

4. Não requer fausto e aparatos
Quem é riqueza lá dos Céus,
Ò pobrezinhos, vinde gratos,
Reconhecer o vosso Deus.

Aleluia, aleluia! Já nasceu o Salvador.
Aleluia, aleluia! Adorai o Redentor.

1. Escutai, amigos, a feliz notícia:
Hoje em Belém de Judá, 
nasceu p’ra nós o Salvador.  (bis)

2. Escutai, amigos, a feliz notícia:
Glória a Deus na alturas 
e cá na terra aos homens, paz.  (bis)


