


 

ANTIFONAS 
 
A1.  Oiço a Tua voz e confio em Ti .  
 
A2.  O Senhor é a esperança da vida e da dor, 
        Seu amor é a Palavra que ilumina o coração. 
 
A3.  O Senhor está aqui nos oferece a Sua paz 
        a esperança p’ra sempre, a fé e o amor.    
 
A4.  Caminhai enquanto houver luz 
        antes que vos cubra a escuridão, caminhai. 
 
A5.  Acolhe-me Deus, em Ti encontro refugio, 
        Senhor fazes-me feliz  
 
A6.  Jesus é a Verdade, a Luz, Caminho e Vida,  
        é nosso Senhor. 
 
A7.  Ó, ó Deus, Tu mereces um hino em Sião. 
 
A8.  Tu meu Deus, Senhor e amigo. 
 
A9.   A Ti Yahvé  levanto a minha alma. 

   Em ti ,meu Deus, confio. 
  
A10.  Cantai povos a gloria do Senhor. 

    O Seu amor é eterno. 
 
A11.  Bendito sejas p´ra sempre, bendito sejas Senhor. 
 
A12.  Tu és, Senhor , Amigo fiel.  

    Tu és, Senhor, meu Salvador. 
 
A13.  Gloria, gloria in excelsis Deo. 

    Gloria, gloria, Aleluia, Aleluia  (bis) 
 
A14.  Vem, não afastes de mim os olhos. 

   Chamo-te a ti, de ti  preciso, para que se cumpra                
   no mundo,  o plano de Meu Pai. 



 

A15.   Ó pobreza, fonte de riqueza. 
     Senhor dá-nos alma de pobre. 
 

A16.   Em tudo amar e servir (3x) 
 
A17.   Os céus proclamam a gloria de Deus 
     e o firmamento a obra das suas mãos. 
 
A18.   Bendizei, bendizei, bendizei o Senhor  
 
A19.   Vem, vem, vem Espírito. 
           Faz-nos testemunhas de Cristo. 
           Espírito Criador vem, vem (bis) 

 
A20.   Em nome do Pai, em nome do Filho,  
          em nome do Espírito Santo estamos aqui. 
 
A21.   Aleluia, Gloria a Deus,  

   Gloria a Cristo, o Senhor, 
   Gloria ao Espírito de Amor, Aleluia.  

 
A22.   Cristo Jesus é o Senhor, Aleluia. (3x) 
          Aleluia, Aleluia, Aleluia (3x)   ALELUIA 
 
A23.   Que bom é louvar-Te Senhor  
           e cantar o Teu nome.   
           Proclamar pela manhã Tua misericórdia,     
           Tua  fidelidade  cada noite. (bis) 
 
A24.   Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor. 
 
A25.   Nada nos separará do amor de Deus. 
 
A26.   Minha alma tem sede do Deus vivo. 

  Quando verei Seu rosto? 
 
A27.   Canta Jerusalém (3x) 
 
A28.  Jesus é, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor 
          para glória de Deus Pai, é o Senhor. 



 

A29.   Eu voltarei a Ti, meu Senhor, e só em Ti apoiarei,     
          Descansarei minha vida. 
 
A30.   O Senhor é meu pastor, nada me pode faltar. 
 
A31.   E assim conhecerão que sois meus amigos (bis) 
          Se vos amais uns aos outros como Eu vos amei . 

 
A32.   “Dou-vos a paz”, disse o Senhor. (bis) 
           “Dou-vos a paz, não como a dá o mundo,  
            a paz esteja convosco. Shalom, Shalom. 
 
A33.   Quem crê em Ti não se deterá, meu Deus. 
 
A34.   Mostra-me ,Senhor, Teus caminhos,  
          faz que eu os possa encontrar. 
 
A35.   Ficai aqui e velai comigo, velai e orai (bis) 
 
A36.   Levantar-me-ei e irei ao meu Pai. 
           E Lhe direi: Te amo Senhor. 
 
A37.   Ó  Deus que Te louvem os povos,  

   Que todos os povos Te louvem. 
 
A38.   Aleluia, aleluia, o Senhor é o nosso Rei (bis). 
 
A39.   A misericórdia do Senhor cada dia cantarei. 
 
A40.   Uh, uh, uh...adoramus Te Domine. 
 
A41.   Magnificat, magnificat, magnificat anima mea  Dominum. 

 
A42.   Ubi caritas et amor. Ubi caritas Deus ibi est 
 
A43.   Laudate Dominum, laudate dominum  
          omnes gentes, Aleluia. 
 
A44.   Salvator mundi salva nos (bis) 
          Salva nos, salva nos, salvator mundi salva nos. 



 

A45.   Dona nobis pacem, pacem. 
          Dona nobis pacem. 
 
A46.   Adoramos Te Christe, benedicimus tibi, 
          quia per crucem tuam redimisti mundo 
 
A47.  Miserere eius Domine  
 
A48.  Laudate omnes gentes, laudate Dominum 
 
A49.  Confitemini Domino quoniam bonus. 

    Confitemini Domino, Aleluia. 
 
A50.  Benedictus qui venit (bis) 
         in nomine, in nomine, in nomine Domini. 
 
A51.  Fica entre nós, dá-nos Tua luz, a noite jamais há-de vir.  
         Fica entre nós, dá-nos Tua luz,  
         nos caminhos do mundo, Senhor. 
 
A52.  A Palavra fez-se carne, Aleluia, 
         E acampou entre nós, Aleluia. 
 
A53.   Hoje nasceu-nos o Salvador, o Messias, o Senhor. 
 
A54.  Aleluia, aleluia, já nasceu o Salvador 

    Aleluia, aleluia, adorai o Redentor. 
 

A55.  Magnificat anima mea Dominum 
 
A56.    Aqui está a minha vida,  
           a minha honra  e a minha vontade.  
           Tudo Te dei, de mim dispõe, Senhor.  

 
A57.   Eu não vim p’ra ser servido, Eu vim para servir  
           Luz, Caminho, Eucaristia, vida que nasce em Ti. 
 
A58.   Shema Israel, adonai elohenu, adonai ejad.   
          
           Escuta Israel, o Senhor é o nosso Deus, um é o Senhor. 



 

A59.   Obrigado Senhor, meu Deus. Obrigado Senhor, 
           a Tua vida é nossa vida, obrigado Senhor 
           Pois só Vós sois o amor. 
 
A60.    Permanece, permanece em Mim 
           Permanece em Mim, permanece em Mim. 

 
A61.   Nada te perturbe, nada te espante, 
          quem a Deus tem, nada lhe falta. 
          Nada te perturbe, nada te espante. 
          Só Deus basta. 
 
A62.   Glória, glória a Deus, glória, glória a Deus. 
 
A63.   Vem Senhor Jesus, ó vem depressa. 
 
A64.   Eu quero ser, Senhor amado, como o barro nas mãos do   
          oleiro. Toma a minha vida, fá-la de novo,  
          eu quero ser um vaso novo. 
 
A65.   Minha força e meu poder é o Senhor, Ele é  minha salvação.   
 
A66.    Eu escolhi-te para amar, dou-te a força e luz para  guiar.      
            Eu sou consolo em teu olhar. Glória a Deus.  
 
A67.   Bendiz alma minha o Senhor,  
           do fundo do meu ser o Seu santo nome.  
            Bendiz alma minha o Senhor, o Senhor 
 
A68.   Vem Espírito de Deus sobre mim, 
           eu abro-me à Tua presença, mudarás o meu coração 
 
A69.   Senhor, dá-me a Tua sabedoria,  
           para que me proteja e conheça a Tua vontade. 
 
A70.    Paz na terra, paz nas alturas,  
            que o gozo eterno reine no nosso coração  
 
A71.   Como o Pai  Me amou, Eu vos tenho amado, 
           permanecei no Meu amor, permanecei no Meu amor. 



 

A72.   Pai, procuro o Teu amor. Pai, volto a Ti. 
          Olha que Teu filho sou. Pai, volto a Ti. 
 
A73.   Faz-me voltar e voltarei porque Tu, Yahvéh,  
          és o meu Deus. Faz-me voltar e voltarei  
          porque Tu és o meu Deus. 
 
A74.   Deixa-te olhar, deixa-te amar,  
           deixa-te invadir, deixa-te queimar . 
 
A75.  Somos testemunhas da Ressurreição 
          Ele está aqui, está presente, é Vida e é Verdade. 
          Somos testemunhas da Ressurreição, 
          Ele está aqui, Seu Espírito nos move para amar. 
 
A76.  Ele ressuscita hoje, Ele vive ao nosso lado 
          É Cristo, é o Senhor, aleluia, aleluia. 
          Ele ressuscita hoje, Ele vive entre nós. 
          É Cristo, é o Senhor, aleluia, aleluia. 
 
A77.   Glória a Ti, Senhor, p’la Tua  bondade.    
          Glória.  Glória.  Sempre cantarei Tua fidelidade  
 
A78.   Jesus é , Jesus é o Senhor (3x). 
 
A79.   Glória a Deus, Glória ,Glória  a Deus (3x) 
 
A80.    Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia.  
           Aleluia, aleluia, aleluia, a-aleluia  
 
A81.    Adoro o Teu mistério, Senhor (bis) 
            O Teu mistério que é a vida,  
            Teu mistério que é Amor (bis) 
 
A82.   Adoro a Tua Palavra, Senhor (bis) 
           Tua Palavra que é Caminho,  
           Tua Palavra que é luz (bis) 
 
A83.   Bendito seja Jesus Cristo, o Filho de Deus, 
          Bendito seja Jesus Cristo, p’ra sempre Senhor. 



 

A84.  O Senhor vos dará Seu Espírito Santo. 
          Não temais, abri o coração, derramará o Seu amor. 
 

A85.  As Tuas feridas nos curaram  
         e a tua morte traz-nos a Salvação.  
         Tu, na Cruz, nos dás a vida e p’lo Teu sangue, o perdão. 
 
A86.  A bondade e o amor do Senhor  são para sempre (bis) 
 
A87.  Tomai e comei, este é o Meu Corpo 
          Tomai e bebei, este é o Meu Sangue 
          Que por vós se entrega, que por vós se entrega.   

 

A88.  Tu meu Deus, a Quem busco, sede de Ti tenho na       
          alma, qual terra seca, qual terra seca sem água. 
 
A89.   Avé Maria, gratia plena Dominus tecum, Benedicta Tu. 
 
A90.  Perdoa-me, ensina-me Senhor,  
         a ser melhor, a amar-Te mais. 
 
A91.  Fazei isto em minha memória! 
          Sou Eu quem se dá, para isto vim!   
          Para que tenhais vida abundante! 
          Para que tenhais vida em mim! 
 

A92.  Glória a Deus, glória a Deus  sempre serás o nosso Senhor. 
 
A93.   Como Te pagarei, ó Senhor, tudo o que me tens feito? 
          Como Te pagarei, ó Senhor? 
 
A94.   Se o grão de trigo não morrer na terra 
           é impossível que nasça fruto. 
           Aquele que dá a sua vida aos outros 
           terá sempre o Senhor. 

 

A95.   A Deus dêem graças os povos 
           Aclamem os povos a Deus. 
 
A96.   O Senhor é o meu pastor, sei que nada temerei 
           Ele guia o meu andar, sem medo avançarei. 



 

A97.  Jesus, aqui estamos para rezar  juntos em Teu nome.  
 
A98.   O Espírito de Deus hoje está sobre mim, foi quem        
           me ungiu para proclamar  a Boa Nova aos mais     
           pobres, a graça da Sua salvação . 
 
A99.    Eu serei teu Deus, tu serás Meu povo. 
           Fortalecer-te-ei e contigo Eu irei, Eu contigo avançarei.    
           Contigo, contigo irei. 
 
A100.  Preparai o caminho ao Senhor  e escutai a Palavra de Deus. 
  
A101.   Mostra-me, Senhor, Teus caminhos (bis)  
            Para que eu queira fazer  só o que for a Tua vontade. 
 
A102.   Louvado sejas meu Senhor (bis). 
             Cantando o universo Te oferece seu louvor  
             pois toda a criatura é cântico de amor. 
 
A103.   Que o Teu Espírito, Senhor, abrase  todo o meu ser.        
             Faz-me dócil à Tua voz, transforma Tu minha vida. 
 
A104.   Eu sou a luz do mundo, o que rompe toda a treva. 
             Eu sou a luz do mundo. 
 
A105.   Confio em Ti, em Ti confiei. 
             Não darei Teus passos se não for pela fé. 
             Sim, hei-de viver, se em Ti confiar, 
             dá-me Deus Teu Espírito, dá-me Tu, a fé. 

 
A106.    Espírito Santo, vem, vem (3x). Vem em nome do Senhor 
 
A107.    Shalom para ti, Shalom para ti, Shalom, Shalom. 
             Deus te dá o Amor, Deus te dá a paz.. 
             Shalom , Shalom. 

 
A108.   Tu serás nossa Luz, Tu nos salvarás, Tu nos darás a Vida 
 
A109    Unidos a todos os povos 
            Cantemos ao Deus que nos salva 



 

A110.   Espírito habita em mim, vivifica-me em Ti. 
            Espírito vem, sê fogo em mim. Ora Tu em mim. 
 

A111.   Fiat voluntas Tua, Fiat voluntas tua Se 
 
A112.   Tenho fé em Ti, envia Teu Espírito Senhor. 
             Quero ser dócil à Tua voz e viver apenas desde a fé. 
 
A113.   Cria em mim, ó Deus, um coração puro 
            Renova em mim um espírito recto. 
 

A114.  Eu só vim para que tenham vida e a tenham em abundância 
           eu vim para que a tenham e a vivam em plenitude. 

 
A115.   Ocuparmo-nos mais, mais muito mais, 
            dos interesses de Jesus 
 
A116.   Tua Fidelidade é grande, Tua misericórdia incomparável é  
             Ninguém como Tu, bendito ó Deus.  
             Grande é a Tua Fidelidade 
 

A117.   Vós todos sereis o meu povo.  
             Eu sempre serei o vosso Deus. 
             Dar-vos-ei um coração novo  
             e  infundirei Meu Espírito de Amor. 

 

A118.   Caminharei na presença do Senhor  
 
A119.   A Ti levanto os meus olhos, a Ti, Senhor do Universo. 
            A Ti levanto os meus olhos esperando a misericórdia. 
 
A120.   Este é o dia em que actuou o Senhor 
             Seja a nossa alegria e nosso gozo. 
             Dai graças ao Senhor porque é bom 
             Porque é eterna a Sua misericórdia. Aleluia. Aleluia 

 
A121.   Dou-Te graças, Senhor de todo o coração,  
             diante dos Teus anjos cantarei para Ti. 
 
A122.   Senhor Deus nosso,  
            Que admirável é o Teu Nome em toda a terra(bis) 



 

A123.  Que alegria quando me disseram:  
            “Vamos para a casa do Senhor” 
            Os nossos passos se detêm às tuas portas, Jerusalém. 
 

A124.   Que o Senhor nos construa a casa 
             que o Senhor nos guarde a cidade 
             que nos dê a sua riqueza e nos guarde sempre do mal. 
 

A125.    Tu és,  Senhor, a minha luz e minha salvação,  
              Tu és,  Senhor, a defesa em minha vida. 
              Se o Senhor é minha luz, a quem temerei?  
              Quem me fará tremer? 
 

A126.   Tua Palavra me dá vida, confio em Ti, Senhor, 
             Tua Palavra é eterna e nela esperarei 
 

A127.    Vem , vem Senhor não tardes,  
             vem ,vem que te esperamos 
 
A128.   Santa Maria, que acolheste a Palavra de Yavéh. 
             Santa Maria, que viveste a Aliança de Israel. 

 
A129.   Tu me entendes e me conheces.  
            Tu me falas, a mim , Senhor 
 
A130.   A  onde irei  sem  o Teu Espírito?  
            Como posso evitar o Teu olhar? 
 
A131.   Tu me proteges e me defendes  
             e minha alma tem sede de Ti. 
 
A132.  Tu me criaste para louvar-te.  
            Dou-Te graças p´ra sempre, Senhor. 
 
A133.  Trazemos porém este tesouro em vasos de barro 
            para que se possa ver vir de Deus esse poder 
 
A134.   Por nosso amor, morreu o Senhor 
             Numa cruz morreu o Senhor 
             Recomendou dar a vida como irmãos 
             Em sinal de amor. 



 

A135.   Via de Amor, és Tu Jesus 
             O Pão do Céu que nos transforma em Ti. 

 

A136.   Dá-me Senhor, um coração feliz,   
            infunde-lhe a paz e o perdão 
             Faz-me entender o segredo do amor: 
             “amai-vos como Eu vos amei” 
 

A137.   Envia Senhor Teu Espírito  
            que renove que os nossos corações 
 

A138.   Senhor Tu és o meu Deus, desde aurora Te procuro.   
             Minha alma tem sede e ânsia de Ti,  
             por Ti suspira o Meu coração. 
 

A139.  Bendizemos o Teu nome, Senhor. Tu que és a fonte da Vida 
           Bendizemos-Te Senhor (bis) 
 
A140.    Os céus proclamam a glória de Deus  
              e o firmamento a obra das Suas mãos. Aleluia (4x) 
 
A141.    Louvai o Senhor  nas alturas, louvai-O em todo o Universo 
             Louvai -O toda a criatura, a terra inteira louve o Senhor. 
 
A142.    Em tudo amar, adorar e servir. 
 
A143.    Ensina-me a viver Tua Aliança de Amor. 
             Eu quero viver para Ti. Ser sempre em Ti como    
             Tu és em mim. Quero permanecer no Amor. 
 
A144.   Em toda a terra, Tu és o Nosso Deus.  
            Glorificado sejas Senhor. 
 
A145.  Eu estarei contigo como luz que te guia, eu serei a tua voz, 
           a tua força, eu serei a tua  defesa e  a tua alegria. 
 
A146.    Amarás ao Senhor Teu Deus , com toda a tua alma,  
             com toda a tua força, com teu coração 
 
A147.   Com o meu canto, louvar-Te-ei, louvar-Te-ei. 
            Com o meu canto, louvar-Te-ei, Jesus. 



 

A148.    Estás aqui, estás em mim, estás em todos , estás aqui 
 

A149.    Senhor Jesus, Te seguirei,  
              a onde quer que Tu vás  (bis).  Te seguirei.   
 

A150.  De noite iremos em busca da fonte de água viva. 
           Só nos guia a nossa sede, só nossa sede nos guia. 
 

   De noche iremos, de noche, que para encontrar la fuente,  
   sólo la sed nos alumbra, sólo la sed nos alumbra. 

 

A152.   Más allá, de mis medos, mas allá,  
            de mi inseguridad, quiero darte una respuesta. 
            Aquí estoy para hacer Tu voluntad,  
            para que mi amor sea decirte sí, hasta al final. 
 

A153.   Ninguém te ama como eu  (bis)  
            Olha p’ra cruz é a minha maior prova. 
            Ninguém te ama como eu. 
            Ninguém te ama como eu (bis) 
            Foi por ti, só por ti, porque te amo.  
            Ninguém te ama como eu. 
 

A154.  Oh meu povo, que te fiz, em que te ofendi? Responde-me!  
 

A155.   Cantarei ao Senhor enquanto viver,  
             louvarei o meu Deus enquanto existir. 
             Nele encontro a minha alegria. (Bis) 

 

A156.  Cristo está connosco. Aleluia, aleluia 
 

A157.   O Reino de Deus é um Reino de paz, justiça e alegria,   
            Senhor, em nós vem abrir as portas do Teu  Reino. 
 

 

         The Kingdom of God is justice and peace and joy in the Holy Spirit.  
         Come Lord, and open in us the gates of your Kingdom. 
 

A158.  Tu és fonte de vida, tu és fogo, tu és amor. 
            Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. 
 

                    Tu sei sorgente viva, tu sei fuoco, sei carita. 
                    Vieni Spirito Santo, vieni Spirito Santo. 

 

A159.   Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino. 
        

               É bom confiar e esperar no Senhor, é bom dar graças ao Deus de amor. 



 

A160.  O Senhor é a minha força, ao Senhor o meu canto. 
            Ele é nosso Salvador, n`Ele eu confio e nada temo 
            N`Ele eu confio e nada temo. 

 
A161.  A alma que ando no amor, nem cansa nem se cansa 
 

 El alma que anda en amor, ni cansa ni se cansa.  
 

A162.  O auxílio virá do Senhor, do Senhor o nosso Deus 
            Que fez o céu e a terra, o céu e a terra. 

 
A163.  Deus é amor, atreve-te a viver por amor. 
           Deus é amor, nada a temer. 
 
A164.   Senhor Jesus, Tu és luz do mundo. 
            Dissipa as trevas que me querem falar 
            Senhor Jesus és luz na minh’ alma 
            Saiba eu acolher o Teu amor. 
 

Jésus le Christ, lumière intérieure, Ne laisse pas mes ténèbres me parler 
Jésus le Christ, lumière intérieure, donne moi d’accueillir ton amour. 

  
A165.   É impossível eu não crer em Ti,  
            é impossível eu não Te encontrar 
            É impossível não fazer de Ti meu ideal, meu ideal (bis) 
 
A166.  Eu sou , Eu sou, a Vida e a Verdade,  
           Quem crê em mim nunca morrerá 
 
A167.  Nas Tuas mãos , ó Pai, entrego o Meu Espírito (bis) 
 
A168.   Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia.  
            Aleluia, aleluia, aleluia, a-aleluia 
 
A169.   Jubilate Deo, omnis Terra. O… Aleluia, aleluia. 
 
A170.   Eu busco a Tua face, Tua face ó Senhor. 
            Eu procuro encontrar-Te nos irmãos, no amor 
 
A171.  Jesus Christ, you are my life, aleluia, aleluia. 
           Jesus Christ, you are my life, you are my life. Aleluia 



 

A172.   Tu és a minha luz, és Tu quem me conduz. 
            Eu louvo, louvo-Te em verdade.  
 
A173.   Deixa que Deus te repare. Ele nunca se afasta. 
            Deixa que Deus venha ao teu encontro (bis) 

 
A174.    Venite, exultemos Domino,  venite adoremos 

 
A175.    Donna nobis, donna nobis. Donna nobis pacem. 
             Donna nobis, donna nobis. Donna nobis pacem.  
             Pacem, pacem. Donna nobis pacem.  
             Pacem, pacem. Donna nobis pacem. 

 
A.176.  Vem viver em nós, Senhor, vem viver em nós 

 
A 177.   Celebremos o Senhor que dá vida. 

  O ressuscitado, Cristo, o Senhor 
 

A 178.   Espero em Ti, saber confiar. Espero em Ti, saber esperar. 
  Senhor eu sei que um dia, então, conseguirei amar,     
  espero em Ti. 

 
A 179.   Veni Sancte Spiritus  
 
A180.  Enquanto for de dia temos de anunciar o amor com que Ele 
           nos ama. Enquanto for de dia temos de procurar Sua justiça 
           e Seu Reino. 
 

A181.  Comei do pão, bebei do vinho. 
Quem vem a mim não terá fome. 
Comei do pão, bebei do vinho 
Quem vem a mim não terá sede. 
 

A182. Senhor dá-me da Tua água e não terei mais sede. 
 
A183.  Ale-aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluiaa- a -a- Aleluia. 
 
A184.  Sai da tua terra, vem à terra que Eu te mostrarei. 
           Deixa teus pais e o que tens,   
           tudo aquilo que possas vir a ter. 



 

1 - NÃO ADORES NUNCA NINGUÉM MAIS 
 
Não adores nunca ninguém mais que a Deus 
Não adores nunca ninguém mais que a Deus 
Não adores nunca ninguém mais (bis) 
Não adores nunca ninguém mais que a Deus 
 
Não escutes ... 
 
Não contemples ... 
 
Porque apenas Ele nos pode saciar 
Porque apenas Ele nos pode saciar 
Não adores nunca ninguém mais 
Não escutes nunca ninguém mais 
Não contemples nunca ninguém mais que a Deus. 
 
 

2 - PERMANECE EM MIM 
 

Viste como te levou Yahvéh, 
o teu Deus e Senhor. 
Por todo o caminho que percorreste 
até chegar a este lugar. 
 
Permanece, permanece em Mim 
Permanece em Mim, permanece em Mim. 
 
Assim a atrairei e a levarei ao deserto 
falar-lhe-ei ao coração. 
Fora já dali eu lhe darei as suas vinhas 
e o vale como porta de esperança. 
 
Permanece ... 
 
E lhe direi “Tu és o meu povo” 
Me responderá “Tu, o meu Deus” 
 
 
 



 

3 - PAI - NOSSO (Latino-americano) 
 
Pai-Nosso que estás na terra e que não adormeces no céu, 
hoje o Teu nome nos sabe a justiça, 
nos sabe a esperança, a glória ao teu Reino (bis) 
 
Pai-Nosso que estás na rua, entre o tráfego, o ruído e os nervos, 
que se cumpra, Senhor, Tua Palavra 
o mesmo na Terra que em cima nos céus (bis) 
 
Pai-Nosso, Pai-Nosso, 
Tu não és um Deus que espera alegremente no céu. 
Tu dás força aos que luta para que chegue o Teu Reino. 
 
Pai-Nosso que sofres também na pele do que arranca o sustento, 
que  a nenhum nos falte o trabalho 
que o pão é mais pão quando houver esforço (bis) 
 
Pai-Nosso, que não guardas nunca a ninguém vingança ou desprezo 
que Te esqueces de ofensas e agravos 
e queres que todos também perdoemos (bis) 
 

4  - CRISTO REI DA GLÓRIA 
 
Cristo Rei de glória (Cristo Rei de glória) 
Cristo Rei de glória (Cristo Rei de glória) 
Cristo Rei de glória (Cristo Rei de glória) 
Cristo, Cristo,  Cristo Rei de glória  
 
Tu és nosso irmão (Tu és nosso irmão) 
Tu és nosso irmão (Tu és nosso irmão) 
Tu és nosso irmão (Tu és nosso irmão) 
Cristo, Cristo,  Tu és nosso irmão. 
 
Oh vem Senhor Jesus, vem 
Oh vem Senhor para nos salvar 
Oh vem Senhor Jesus 
Vem Senhor Jesus 
Vem, vem, vem Senhor Jesus 
 



 

5 -  QUERO LOUVAR-TE 
 

Quero louvar-Te, com todo o meu ser, 
quero amar-Te, Senhor meu Deus, 
viver do Teu amor, encontrar Tua vontade, 
quero louvar-Te. 
 
Quero adorar-Te, só Tu o meu Senhor, 
quero servir-Te no mundo e ao meu redor, 
Viver do Teu amor, encontrar Tua vontade, 
quero adorar-Te. 
 
Quero sentir-Te, perto de mim Senhor, 
quero falar-Te de tudo o que sou, 
viver do Teu amor, encontrar Tua vontade, 
quero sentir-Te,  quero louvar-Te. 
 
 

6 - NA SUA MESA HÁ AMOR 
 

O Senhor nos reuniu junto a Ele 
o Senhor nos convidou a estar com Ele 
Na Sua mesa há amor, a promessa do perdão 
e no vinho e pão, seu coração (bis) 
 
Quando, Senhor, Tua voz, chega em silêncio a mim, 
e meus irmãos me  falam de Ti, 
sei que ao meu lado estás, 
sentas-Te junto a mim, 
acolhes minha vida e oração. 
 
 

7 - CORDEIRO DE DEUS 
 

Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo 
 tem piedade, tem piedade de nós.  (bis) 
 
Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo 
Dá-nos a Tua paz,  dá-nos a Tua  paz . (bis) 
 



 

8 - SENHOR TEM PIEDADE DE NÓS 
 

Senhor tem piedade de nós, somos o Teu povo pecador 
toma a nossa vida de pecado e dor,  
enche o nosso espírito de amor. 
 
Cristo tem piedade de nós, somos o Teu povo pecador 
toma a nossa vida de pecado e dor,  
enche o nosso espírito de amor. 
 
Senhor tem piedade de nós, somos o Teu povo pecador 
toma a nossa vida de pecado e dor,  
enche o nosso espírito de amor. 
 

 
9 – LOUVO-TE EM VERDADE 

 
Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar 
Eu louvo, louvo-te em verdade. 
Mesmo que me faltem palavras, mesmo que não saiba rezar, 
Eu louvo, louvo-te em verdade. 
 
Tu és a minha luz, és Tu quem me conduz: 
Eu louvo, louvo-Te em verdade. (bis) 
 
Por cada pessoa que por aqui passou,  
Eu louvo, louvo-te em verdade. 
Por cada momento, pelo que em nós ficou, 
Eu louvo, louvo-te em verdade. 
 
Foram tantos os rostos que a cada um marcou: 
Eu louvo, louvo-te em verdade. 
Por todo o passado, por tudo o que há-de vir, 
Eu louvo, louvo-Te em verdade. 
 
Pele mãe que nos deste, p´ra quem sempre caminhamos, 
Eu louvo, louvo-Te em verdade. 
Que ela nos leve sempre a encontrar o teu querer: 
Eu louvo, louvo-Te em verdade. 
 



 

10 - OBRIGADO SENHOR 
 

É Teu pão que nós oferecemos 
É Tua vida que vivemos. 
É Teu vinho que nós ofertamos 
A Tua Vida comungamos. 
 
Obrigado Senhor, meu Deus. Obrigado, Senhor. 
A Tua vida é nossa vida, obrigado Senhor 
Pois só Tu és o Amor. 
 
A Ti, Deus e meu Senhor,  
meu tempo e minha vida ofereço.   
A Ti, Jesus, meu Senhor,  
ofereço  tudo o que tenho. 

 
11 - É O MEU CORPO 

 
É o meu Corpo, tomai e comei.   
É o meu Sangue, tomai e bebei.   
Porque eu Sou a Vida, porque eu Sou o Amor.   
Ó Senhor faz-nos viver do Teu amor. 
 
Glória ao Pai que nos criou, glória ao Filho Redentor,  
glória ao Espírito de vida que na Igreja é amor.  
Unidos na caridade comemos do mesmo Pão,  
cada homem é para nós o nosso irmão. 
 
Se beberdes deste cálice e comerdes deste Pão,  
o Senhor vos há-de dar o dom da Ressurreição,  
do altar vamos partir ao encontro dos irmãos 
levando a graça de Deus em nossas mãos. 
 
Como o Senhor nos amou jamais alguém pode amar, 
rochedo de salvação que veio p’ra nos salvar. 
Quando estamos reunidos e partilhamos o Pão. 
Ele nos dá o seu amor, é nosso irmão



 

12 - DOU-VOS UM MANDAMENTO NOVO 
 
Dou-vos um mandamento novo, dou-vos um mandamento novo,  
que vos ameis uns aos outros como Eu vos amei. 
 
Quando todos vos amardes como irmãos será esse o testemunho do 
meu Reino.  Quando todos procurardes a justiça dai ao mundo a 
conhecer o Evangelho. 
 

Todo aquele que Me fizer conhecido pelas obras da Verdade e do 
Amor, anuncia a certeza do caminho, aproxima os que vivem  sem 
esperança. 
 

Se guardares os preceitos que vos deixo, tereis força p’ra vencer a 
opressão.  Se fizerdes o que vistes e ouvistes, o meu Reino crescerá 
como fermento. 
 

Não ameis somente aqueles que vos amam, mas amai quem vos odeia 
e vos insulta. É assim a Nova Lei que venho dar-vos.   
Sois felizes se a quiserdes praticar. 
 

Não julgueis para que não sejais julgados. Procurai primeiro a trave 
que vos cega.  Tudo quanto desejardes que vos façam, fazei vós, que 
esta é a Lei e os profetas. 
 

13 - A PAZ ESTEJA  
 

A paz esteja  sempre connosco,  
somos irmãos a caminhar, sempre unidos e com amor, 
vamos, irmãos, a paz levar. 
 

14 - TOMA NOSSA OFERENDA 
 

Toma nossa oferenda, recebe-a Senhor.  
Tudo Te oferecemos para unirmo-nos mais. 
 

Porque Tua oferenda é a nossa oferenda,  
porque a Tua vida é a nossa vida. 
 
Que podemos dar-Te, nosso Criador?  
Toma o nosso nada, recebe-o Senhor. 



 

15 - CANTAI ALELUIAS 
 

Cantai aleluias, não haja mais dor. Ornai-vos de festa,  
vesti alegria, porque hoje é o dia em que vence o amor. 
Irmãos alegremo-nos. Aleluia. 
 

Aleluia, aleluia.  Este é o dia em que vence o amor. 
Aleluia, aleluia, irmãos alegremo-nos, aleluia. (bis) 
 

Que venham os povos, não falte ninguém e tragam com eles as flores 
e a luz. Não faltem canções para a festa do Amor.   
Irmãos, alegremo-nos. Aleluia. 
 

Não haja barreiras de sangue ou de cor, e o oiro se ponha a servir o 
Amor.  Porque hoje é o dia em que somos iguais.  
Irmãos, alegremo-nos. Aleluia. 
 

16 - SENHOR, QUEM ENTRARÁ ( Salmo 14) 
 

Senhor, quem entrará, no santuário p’ra Te louvar?  
Quem tem as mãos limpas, o coração puro,  
quem não é vaidoso e sabe amar.  
 

Senhor, eu quero entrar, no santuário p’ra Te louvar. 
Ó, dá-me mãos limpas, um coração puro,  
arranca a vaidade, ensina-me a amar  
 

Senhor, já posso entrar no santuário p’ra Te louvar. 
Teu sangue me lava, Teu fogo me queima,  
o Espírito Santo inunda o meu ser.  
 

17 - EU CANTAREI AO SENHOR 
 

Eu cantarei ao Senhor um hino grande,  
eu cantarei ao Senhor uma canção (bis) 
 

Minha alma engrandece, minha alma canta ao Senhor,  (bis)  
Proclama minha alma a grandeza de Deus, 
alegra-se meu espírito em Deus meu Salvador, 
Porque olhou a humildade da sua serva (bis) 
cantai comigo a grandeza de Deus,  
todas as nações, cantai ao Senhor.  



 

18 - TOMAI SENHOR (ACI) 
 

Tomai  Senhor e recebei  
a minha liberdade, minha memória,  
entendimento e minha vontade. (bis) 
 

Tudo o que tenho e possuo , Vós mo deste Senhor 
A vós o restituo, tudo é vosso 
 

Disponde de tudo, segundo a vossa vontade 
Dai-me o Vosso amor e graça. Que esta me basta. 
 

 

19 - QUERO SER COMO TU 
 

Quero ser como tu, como tu, Maria, como tu um dia, como tu, Maria. 
 
Quero levar Jesus, como tu, Maria, como tu, um dia, como tu, Maria. 
 
Quero me consagrar, como tu, Maria, como tu, um dia, como tu, Maria. 
 
Quero dizer meu Sim, como tu, Maria, como tu, um dia, como tu, Maria. 

 
 

20 - NÃO SEI COMO LOUVAR-TE 
 

Não sei como louvar-Te, nem que dizer Senhor, 
confio em Tua palavra que me abre o coração. 
Toma a minha vida, que é simples ante Ti, 
ela quer ser louvor pelo que fazes em mim. 
 

Glória, glória a Deus, glória, glória a Deus (bis) 
 

Sinto em mim Tua presença, sou como Tu me vês, 
toma a minha pobreza e dá-me a Tua paz. 
Indigno dos Teus dons, mas por Teu grande amor 
o Espírito me anima, graças Te dou Senhor. 
 

Graças por Tua palavra, graças pelo amor, 
graças por nossa Mãe, graças Te dou Senhor. 
Graças por meus irmãos, graças pelo perdão 
graças porque nos queres juntos em Ti, Senhor. 



 

21 - VASO NOVO 
 

Graças, quero dar-Te por me amares,  
graças quero dar-Te eu a Ti, Senhor,  
hoje sou feliz porque Te conheci, 
graças por me amares a mim também. 
 

Eu quero ser, Senhor amado,  
como o barro nas mãos do oleiro.   
Toma a minha vida, fá-la de novo,  
eu quero ser um vaso novo. 
 

Te conheci e amei-Te, te pedi perdão e escutaste-me. 
Se te ofendi, perdoa-me Senhor,  
pois te amo e nunca  Te esquecerei. 
 

22 - PERMANECEI EM MIM 
 

Eu Sou a vide verdadeira e meu Pai é o agricultor. 
Todo o sarmento que em Mim não dá fruto  é cortado e podado.  
 

Permanecei no Meu amor como Eu permaneço em vós. 
Porque sem Mim não podeis, não podeis fazer nada. 
Não podeis fazer nada sem o meu amor. 
Se permaneceis em Mim como Eu permaneço em vós  
o Pai vos dará tudo em meu nome. 
 

Como o Pai me amou, assim também Eu vos amei. 
Ninguém tem maior amor que o que dá a vida pelos amigos. 
 

Não fostes vós que Me escolhestes,  
fui Eu quem vos escolhi.  Tudo o que vos digo é isto: 
que vos ameis uns aos outros. 
 

23 - PAI, EU TE ADORO 
 

Pai , eu Te adoro.  Te ofereço a minha vida. Como eu Te amo. 
 

Jesus Cristo ... 
Espírito Santo... 
Trindade Santa ... 



 

24 - QUE ESTE VINHO E ESTE PÃO 
 

Que este vinho e este pão sejam traço de união  
entre nós e o Senhor.   
E em cada hora do dia haja um hino de alegria  
para cantar o nosso amor (bis) 
 
Nós oferecemos ao Senhor neste cântico de amor, 
a nossa força, a nossa vida.   
Vem ó Senhor dar-nos a luz da redenção da Tua cruz,  
da Tua morte revivida. (bis) 
 

25 - MINHA FORÇA E MEU PODER 
 

Minha força e meu poder é o Senhor,   
Ele é  minha salvação.  (bis) 
 
Ele é o meu Deus, eu O louvarei,  
o Deus de meus pais eu  Lhe cantarei (bis).  
Cantarei ao Senhor : sublime é a Sua vitória. 
 
Estendeste a mão e os devorou a terra.  
Guiaste o Teu povo à Tua santa morada (bis) 
Conduziste com amor o povo que libertaste. 
 

26 - BENDIZ ALMA MINHA O SENHOR (Salmo 103) 
 
Bendiz alma minha o Senhor, do fundo do meu ser o Seu santo nome. 
Bendiz alma minha o Senhor, o Senhor 
 
Ele te coroa de amor e de ternura.  
Ele enche de bens a tua existência. 
O Senhor é compassivo e misericordioso, 
é o Senhor do amor. 
 

P’ra sempre a glória de Yahvéh, 
enquanto viva cantarei.  
Eu em Yahvéh tenho o meu gozo, 
eu em Yahvéh tenho a minha vida, 
p’ra sempre cantarei: Glória! 



 

27 - VEM ESPÍRITO DE DEUS 
 

Vem Espírito de Deus sobre mim,  
eu abro-me à Tua presença, mudarás o meu coração (bis) 
 

Toca a minha debilidade, toma tudo o que sou. 
Ponho a minha vida nas Tuas mãos, e minha fé. 
Pouco a pouco chegarás a inundar-me  com a Tua luz. 
Tu mudarás o meu passado. Cantarei. 
 

Quero ser sinal de paz.  Quero partilhar meu ser. 
Eu necessito a Tua força, o Teu valor.   
Quero  proclamar-Te a Ti, ser testemunha do Teu amor. 
Entra e transforma a minha vida. Vem a mim. 
 

28 - CÂNTICO DA SABEDORIA 
 

Senhor, dá-me a Tua sabedoria,  
para que me proteja e conheça a Tua vontade. 
 

Deus de nossos pais, Senhor da misericórdia que, com a Tua palavra, 
fizeste o universo, e com a Tua sabedoria nos criaste.  Dá-me a 
sabedoria que se senta sobre o Teu trono.  Senhor, dá-me ... 
 

Senhor, eu sou teu servo, homem débil e pequeno, pouco capaz de 
entender  Tua vida. Mesmo que eu seja justo e perfeito, se me falta 
Tua sabedoria em nada eu serei tido.  Senhor, dá-me ... 
 

Com prudência me guias, com a Tua glória me protegerás e assim 
meus dias Te serão agradáveis.  Quem conhecerá Tua vontade? Quem 
saberia o que queres sem a Tua sabedoria?  Senhor, dá-me .. 

 

29 - VÊDE SENOR 
 

Vêde Senhor, quanta gente, nunca ouviu falar de Vós. 
Quanta gente não sabe que deve amar alguém.  
Senhor aceitai-nos assim. 
 

Vêde Senhor, nós chegámos prontos a dar o que temos. 
A vida alegre ou triste, o amor que em nós existe.  
Senhor aceitai-nos assim.  
 

Mmmmm ...... A vida alegre ou triste, … 



 

30 - TOMAI  E RECEBEI 
 

Tomai, Senhor, e recebei, toda a minha liberdade, 
memória e entendimento, e a minha vontade. 
Tudo o que tenho e possuo, Vós mo destes Senhor 
a Vós o restituo, tudo é Vosso. 
Disponde de tudo, segundo a Vossa vontade. 
Dai-me o Vosso amor e graça, que esta me basta. (bis) 
 

31 - PAI - NOSSO 
 

Pai, que estás no céu, santificado seja o Teu nome.  
Venha a nós o Teu reino. Faça-se a Tua vontade  
assim na terra como no céu, assim na terra como no céu.  
O pão dá-nos hoje, o nosso pão de cada dia.   
Perdoa nossas ofensas assim como nós perdoamos.   
E não nos deixes cair em tentação, e não nos deixes cair em tentação,  
mas livra-nos do mal.  Ámen. 
 

32 - PAZ NA TERRA 
 

Paz na terra, paz nas alturas,  
que o gozo eterno reine no nosso coração.  (bis) 
 

Dá a paz, irmão, dá a paz. Constrói-a no teu coração e com o teu 
gesto afirmarás que queres a paz. 
 

Que a paz, irmão, seja dom. É o melhor sinal de amor que tu nos 
podes oferecer, abraço de paz. 

 
33– SABER QUE VIRÁS 

 
Ao Teu altar nós levamos, Senhor , as nossas ofertas de pão. 
O pão do nosso trabalho sem fim e o vinho do nosso cantar. 
Será Senhor nossa justa inquietude, amar a justiça e a paz. 
 

Saber que virás, saber que estarás partindo aos pobres Teu pão. 
 
A sede de tantos homens sem luz, a dor e o triste chorar. 
O ódio de tantos homens sem fé, cansados de tanto lutar. 
Nesta patena da nossa oblação, aceita a vida, Senhor. 



 

34 - RAZÃO DE SER 
 

Se Deus está por nós, quem estará contra nós e quem irá por nós?  
Ninguém.  Nem a morte nem a vida nos podem separar do amor que 
nos queres dar.  Ninguém.                        
 

E o mundo há-de cantar à luz do Teu olhar, à luz do amor.   
E o mundo há-de entender o que é o  Teu viver,  o que é o amor. 
 

Sem medo avançarei, a Ti me consagrei e assim tudo arrisquei por Ti. 
Ninguém eu temerei , sem Ti nada farei, sei bem nada serei sem Ti. 
 

Irei ao meu irmão, darei o Teu perdão e a Tua salvação em Ti.  
Só no Teu coração ouvi minha canção, não há libertação sem  Ti. 
 

Tu foste-nos escolher, fizeste renascer o nosso responder em Ti. No 
tempo que viver Teu nome hei-de escrever. Não há razão de ser sem Ti. 

 

35 - SENHOR AQUI NOS TENDES 
 

Senhor, aqui nos tendes, juntos para Te amar, 
só Tu conheces e entendes tudo o que temos para dar. 
 

Dor e pobreza, tanta alegria, tanto sofrer e a paz 
que a vida oferece e cria, que a vida leva e traz. 
 

Ó Cristo, de braços cansados, sem Ti, Senhor, que seria 
a tormenta dos pecados e o medo da manhã fria. 
 

Então, faz de nós, ó Deus, teu repouso e morada 
e o amor dos que são teus torne a terra abençoada. Faz ó Deus.  
 

36 - FICA ENTRE NÓS 
 

Fica entre nós, Senhor, neste dia. Fica entre nós e em paz viveremos. 
 

Fica entre nós, dá-nos Tua luz, a noite jamais há-de vir.  
Fica entre nós, dá-nos Tua luz, nos caminhos do mundo, Senhor. 
 

Juntos iremos nós pelo mundo.   
Juntos iremos ter com os homens.  Fica entre nós ... 
 

Quero, Senhor, minhas mãos dar-Te.  
Quero, Senhor, meu ser entregar-Te.  Fica entre nós .. 



 

37 - EU IREI 
 

Eu irei cantar pelo mundo, falar de Ti, meu Salvador 
Eu irei dar a Boa Nova, dizer a todos: Jesus é amor. 
 

Eu irei, falarei a todos, que esperam receber Teu fogo.  
Eu irei levar essa chama que iluminará o mundo. 
 

Eu irei, levarei a luz, luz que é graça, vida e calor. 
Eu irei, amarei a todos e cantarei: Jesus é amor. 
 

Eu irei, levarei a paz do Senhor Jesus que me enviou. 
Eu irei levando o Senhor, o Seu amor me libertou. 
 

38 - IDE E DAI DE GRAÇA 
 

Ide e proclamai a minha ressurreição.   
Ide sem bagagem porque Eu serei o vosso pão. 
 

Ide e dai de graça, de graça recebestes,  
a vós entregarei bem mais do que vós me destes...(…e muito mais) 
 

Dizei p’lo caminho:  o Reino está a chegar. 
A paz que Eu vos deixo é a paz que vós ireis dar. 
 

Nem prata nem ouro serão vossa alegria. 
É vosso o meu céu, haveis de ver o meu dia. 
 

Parti e não temais, ninguém vos fará calar. 
Valeis muito mais que os passarinhos do ar. 
 

Sois meu testemunho sem medo anunciai. 
Eu serei por vós no Reino de meu Pai. 
 

39 - SANTO NICARAGÜENSE 
 

Santo, Santo, Santo, Santo, Santo, Santo  
é o nosso Deus, Senhor de toda a terra, Santo, Santo é o nosso Deus. 
 

Que acompanha o nosso povo, que vive a nossa luta, 
do universo inteiro, o único Senhor. 
Benditos os que em Seu nome o Evangelho anunciam, 
a Boa e Grande Notícia da nossa Salvação. 



 

40 - TU ÉS A MINHA VIDA 
 

És a minha Vida, és o meu Senhor, 
És o meu Caminho e a minha Verdade. 
Na Tua Palavra, eu caminharei 
até que a Tua graça me deixe viver. 
E não terei medo, se estás comigo. 
Eu Te peço: fica comigo! 
 
Creio em Ti, Senhor, filho de Maria. 
Deus Eterno e Santo, homem como  nós. 
Morto por amor, vives em nós, 
Sendo um só com o Pai e com os que salvaste. 
Até que, um dia, voltarás de novo 
para abrir-nos o Reino de Deus. 
 
És a minha força e o meu rochedo. 
És a minha paz, minha liberdade. 
Nada nesta vida nos separará, 
Sei que a Tua mão amiga não nos deixará, 
E de todo o mal me libertarás 
e no Teu perdão viverei. 
 
Pai Bondoso e Santo, nós cremos em Ti. 
Filho Salvador, em Ti esperamos. 
Espírito d’Amor vem rezar em nós. 
Tu que nos reúnes vindos de todas as partes. 
E por mil caminhos, onde Tu quiseres 
nós seremos sementes de Deus. 
 
És a minha Vida, és o meu Senhor. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

41 - EU LOUVAREI O SENHOR 
 

Eu louvarei o Senhor, com todo o coração. 
Eu cantarei as Suas maravilhas, eu louvarei o Seu nome. 
Eu louvarei o Senhor, com todo o coração. 
Sempre será o centro do meu  ser .  Aleluia. 
 

Eu cantarei ao Senhor, com todo o coração. 
Eu cantarei as Tuas maravilhas, eu louvarei o Teu nome. 
Eu cantarei  ao Senhor, com todo o coração. 
Sempre será o centro do meu ser .  Aleluia. 
 

Eu servirei o Senhor ... 
 

Eu invocarei o Senhor ... 
 

42 - AMAI-VOS 
 

Como o Pai  Me amou, Eu vos tenho amado, 
permanecei no meu  amor, permanecei no meu amor. 
 

Se guardais minhas palavras e como irmãos vos amais,  
partilhareis com alegria o dom da fraternidade. 
Se caminhais comigo, servindo sempre a verdade, 
fruto dareis com abundância, meu amor se manifestará. 
 
Não vereis amor tão grande como aquele que vos mostrei. 
Eu dou a vida por vós, amai como Eu  amei. 
Se fazeis o que vos mando e vos amais de coração,  
partilhareis minha alegria de amar como Deus me amou. 

 
43 - FELIZ CAMINHAR PARA O SENHOR 

 
Caminhando pela vida vou cantando, vou rezando ao meu Deus  
e a gente que encontro em meu caminho me ensina a ser feliz. 
 

Feliz caminhar para o Senhor, para o Senhor,  
sempre a caminhar com muita fé, com muita fé.  
Feliz caminhar para o Senhor, para o Senhor, e no fim o amor. 
 

Caminhando pela vida vou cantando, vou tentando se melhor,   
e aos outros que caminham ao meu lado vou levando o Teu amor. 



 

44 - PAZ, SEMPRE PAZ 
 

Paz, sempre paz, é o dom de Cristo Jesus (bis) 
E assim conhecerão que vós todos sois meus amigos. 
Paz, sempre paz, é o dom de Cristo Jesus. 
 

45 - SE CRÊS EM DEUS 
 

Se crês em Deus, se acreditas  que Ele há-de voltar 
segue o caminho que Jesus te veio ensinar 
e então verás que a vida se pode tornar melhor. 
 

Cantarei, cantarei, o que Deus nos veio ensinar 
que a maneira de chegar ao céu é amar. 
É amar, é amar o pobre, o rico, o pecador 
e tudo o que nesta vida é querido do Senhor. 
 

Se Deus quiser hei-de deixar de pensar em mim 
e assim roubar tempo ao tempo para O adora 
serei feliz e comigo será todo o que cantar. 
 

46 - SENHOR TENDE PIEDADE (I) 
 

Senhor tende piedade, ouvi a nossa oração em Teu louvor.   
Vem Senhor depressa, dá-nos Teu amor, 
a Tua verdade, a Tua verdade. 
 

Cristo tende piedade, nós vivemos com a esperança em Teu perdão.   
Vem Jesus depressa, dá-nos Tua mão, 
amor e liberdade, amor e liberdade. 
 

Senhor tende piedade, nós queremos receber o Teu perdão.   
Por isso Te dizemos e nos comprometemos com o nosso irmão,  
com a Tua verdade para a liberdade. Aqui vamos, Senhor. 
 

47 –  SANTO, SANTO É O SENHOR 
 
Santo, Santo é o Senhor (Santo, Santo é o Senhor) 
Senhor Deus do Universo (Senhor Deus do Universo) 
O céu e a terra proclamam (O céu e a terra proclamam). A Vossa Glória. 
 

Hossana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. 



 

48 - AO TEU LADO SENHOR 
 
Jesus Cristo, sinto a Tua voz.   
Dizes-me: “Vem e segue-me.  Deixa o que tens e dá tudo aos pobres.   
Quero que sejas sal e luz.  Confia sempre, porque ao teu lado estou.” 
 

Aqui, Senhor, tens a minha vida, que quer ser presença do Teu amor.   
Sei que não é fácil seguir Teus passos, mas com a Tua força serei fiel. 
Servir-Te-ei entre os homens, o Teu Reino anunciarei,  
porque ao Teu lado quero caminhar. 
Servir-Te-ei entre os homens, a Tua cruz abraçarei. 
Se não respondo, volta-me a chamar. Ámen. 

 
49 - CREMOS EM VÓS 

 
Cremos em Vós, ó Deus, cremos em Vós. 
Ó Pai que estais nos céus, olhai por nós. 
 

Chegue até Vós, ó Deus, a nossa humilde voz. 
Cremos em Vós, ó Deus, cremos em Vós. 
 

Sois nosso Deus, Senhor, sois nosso Deus. 
A nossa força e luz, todo o nosso bem. 
 

Sede p’la vida além, o nosso defensor, 
nosso supremo bem, ó Deus de amor. 
 

50 - AMAI O MEU POVO 
 

Amai o meu povo, diz o Senhor, falai ao coração do homem.  Gritai 
que o meu amor venceu, preparai o caminho que vem o Teu redentor. 
 

Eu escolhi-te para amar, dou-te a força e luz para guiar.   
Eu sou consolo em teu olhar. Glória a Deus. (bis) 
 
Amai o meu povo, diz o Senhor, tirai a cegueira ao meu povo.   
Eu já selei contigo aliança perpétua. Eu sou o único Deus. 
 
Amai o meu povo, diz o Senhor, mostrai-lhe o caminho  de liberdade.  
Eu vos darei fortes asas, transformarei os vossos passos em caminhos 
de eternidade. 



 

51 - KYRIE ELEISON 
 

Kyrie eleison, Christe eleison, 
kyrie eleison, christe eleison. 
 
Senhor tem piedade, Cristo tem piedade 
Senhor tem piedade, Cristo tem piedade. 
 
Kyrie eleison, Christe eleison, 
kyrie eleison, christe eleison. 

 
52 - GRAÇAS 

 
Graças, quantas vezes Te dou graças,  
quantas vezes deveria dar-Te graças, meu Senhor.   
Muitas vezes mais das que peço,  
quantas vezes deveria dar-Te graças meu Senhor. 
 
Quantas vezes peço e peço tanto,  
e quantas vezes me esqueço de dar-Te graças, Senhor.   
Vivo como um mal agradecido, solitário no meu caminho,  
esquecendo-me de Deus. 
 
Mas hoje quero parar-me no caminho,  
gritar a toda a gente que vivo do Teu amor.   
Que sem Ti não dou um passo em frente,  
que Tu és o meu motivo, que Tu és a minha razão. 
 
Sigo porque tu és o meu motivo,  
porque desde que Te sigo sei que és a verdade.   
Sigo porque sinto o desafio que me fazes a cada instante  
ao sentir-Te, meu Senhor. 
 
Sigo porque és mais que um amigo,  
porque és mais que um irmão, porque Tu és o meu Deus.   
Sigo porque desde que Te sigo descobri que vivo, sim.  
Sim, que vivo de verdade. 
 
 



 

53 – EU TE LOUVO DEUS MEU REI ( Salmo 144 ) 
 

Eu Te louvo, Deus meu Rei. O Teu nome bendirei para todo o sempre, 
cada novo dia, Teu nome para sempre louvarei. Porque Tu és grande, 
ó Deus, insondável o Teu saber, de geração em geração, as Tuas 
grandes obras narrarei. 
 
Misericordioso é o Senhor, compassivo e grande no Amor, Ele envolve 
tudo na Sua bondade, nunca acabará a Sua ternura. Que a criação 
cante ao Senhor, em acção de graças pelo Seu amor, e que os amigos 
do Senhor, bendigam o nome do Seu Deus. 
 
Fiel à Sua Palavra é Deus. Bom com a Sua criação,  
o Seu poder sustém a quantos vacilam, a quem desfalece dá vigor.  Os 
olhos postos em Ti, esperando o Teu favor, Tu abres as mãos, sacias o 
desejo de quem sua esperança em Ti pôs. 
 
Perto está o Senhor do coração de quem com verdade O invoca.  
Sempre atento escuta o seu clamor, libertando de toda a opressão.  
Desde o mais profundo do meu ser, o Seu louvor para sempre 
cantarei.Que as criaturas do Senhor, bendigam o nome do Seu Deus. 
 

54 - LOUVAR-TE-EI 
 
Com o meu canto, louvar-Te-ei, louvar-Te-ei. 
Com o meu canto, louvar-Te-ei, Jesus. 
 

Na minha vida.... 
Com o mundo... 
No amor... 
Com tudo o que sou... 
 

55 - SANTO (Rock) 
 
Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do Universo 
O céu e a terra proclamam a Vossa glória 
 

Hossana, Hossana, Hossana nas alturas (bis) 
 

Bendito é aquele que vem em nome do Senhor 



 

56 – VEM SENHOR 
 
Vem Senhor, ensinar-me a rezar. 
Vem Senhor, ensinar-me a  esperar. 
Quero ter uma razão p´ra viver 
Algo em que acreditar 
Eu só quero amar a Ti, Senhor. 
 
Então saberei qual o caminho a seguir 
E encontrarei a razão de existir (bis) 
 
Sei, Senhor, que um dia Tu verás 
Este mundo que te pede amor e paz. 
Construir algo que a todos trará 
A alegria de sentir 
Que esta vida mudará. 
 
 

57 - PAI, VOLTO A TI 
 
Querido Pai, cansado volto a Ti. 
Faz que conheça o dom da Tua amizade. 
Viver p’ra sempre o gozo do perdão 
e na tua presença, Tua festa celebrar. 
Ponho nas Tuas mãos m`nha culpa, ó Senhor. 
Tenho a certeza de que Tu és sempre fiel. 
Dá-me a força para poder andar, 
buscando em tudo fazer Tua vontade. 
 

Pai, procuro o Teu amor. Pai, volto a Ti. 
Olha que Teu filho sou. Pai, volto a Ti. 
 

Eu reconheço que às vezes esqueci 
que Tu és meu Pai e ao meu lado estás; 
que eu sou Teu filho e me aceitas como sou. 
Tu só me pedes: “vive em sinceridade”. 
Quero sentir-Te ao meu lado, Senhor. 
Ouvir a Tua voz que me fala ao coração. 
Sentir-me livre desde a Tua liberdade, 
ser testemunha da fraternidade. 



 

58 - PROTEGE-ME, MEU DEUS (Salmo 15) 
 
Protege-me, meu Deus, refugio-me em Ti (bis) 
 

O Senhor é minha luz, refugio-me em Ti. 
Comigo vai o Senhor, refugio-me em Ti. 
 

Ensinas-me o caminho... 
Não me abandonarás... 
 

Com Ele caminharei... 
Com Ele não morrerei... 
 

59 - FAZ-ME VOLTAR 
 
Faz-me voltar e voltarei porque Tu, Yahvéh, és o meu Deus. 
Faz-me voltar e voltarei porque Tu és o meu Deus. 
 
Encontrei-Te no deserto, ali me falaste ao coração 
Com amor eterno me amaste, por isso estou em Ti. 
Com amor eterno me amaste, por isso estou em Ti. 
 
Tu és o oleiro, Tu és o escultor , nós somos o barro nas Tuas mãos, 
as mãos do meu Senhor (bis). 
 

60 – SEDUZIU-ME O AMOR 
 
Seduziu-me o amor de Jesus Cristo, 
não posso gloriar-me sem ser na Sua Cruz. 
Quando viver é Cristo, morte é vitória, 
debilidade é força, as trevas,  luz. 
 
Corro por conseguir um só prémio: 
aliança de amor com o selo da Cruz. 
Para mim tudo é nada, só quero alcançar,  
minha glória, minha coroa: Cristo Jesus. 
 
Ninguém poderá roubar-me o amor do Senhor. 
Santa Maria tem a graça deste dom (bis). 
Santa Maria tem a graça deste dom. 



 

61 - MÃOS ABERTAS ANTE TI 
 

Mãos abertas ante Ti, Senhor, para dar-Te o mundo. 
Mãos abertas ante Ti, Senhor, nossa alegria é profunda. 
 

Guarda-nos pequenos junto a Ti, Senhor, simples como um manancial. 
Guarda-nos pequenos junto aos nossos irmãos e disponíveis para amar. 
 

Guarda-nos pequenos junto a Ti, Senhor, cheios de amor e d’alegria. 
Guarda-nos pequenos junto aos nossos irmãos sendo caminho para Ti. 
 

62 - SOU TEU 
 

Eu não sou nada e do pó nasci, mas Tu me amas e morreste por mim. 
Ante a Cruz eu só posso exclamar:  Eu sou Teu, eu  sou Teu. 
 

Toma minhas mãos, Te peço; toma meus lábios, Te amo; 
toma minha vida, oh Pai, eu sou Teu, eu sou Teu. 
 

Quando de joelhos eu Te olho, Jesus,  
vejo a Tua grandeza e a minha pequenez.  
Que posso dar-Te? Apenas meu ser: Eu sou Teu, eu sou Teu. 
   

63 - DEIXA-TE OLHAR 
 

Deixa-te olhar, deixa-te amar, deixa-te invadir, deixa-te queimar. 
 

Por aquele olhar que é capaz de transformar nossa própria vida.  
 

64 - SOMOS TESTEMUNHAS 
 

O Senhor ressuscitou, vencendo a morte na Cruz 
Nossa esperança está n’Ele, é o nosso Salvador. 
P’ra trás ficou o temor, a dúvida e a pouca fé, 
façamos já realidade um Reino novo de amor. 
 

Somos testemunhas da Ressurreição 
Ele está aqui, está presente, é Vida e é Verdade. 
Somos testemunhas da Ressurreição, 
Ele está aqui, Seu Espírito nos move para amar. 
 

Tu nos reúnes, Senhor, à volta do vinho e do pão 
e nos convidas a ser a luz do mundo e o sal. 
Onde haja ódio e dor, faremos presente Tua paz. 
Em cada gesto de amor, Maria Mãe estará. 



 

65 - CANTO ALELUIA AO SENHOR 
 
Canto aleluia ao Senhor (bis) 
Canto aleluia, canto aleluia,  
canto aleluia ao Senhor. 
 

66 – ALELUIA, A PALAVRA É DEUS EM NÓS 
 

Aleluia, a Palavra é Deus em nós. (bis) 
Aleluia, aleluia, aleluia.  Aleluia, aleluia, ALELUIA. 
 

67 - JESUS RESSUSCITA HOJE 
 
Olhai, Jesus ressuscita hoje, olhai, o sepulcro está vazio.  
O Pai deu-Lhe a Sua glória, dos homens é Senhor, da vida Salvador. 
 

Olhai, Jesus ressuscita hoje,  
olhai, vive ao nosso lado. A morte já não tem poder 
proclamai... pela fé... que está vivo e somos livres porque: 
 
Ele ressuscita hoje, Ele vive ao nosso lado 
É Cristo, é o Senhor, aleluia, aleluia. 
Ele ressuscita hoje, Ele vive entre nós. 
É Cristo, é o Senhor, aleluia, aleluia. 
 
Olhai, Jesus ressuscita hoje,  
dá-nos a paz com a Sua palavra, a alegria volta ao coração com o Seu 
Espírito de amor nossa vida mudará. 
 

Olhai, Jesus ressuscita hoje, 
Seu amor não nos deixará, Sua força nos ajudará.  
Ele será...guia e luz... esperança e fortaleza, porque:  
 

68 –SENHOR TENDE PIEDADE  (II) 
 

Senhor tende piedade, Senhor tende piedade 
Senhor tende piedade , piedade de nós. 
 

Cristo tende piedade... 
 

Senhor tende piedade... 



 

69 - DÁ-NOS, SENHOR, UM CORAÇÃO 
 

Dá-nos ,Senhor, um coração que escute (bis) 
 

 Tua Palavra, Tua Palavra que é amor 
 

Dá–nos, Senhor, um coração que acolha  (bis) 
 

Dá-nos, Senhor, um coração que viva  (bis) 
 

70 - SEMPRE PENSANDO EM TI 
 

Sempre pensando em Ti, Senhor, sempre pensando em Ti.   
Morre o ódio, morre a dor que se encontra em mim. 
Sempre pensando em Ti, Senhor, sempre pensando em Ti, 
nasce em mim uma  luz de amor e a paz sem fim. 
 

Senhor, perdoai-me as minhas faltas, ajudai-me a ser um bom cristão, 
na felicidade e na dor, na paz e no amor, Tu és a Salvação. 
 

71 - FAZ A PAZ 
 

Faz a paz, acolhe o amor. Vem, constrói um mundo melhor. 
Abraça os homens, são teus irmãos. Serás feliz na união. 

 
72 – JESUS É O SENHOR 

 

Jesus é , Jesus é o Senhor (bis). 
 

Glória a Deus, Glória , Glória  a Deus (bis ) 
 

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. 
 

73 - SENHOR, EIS-ME AQUI (II) 
 

Senhor eis-me aqui, o que me cerca 
Tudo o que eu sou, foi feito por Ti 
 

Senhor Tu me ensinaste tudo o que aprendi 
Tu deste a força p’ra estarmos aqui 
 

Eu te agradeço, pelo ar que eu respiro 
Pelo sol que ilumina, a terra que eu piso. 



 

74 – PRECÒNIO  PASCAL 
 
Exultem os coros dos arcanjos 
exultem os ministros de Deus 
e que toquem as trombetas da vitória 
p’lo triunfo de Jesus, nosso Senhor. 
 
Que se alegre e se goze esta festa 
inundada por tanta claridade 
que se sinta livre da escuridão 
porque as trevas Ele venceu. 
 
Glória, glória, glória, glória.  
Glória, glória, glória, glória  (bis) 
 
Esta é a festa da Páscoa 
Esta é a noite em que chegou 
ao seu povo Israel a liberdade 
ao tirá-lo da sua escravidão. 
 
Esta é a noite em que se rompem 
as cadeias do pecado por Jesus. 
Esta é a noite em que Cristo 
a morte com Sua morte derrotou. 
 
 

75 – SANTO SICAR 
 

Santo, Santo é o Senhor, o Senhor (bis) 
Os céus e a terra proclamam Tua glória. 
Bendito Aquele que vem em Teu nome, Senhor. 
Cantai, cantai : Hossana nas alturas! 

 
 
 
 
 
 
 



 

76 - ARGILA ENTRE SUAS MÃOS 
 

Foste  Mãe,  muito simples, criatura do Senhor, 
Virgem pobre, ó Maria, cheia de graça e amor. 
Foste argila nas Suas mãos e o Senhor te moldou, 
aceitaste ser Sua escrava, sempre dócil à Sua voz. 
 
Eu quero ser, argila nas Suas mãos 
Eu quero ser vasilha do amor 
Quero entregar-Lhe tudo, só a Ele, só a Ele. 
 
Não entendeste Suas palavras, mas respondeste com fé 
Deixas que o amor te guie, confiando sempre n’Ele. 
P’lo Seu Espírito de vida te deixaste transformar, 
te abandonas nas Suas mãos p’ra fazer Sua vontade. 

 
 

77 - ENSINA-NOS MÃE 
 

Mãe, queremos dar a Cristo a nossa vida, 
entregar aos homens Sua salvação. 
Mãe, ensina-nos a ser fonte de vida,  
servir a Igreja para glória de Deus. 
 
Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, 
Santos e amados.  Revesti-vos, pois,  
de  entranhas de misericórdia, de bondade e humildade. 
 
Revesti-vos do amor, que é o laço da união perfeita, 
servi a Cristo, o Senhor. Revesti o coração  
de ternura e mansidão, de paz e simplicidade. 
 
Tudo quanto façais de palavra ou de obra, 
fazei-o em nome do Senhor.  Tudo quanto façais, 
fazei-o dando-Lhe graças, por meio d’Ele a Deus Pai. 

 
 
 
 



 

78 - PROCLAMO TUA BONDADE 
 

Todo o meu ser canta hoje pelas coisas que há em mim 
Graças Te dou, meu Senhor, Tu me fazes tão feliz! 
Tu me ofereceste Tua amizade,  
confio em Ti e vivo na Tua paz. 
Fazes-me sentir Tua bondade,  
eu cantarei p’ra sempre Tua fidelidade. 
 
Glória a Ti, Senhor, p’la Tua  bondade. 
Glória.  Glória.  Sempre cantarei Tua fidelidade (bis) 
 
Sempre ao Teu lado estarei, proclamando Tua bondade 
e aos meus irmãos direi que Contigo sou feliz; 
que sempre vão encontrar em Ti  
fidelidade, confiança e amizade. 
Nunca faltará Teu grande amor nem Teu perdão, 
me acolhes tal como eu sou. 

 
79 - ADORO O TEU MISTÉRIO 

 
Adoro o Teu mistério, Senhor (bis) 
O Teu mistério que é a vida, o Teu mistério que é Amor (bis) 
 
Adoro a Tua Palavra, Senhor (bis) 
Tua Palavra que é Caminho, Tua Palavra que é luz (bis) 
 

80 - VIM AQUI 
  

Vim aqui, ó Virgem  Mãe 
Sem saber o que dizer 
Eu olhava a tua imagem  
não a conseguia ver 
Sentei-me e assim fiquei 
Em silêncio a pensar 
Senti descer ò Mãe 
Sobre mim o teu olhar. 
Foi então que eu comecei  
com alegria a rezar. 



 

81 – AS TUAS FERIDAS NOS CURARAM 
 

As Tuas feridas nos curaram 
e a tua morte traz-nos a Salvação. 
Tu, na Cruz, nos dás a vida e p’lo Teu sangue, o perdão. 
 

* Condenaram-Te à morte por ser fiel,  
testemunha inocente do amor;  
carregaram-Te o peso da cruz 
abandonando-Te à Tua pena e à Tua dor. 
 

Hoje, Senhor, tornamos-Te a matar 
nos homens que morrem sem razão 
torturados, famintos e sem lar, 
sendo injustos, fechando o coração. 
 
* Despojado de toda a dignidade, 
condenaram-Te o ódio e o rancor. 
Coroado de espinhos, como rei 
dás a vida pelo Reino de Deus. 
 

Hoje o Teu sangue volta a derramar-se 
porque grita os direitos do amor. 
Morre o justo que fala a verdade, 
os mais pobres, os que não têm voz. 
 

82 - AVÉ MARIA, NUM MURMÚRIO BREVE 
 

Avé Maria, num murmúrio breve 
E gota a gota a oração se escoa 
Em sussurros e um suspiro leve 
De quem não sabe como o tempo voa. 
 

Olhos erguidos em serena prece 
Suavemente pela Igreja ecoa 
A oração que o coração tece 
Esta canção que a minh’alma entoa. 
 

E hora a hora, minuto a minuto 
Cai, deixa em mim ecos de alegria 
O silêncio que em silêncio escuto 
E me acompanha no meu dia a dia.  (Bis) 



 

83 - PEDACINHO DE DEUS 
 

Se sentes dentro de ti a vontade de amar 
Em gestos que criam fontes, a audácia de  sonhar                         
Mais longínquos horizontes e o apelo a escalar 
Cada vez mais altos montes (bis). E então…   
 
Tens em ti um pedacinho de Deus 
Tens rumos certos no coração 
Desperta o sonho, tens em ti os Céus 
Liberta a vida da palma da mão 
Faz desses rumos os caminhos teus 
De Jesus recebeste (bis) Esta missão! 
 

Se sentes dentro de ti sempre a sede de gritar 
O nome da liberdade a coragem de falar 
A palavra da verdade e a servir participar 
Na construção da cidade (bis) E então... 
 
Se sentes dentro de ti o silêncio a segredar 
A paz ao teu coração chamando-te a enfrentar 
A vida com decisão e teimas acreditar 
Na esperança de um mundo bom. (bis) E então... 

 
84 – CONTINUAS NA CRUZ 

 
Continuas na Cruz, Senhor, acompanha-Te aonde vais. 
Em cada homem que está em prisão, 
no que sofre a tortura em nome de Deus. 
O chorar das crianças é um clamor que se eleva a Ti 
e me lembra que ainda vinte séculos depois continuas a morrer assim! 
 

Tu continuas na Cruz, continuas a morrer assim,  
pregado na nossa Cruz  
 

Tu viveste a destruição e provaste a escravidão; 
o desprezo, a ambiguidade marcam Teu ser e deixam sinal em Ti. 
O Teu corpo ao tropeçar, caiu neste mundo cruel 
O Teu olhar é ainda mais sentido e profundo.  
Continuas a morrer assim! 



 

85 - CHAMA DE VIDA 
 

Hoje a noite abriu-se à luz, hoje o fogo deu-lhe valor. 
Chama de vida, luz do Senhor, é Jesus, é Ele em ti (bis) 
 

É um sinal, presença de Deus, diante do povo dá seu resplendor.  
É chama nova, luz do Senhor, é Jesus, é Ele em ti (bis) 
 

Salta e penetra no coração e transforma sua sede de amor. 
Guia os passos, luz do Senhor, é Jesus, é Ele em ti (bis) 

 
86 - MEU POVO 

 
Oh,  meu Povo, que te fiz? Em que te ofendi? Responde-Me. 
 
Eu tirei-te do Egipto e por quarenta anos 
Eu guiei-te no deserto: Tu fizeste uma Cruz para o teu Salvador. 
 

Eu livrei-te do mal, dei-te a beber a água  que manava do rochedo: 
Tu fizeste uma Cruz para o teu Salvador. 
 

Levei-te à tua terra, por ti venci os reis dos povos cananeus:  
Tu fizeste uma Cruz para o teu Salvador. 
 

Eu fiz-te poderoso e estando ao teu lado derrotei os inimigos: 
Tu fizeste uma Cruz para o teu Salvador. 
 
 

87 - BENDITO SEJA JESUS CRISTO 
 

Bendito seja Jesus Cristo, o Filho de Deus, 
Bendito seja Jesus Cristo, p’ra sempre Senhor. 
 

Glória a Deus no céu e na terra paz,  
paz para os homens que ama o Senhor. 
 

Pela Tua imensa glória, nós Te louvamos,  
Te bendizemos, Te glorificamos.  
 

Só Tu és Santo, só Tu, Senhor,  
com o Espírito Santo na glória de Deus. 
 



 

88 - CRIATURAS  DO SENHOR 
 

Criaturas do Senhor, proclamai a Sua glória 
Cantai sem fim Seu louvor.  Bendizei o Senhor. 
 

Anjos de Deus, estrelas e planetas, bendizei o Senhor. 
Ventos e chuvas, tufões e tornados, bendizei o Senhor. 
Calores  e estios, rigores do inverno, bendizei o Senhor 
Orvalhos e geadas, neves e gelos, bendizei o Senhor. 
 

Noites e trevas, dias e luzes, bendizei o Senhor 
Aurora e crepúsculo, terra inteira, bendizei o Senhor 
Montes e colinas, prados e colheitas, bendizei o Senhor 
Árvores e flores, fontes e ribeiros, bendizei o Senhor 
 

Rios e oceanos, peixes dos mares, bendizei o Senhor 
Pássaros do céu, rebanhos da terra, bendizei o Senhor 
Filhos dos homens, ministros do Senhor, bendizei  ... 
Homens de oração, filhos de Deus, bendizei o Senhor 
 

89 - AMAR, ADORAR E SERVIR 
 

Amar-Te a Ti, Senhor,  em todas as coisas e a todas em Ti 
Amar, adorar e servir. Amar, adorar e servir. 
 

Buscar-Te a Ti, Senhor, em todas as coisas e a todas em Ti. 
Amar, adorar e servir. Amar, adorar e servir. 

 

90 - O MENINO ESTÁ DORMINDO 
 

O Menino está dormindo,  nas palhinhas deitadinho (bis) 
Os anjos estão cantando:  por amor tão pobrezinho (bis) 
 
O Menino está dormindo nos braços da Virgem pura (bis) 
os anjos estão cantando: Hossana lá nas alturas (bis) 
 
O Menino está dormindo, nos braços de São José (bis) 
Os anjos estão cantando:  gloria tibi Domine (bis) 
 
O Menino está dormindo, um sono muito profundo (bis) 
Os anjos estão cantando: viva o Salvador do mundo (bis) 



 

91 - QUERO SER TERRA 
 

Quero ser terra tua, Senhor, terra que espere Tua chuva e calor, 
terra que crie raízes de amor, que receba a semente da Tua vida. 
 

Terra, quero ser terra, Senhor, terra de amor nas Tuas mãos 
que acolha o Teu amor, onde possa todo o homem sentir-se irmão. 
 

Venho oferecer-Te, Senhor, esta terra do meu nada 
por onde possam passar para chegar à Tua morada. 
Quero ser terra fértil, Senhor, que dê fruto, pão e vida 
mas se for Tua vontade, ser terra forte, disposta a ser pisada. 
 

92 – SENHOR TENDE PIEDADE (III) 
 

Senhor, tende piedade, ouvi a nossa oração. 
Tende piedade de nós e ajudai cada irmão. 
Cristo, tende piedade, dá-nos a tua luz. 
Vem caminhando connosco. És a Estrela que nos conduz (bis) 
 
Senhor, tende piedade, ouvi nossa oração. 
Tende piedade de nós e dá-nos a Tua mão  
Vem caminhando connosco, dá-nos a tua alegria  
Somos Teus filhos, Senhor . És o Sol de cada dia (bis) 
 
 

93 - EU O RESSUSCITAREI 
 

Eu Sou o pão da vida, o que vem a Mim não terá fome, o que crê em 
Mim não terá sede. Ninguém vem a Mim se Meu Pai não o atrair. 
 

Eu o ressuscitarei, Eu o ressuscitarei,  
para a vida eterna, o ressuscitarei. 
 

O pão que vos darei é o Meu Corpo, vida para o mundo. Quem comer 
sempre a minha carne viverá em Mim como Eu vivo no Pai. 
 

Eu Sou essa bebida que se prova e não se sente sede. O que sempre 
bebe do Meu sangue viverá em Mim e terá a vida eterna. 
 

Sim, Meu Senhor, eu creio que vieste ao mundo a redimir-nos, 
que Tu és o Filho de Deus e que estás aqui dando vida às nossas vidas. 



 

94 - A BONDADE DO SENHOR 
 

A bondade e o amor do Senhor 
São para sempre, são para sempre.(bis) 
 
Demos graças ao Senhor que nos dá  a Sua vida. 
 

Dá a paz ao coração, nos inunda com o Seu amor. 
 

95 - O ESPÍRITO DO SENHOR 
 
O Senhor vos dará Seu Espírito Santo. 
Não temais, abri o coração derramará o Seu amor (bis) 
 
Ele transformará a vossa vida, vos dará a força para amar, 
não se apague vossa esperança, Ele vos salvará. 
Ele transformará todas as penas, como a filhos vos acolherá, 
abri vossos corações para a liberdade. 
 
Fortalecerá todo o cansaço, ao rezar Ele inunda de paz 
nascerá o vosso louvor, Ele vos falará. 
Inundar-vos-á de alegria, com o dom da fraternidade, 
abri vossos corações para a liberdade. 
 

96 - SENHOR, ENSINA-ME A REZAR 
 
Senhor, ensina-me a rezar, a falar com Deus nosso Pai 
Senhor, ensina-me a rezar, abrir as mãos diante de Ti. 
 

Rezar com todo o coração, que cante só para Ti, 
com o meu olhar posto em Ti deixando que fales Senhor, 
rezar em busca da verdade, fechar os olhos para ver, 
deixar-me seduzir por Ti, andar por caminhos de paz. 
 

Rezar falando-Te de Ti, do Teu silêncio, da Tua voz, 
da Tua presença que é calor, deixar-me descobrir por Ti, 
rezar também na aridez, as mãos no Teu ombro Senhor, 
olhar-Te com sinceridade: Aqui estou! Fala-me! 
 
 



 

97 - EU DESEJEI ARDENTEMENTE 
 
Eu desejei ardentemente  
comer esta Páscoa convosco 
Fazer-Me Pão, fazer-Me Vinho, 
ser companheiro de caminho  
e, mais que tudo, vosso amigo. 
Eu desejei ardentemente  
ficar cada noite e cada dia 
ser só mais um no vosso grupo, 
comprometido com o mundo,  
dando a vida a cada um. 
 

Tomai e comei, este é o Meu Corpo 
Tomai e bebei, este é o Meu Sangue 
Que por vós se entrega, que por vós se entrega.   (bis) 
 

Eu desejei ardentemente  
viver trabalhando pelo Reino 
ser defensor dos meus irmãos,  
de cada homem desprezado,  
dos que semeiam com trabalho. 
Eu desejei ardentemente  
viver e morrer ao vosso lado. 
Ser força e voz dos profetas, 
alimento desejado pelos mais necessitados. 
 

98 - SENHOR, EIS-ME AQUI 
 
Senhor, eis-me aqui a pensar em Ti 
Ouve a minha oração e dá-me o Teu perdão. 
 
Senhor a Ti eu canto, Senhor a Ti eu rezo 
Senhor a Ti eu peço a Tua paz e amor. 
 
Senhor que és Salvação, o caminho e a Ressurreição 
ajuda-me a crescer na fé e dá-me a Tua mão. 
 
Senhor, ensina-me a viver, sorrindo todo o dia 
levando a união e a verdade com alegria. 



 

99 – COMEI DO PAO, BEBEI DO VINHO 
 
Comei do pão, bebei do vinho, 
quem vem a mim não terá fome. 
 
Comei do pão, bebei do vinho, 
quem vem a mim não terá sede. 
 
Eu sou o pão da vida, 
o pão que desceu do céu. 
 
Se alguém comer deste pão 
viverá p’rá eternidade. 
 
O pão que desceu do céu 
é para dar a vida ao mundo. 
 
Quem vem a mim não terá fome, 
quem crê em mim não terá sede. 
 
Em verdade Eu vos digo: 
Quem crê em mim tem a vida eterna. 

 
 

                             100- HÓSTIA DIVINA 
 

 
Sabeis Senhor 
Minha vileza extrema 
De horror não tendes 
Até a mim descer 
 
Hóstia divina 
Aspiração suprema 
Vinde a minh’alma 
Que abraçar Vos quer  (Bis) 
 

 
Se eu, neste abraço 
Oh meu Jesus pudesse 
Morrer de amor 
Morrer de puro amor 
 
Ouvi meu Deus 
A minha ardente prece 
Oh vinde a mim  
Oh vinde a mim Senhor  (Bis) 



 

101 - FONTE DE ÁGUA VIVA 
 

Bendito, bendito sejas Cristo meu Senhor pela Eucaristia (bis) 
és força no caminhar,  luz no entardecer estrela que nos guia. (bis) 
 

A Ti vão matar a sede,  fonte de água viva para a vida eterna. 
Os pobres e  oprimidos  encontram em Cristo água verdadeira. 
 

Quem bebe de qualquer fonte sempre terá sede no seu caminhar; 
quem bebe de Jesus Cristo torna-se nascente p’ra sempre jorrar. 
 

Bendito, bendito sejas Pastor que nos levas às águas da vida; 
abriste o coração, dele saiu a Igreja nossa Mãe querida. 
 

Vós todos que tendes sede vinde às águas puras mesmo sem pagar; 
Jesus quis morrer na Cruz para todo o homem de graça salvar. 
 

Bendita, bendita sejas Rocha do deserto, Salvação do povo; 
que a nossa Eucaristia dê frutos de Vida, frutos de amor novo. 
 

102 - QUANDO PASSOU O SENHOR 
 
Quando passou Senhor estavas presente 
com o Teu gesto de amizade e amor. 
E assim ficaste para sempre como sinal 
 
Porque, Tu tens em Ti a grande força  
de toda a libertação. 
Tens toda a força da esperança e do amor 
que luta, que permanece sem quebra  
no sofrimento e na dor. 
 
Em toda a caminhada, caminhas Tu também. 
És o princípio de toda renovação. 
E os Teus gestos são sinal sempre p’ra alguém. 
 
Vem trazer toda a paz que acontece 
na medida da Tua dor, 
na esperança que permanece, 
na luta que transforma a vida em amor. 
 



 

103 – GLÓRIA A DEUS NO CÉU 
 

Glória a Deus no céu e na terra paz aos homens que ama o Senhor   
 

Teu amor é imenso, Te louvamos, Te bendizemos,  
Te adoramos, Te damos glória, glória, Senhor. 
Damos-Te graças, oh Rei celestial, Pai,  
Tu que tudo criaste,  Tu que tiras o pecado do mundo,  
de nós  Cristo tem piedade, tem piedade, tem piedade. 
 

Dá-nos Teu Espírito porque só Tu és  o Santo. 
Dá-nos Teu Espírito  e com Ele enche-nos. 
Só Tu és Santo, só Tu, Senhor. (bis) 

 
104 - SENHOR JESUS, ENSINA-NOS A AMAR 

 
Irmão que conheces o mundo em que estás, 
mas crês na vida que dá Jesus, 
acolhe humildemente esse dom que é para ti, 
caminha confiado no Senhor. 
 

São muitos os que sofrem neste caminhar, 
a fome, a injustiça, a opressão. 
É urgente a esperança, uma luz na escuridão, 
alguém que partilhe o seu pão. 
 
Senhor Jesus, ensina-nos a amar, 
a receber e a dar a vida que Tu és p’ra nós. 
Senhor Jesus, ensina-nos  a amar 
viver a partilhar, ser voz dos que não têm voz. 
 
Irmão que sabes que Deus é nosso Pai 
E quer dar a vida a todos nós. 
A vida em abundância para todos sem excepção. 
Um mundo que viva em comunhão 
 

Ele conta connosco p’ra continuar 
a obra que o Seu Filho começou 
Servir, fazer-se Pão, dar a vida até ao fim 
construir o Reino que Ele sonhou. 



 

105 - UMA NOVA ERA 
 
Hoje começa uma nova era 
As lanças convertem-se em arados 
Das armas fazem-se charruas 
e os oprimidos são libertados 

 
 

106 - OBRIGADO 
 

 

Obrigado pelo sol que nasceu,  
Obrigado pela estrela que surgiu no meu caminho 
Obrigado pelo o amor, pela ternura, pelo vento que murmura. 
 

Dia e noite percorremos uma estrada 
a Tua vida guia a nossa caminhada, a verdade é a nossa luta 
a Tua paz, a nossa esperança. Vem Senhor. Vem, Senhor. 
 

P´lo Teu Corpo que nos deste com amor, 
p´lo teu Sangue que bebemos com ardor, 
pela Vida que em Ti buscamos, pela fé ,  
graças Te damos. Ó Senhor, ó Senhor. 

 
 

107 - TOMAI SENHOR 
 

 

Tomai, Senhor, e recebei, toda a minha liberdade, 
a minha memória e o meu entendimento, 
toda a minha vontade e tudo o que possuo, 
Vós mo destes, a Vós o restituo. 
 

Tudo é Vosso, disponde segundo Vossa vontade, 
dai-me apenas, Senhor, o Vosso amor e graça, 
que esta me basta. (bis) 
 
 
 
 
 



 

108 - AVÉ MARIA, ESTRELA DA MANHÃ 
 

Avé Maria, estrela da manhã, 
Tu que velaste esta noite por nós, 
roga por nós que começamos este dia, 
roga por nós e por toda a nossa vida. Avé Maria. 
 

Ó Mãe bendita, dá-nos o Teu Filho 
que tu trouxeste no teu seio por nós. 
Nasceu por nós, p’ra nos libertar da morte. 
Morto por nós, p’ra nos conduzir à vida. Avé Maria. 
 

Cheia de graça, luz do caminho, 
onde há vida preparada p´ra nós. 
Pede por nós, misericórdia ao Senhor. 
Pede por nós, que nos dê a Sua paz. Ámen. 
 
 

109 - TU MEU DEUS (Salmo 62) 
 

Tu meu Deus, a Quem busco, sede de Ti tenho na alma, 
qual terra seca, qual terra seca, seca sem água. 
 

Porque o Teu amor é melhor do que a vida 
meus lábios querem cantar para Ti. 
E assim quero com a vida bendizer-Te 
e levantar as mãos abertas para Ti. 
 

Quantas vezes de noite, quando o sono se vai penso em Ti 
e tranquilo me encontro na Tua sombra. 
Como uma criança, minha alma se aperta contra Ti 
e segura Tua mão me sustem. 
 

Uma só coisa Te peço, Senhor, uma coisa estou buscando: 
viver em Tua casa para sempre e conhecer-Te. 
Tu, Senhor, sabes o que eu sou. 
Tu, Senhor, sabes o que tenho, o que eu anseio, 
o que não eu sou, o que não eu tenho. 
 
 
 



 

110 – CELEBREMOS 
 

Cantemos a nosso Senhor.  Um canto novo pois Seu Amor  
É grande por todos nós.   Vamos hoje ao Seu encontro. 
 

Louvemos juntos nosso Senhor. Demos graças ao nosso Pai 
Que nos oferece Jesus pelo Seu Espírito Santo 
 

Celebremos o Senhor que dá vida .O ressuscitado, Cristo, o Senhor 
 

111 - AVÉ MARIA 
 

Avé Maria, cheia de graça 
que por nós passa dando alegria 
Nosso Senhor connosco está 
e a nós nos dá o Seu amor. 
 

Rogai por nós os pecadores 
das nossas dores ouvi a voz 
e na agonia, quando chegar, 
seja a rezar Avé Maria  (bis)  
 

Santa Maria, ó Mãe clemente, 
da nossa gente sois luz e guia. 
Ao português que a paz vos pede  
perdão concede mais uma vez. 
 

112 - VIESTE DAR A PAZ (AMAZING GRACE) 
 

Senhor, a Tua graça e imenso amor 
salvou um pecador como eu. 
Estava só mas Tu vieste e eu Te encontrei, 
não via, agora sei quem és. 
 

Levanto o meu olhar a Ti, Senhor. 
Tu és o nosso Deus Salvador. 
Tu vieste e foste paz, vieste dar 
a força a quem quiser andar. 
 

Em noite ou claro dia eu sei quem és. 
Irei seguindo a luz que encontrei. 
Nunca mais se apagará a Luz que és Tu, 
e eu sei em quem acreditei 



 

113 – SENHOR TENDE PIEDADE (IV) 
 

Senhor tende piedade e perdoai a nossa culpa. 
E perdoai a nossa culpa 
 
 Porque nós somos vosso povo. 

Que vem pedir vosso perdão 
 

Cristo tende piedade… 
 
Senhor tende piedade… 

 
114 - AVÉ MARIA GRATIA PLENA 

 
Todo o dia eu espero que esta hora chegue enfim, 
para sentir que o teu olhar descansa agora em mim. 
 
Avé Maria, gratia plena Dominus tecum, Benedicta Tu. 
 
Venho confiar-te o que tenho e o que sou 
nas tuas mãos chega a Jesus tudo quanto dou. 
 
Levo a confiança que o teu amor deixou, 
olha por mim, Mãe de Jesus, contigo agora estou. 
 

115 - VENHO 
 

Venho para aprender a ser santo 
Venho pedir, Senhor, a Tua ajuda. 
Quero ser alegre e ser humilde. 
Sei que com fé a vida muda. 
 

Perdoa-me, ensina-me Senhor, a ser melhor, a amar-Te mais (bis) 
 

Venho com as minhas mãos vazias. 
Venho como um cego atrás da luz. 
Venho como criança perdida. 
Venho aprender a amar Jesus 
Quero seguir, Senhor,  o Teu caminho 
sei que à verdade me conduz. 



 

116 - NOSSA SENHORA DO SIM 
 

 
Nossa Senhora do Sim .  Maravilha, Virgem Mãe 
Cuida Maria de mim  e que eu diga sim também.

 
 

117 - CANTO DE MARIA 
 

Minha alma canta o gesto de amor, 
alegra-se meu espírito em Deus, meu Salvador. 
Porque Ele pôs Seus olhos  na simplicidade  
e humildade da Sua serva. 
 

Santo é o nosso Deus,  Seu amor perdurará 
e será recordado por cada geração (bis). 
 

Seu braço é forte e justa a Sua acção, 
dispersa os homens de duro coração; 
derruba o poderoso, levanta o humilde, enche o pobre de bens. 
 

O Senhor protegeu a Sua pobre escrava 
acolheu o Seu povo, recordou o Seu amor, 
como tinha prometido a nossos pais, a Abraão para sempre. 

 
Hoje é dia do Senhor,  
hoje é dia de alegria 
que vivamos em amor 
sempre contigo, Maria  
 

 
Maria era o povo eleito 
Cheio de uma antiga esperança 
Por isso ao querer de Deus 
Respondeu na confiança 
 

Chamou o anjo de Deus: 
“Maria não tenhas medo 
Serás Mãe do Filho eterno”. 
Eis revelado o segredo. 

 

Ao céu nada é velado 
Para a salvação do mundo 
E onde a mente não vai 
Chega o coração profundo 

“Eis a serva do Senhor!”  
Foi a resposta que deu 
Cumpriu-se então a promessa 
E o Evangelho nasceu. 
 

Com ela a Igreja toda 
Responda que Sim a Deus. 
E com Maria proclame  
Nova terra e novos céus  

 



 

118 –  TU, O DEUS DO MEU REFÚGIO  (Salmo 42) 
 

Tu, o Deus do meu refúgio, porque me abandonaste? 
Por que hei-de  andar sombrio sob opressão do inimigo? 
Envia Tua luz e verdade, elas me guiem e me conduzam  
ao Teu  monte santo, à Tua santa morada. 
 

E eu irei ao altar de Deus, a Deus que é minha alegria, exultarei, 
louva-Lo-ei com a cítara, oh oh Deus, meu Deus. (bis) 
 

119 - SENHOR, FAZ-ME INSTRUMENTO DE PAZ  
 

Senhor, faz-me instrumento de paz.  
Onde haja ódio leve o amor.  
Onde haja tristeza, alegria.  
Ó meu Senhor, leve o Teu amor. 
 

Onde haja trevas leve a luz;  
onde haja dúvida, a fé; 
onde haja ofensa, perdão.  
Ó meu Senhor, ensina-me a amar. 
 

Porque é dando que receberei,  
não pensando em mim Te encontrarei;  
ajudando o outro, Te seguirei.  
Ó meu Senhor, ensina-me a amar. 
 

120 - PAI  PONHO-ME NAS TUAS MÃOS 
 

Pai, Pai, Pai, ponho-me nas Tuas mãos. 
Faz de mim o que quiseres, 
seja o que for, eu Te agradeço. 
Estou disposto a tudo, aceito tudo, 
contando que a tua vontade se cumpra em mim 
e em todas as Tuas criaturas. 
Não desejo nada mais, Pai. Não desejo nada mais. 
Confio-Te a minha vida, eu Te a dou 
com todo o amor de que sou capaz, 
porque desejo dar-me, pôr-me nas Tuas mãos, 
sem medida, com infinita confiança 
porque Tu és o meu Pai. 
Pai, Pai, Pai...ponho-me nas Tuas mãos.  



 

121 - COMO O PÃO QUE SE PARTE 
 

Como o pão que se parte e reparte 
assim quero viver para dar vida 
a todo aquele que vive ao meu lado 
a todo o que de mim se aproxima. 
 

Fazei isto em minha memória! 
Sou  Eu quem se dá, para isto vim! 
Para que tenhais vida abundante! 
Para que tenhais vida em mim! 
 

Como o pão que se parte e reparte 
morrendo em cada gesto, em cada passo, 
morrendo num sorriso, num abraço, 
assim quero viver para dar vida. 
 

Como o pão que se parte e reparte 
e se vai dando sempre sem medida 
e é força esperança e não se gasta, 
assim quero viver para dar vida. 
 

122 - TU VENS SENHOR 
 

Tu vens Senhor, dar amor. Dá-nos a paz e a Tua fé 
e assim, nós seguiremos, enfim, os Teus passos de amor e de paz. 
 

Tu és meu Deus, meu Senhor. Vem a nós, à nossa casa 
e assim, nós seguiremos, enfim, os Teus passos de amor e de paz. 
 

123 - GLÓRIA A DEUS 
 

Vamos para ti, Senhor Jesus, seduzidos pelo Teu amor, 
sempre confiando na tua Palavra que fala ao coração. 
Junto a Ti, Senhor, caminharemos. Só o Teu olhar nos bastará  
e nos encherás com tua alegria e com a Tua paz. 
 

Glória a Deus, glória a Deus sempre serás o nosso Senhor. (bis) 
 

Tu serás a luz da nossa vida, nos darás Teu amor e perdão 
inundar-nos -á com a Sua presença, Teu Espírito, Senhor. 
Crescerá em nós Tua esperança, viveremos em fraternidade, 
e proclamaremos pelo mundo que és o nosso Deus. 



 

 124 - MÃE, O MEU DIA CHEGOU AO FIM 
 

Mãe o meu dia chegou ao fim       
Sinto uma paz dentro de mim 
E estou feliz em meu cansaço 
 

Mãe por tudo o que eu fui e dei 
Leva o meu obrigado ao Pai 
Enquanto eu fico em teu regaço 
 
Aqui vou encontrar o que procuro 
Mais alegria para dar e para ser 
Mãe confio em ti és meu seguro 
E sinto mãe que tu me estás a acolher 
 
Mãe sinto em mim o teu amor 
Que me ajuda a ser melhor 
Fica comigo porque anoitece 
 

Mãe quando amanhã eu acordar 
Contigo vou recomeçar 
Meu coração nunca te esquece 
 

125 - ORAÇÃO DE SÃO FRANCISCO 
 
Doce sentir como no meu coração 
agora humildemente está nascendo o amor. 
Doce entender que já não estou só 
mas que faço parte duma imensa vida 
que generosa resplandece à volta de mim 
Dádiva d’Ele do Seu imenso amor. 
 

Deu-nos o céu e as claras estrelas, irmão sol e irmã lua, 
a mãe-terra com frutos, prados e flores, o fogo, o vento,  
o ar e a água pura, fonte de vida para as Suas criaturas. 
Dádiva d’Ele, do Seu imenso amor (bis) 
 
Seja louvado nosso Senhor, que criou o Universo inteiro. 
Seja louvado nosso Senhor, nós todos somos Suas criaturas. 
Dádiva d’Ele do Seu imenso amor.  
Abençoado quem O serve na humildade. 



 

126 - COMO TE PAGAREI (SALMO 115) 
 

Como Te pagarei, ó Senhor, tudo o que me tens feito? 
Como Te pagarei, ó Senhor? 
 

Senhor, quebraste as correntes, Teu amor me libertou 
e sempre te cantarei o meu louvor. Como Te pagarei, ó Senhor,… 
 

Elevarei o cálice da salvação, invocarei Teu nome 
e meus votos cumprirei ante o povo. 
 

E assim Te pagarei, ó Senhor, tudo o que me tens feito 
E assim Te pagarei, ó Senhor!  

 
127 - EU SÓ SOU UM INSTRUMENTO 

 

Eu só sou um instrumento pobre débil e pequeno 
que descalço pela vida vai buscando um caminho 
e morrendo em cada passo vai dando fruto. 
 

Eu só sou um instrumento entre as mãos criadoras 
do meu Deus que é artista e é a força do que é débil 
é o Deus que se empenhou na nossa História. 
 

Eu só sou um instrumento enviado a toda a gente 
preocupado porque seja realidade o Homem novo 
por que reine a justiça no nosso mundo. 
 

Eu só sou um instrumento que se faz pedra viva 
da Igreja que eu mais amo, pela que eu dou a vida 
e me torno pão e sangue com Jesus Cristo. 
 

128 - JESUS ESTÁ AQUI CONNOSCO 
 

Jesus está aqui connosco. Ele vive em nós e o Seu Espírito a todos dá. 
Jesus razão da nossa vida. É o Senhor ! Nos reúne em povo de amor. 
 

Muda as nossas vidas com Tua força, têm-nos para sempre na Tua 
presença. És a verdade, Tu és a paz. 
 

Rompe as correntes que nos atam, enche-nos de graça em Tua 
Palavra. Graças, Senhor, graças, Salvador. 
 

Nossas existências a Ti louvam, nossos corações Te agradecem. 
Tu és amor, és salvação. 



 

129 - BEM-AVENTURANÇAS 
 
Felizes seremos nós na pobreza  
se em nossas mãos houver amor de Deus, 
se nos abrirmos à esperança, se trabalharmos por fazer o bem. 
Felizes seremos nós na humildade  
se como crianças soubermos viver. 
A terra será a nossa herança, a nossa herança. 
 
Se o grão de trigo não morrer na terra é impossível que nasça 
fruto. Aquele que dá a sua vida aos outros terá sempre o Senhor. 
 
Felizes seremos se partilharmos,  
se o nosso tempo for para os irmãos, para quem vive em grande 
tristeza e para quem caminha em solidão. 
Felizes seremos se dermos amor,  
se houver sinceridade em nossas mãos.  
Poderemos sempre olhar e ver a Deus, e ver a Deus. 
 
Felizes seremos se oferecermos paz  
se denunciarmos toda opressão,  
se desterrarmos ódio e rancores será mais limpo o nosso coração. 
Felizes seremos na adversidade  
se nos perseguirem sem terem razão. 
Então, a vida terá sentido em Deus, sentido em Deus. 
 

130 - DÁ-ME UMA RAZÃO 
 

Dá-me uma razão para Te seguir Senhor 
para cantar o Teu nome a quem não sabe 
que Tu és Amor, o nosso Salvador. 
 
Ouve irmão o que Ele diz   
quando não te dão razão 
quando choras, quando ris 
Ele virá amigo, dar-te a mão. 
 
Se me deres coragem de tudo largar 
eu irei pela estrada anunciar 
que Tu virás, Jesus Cristo Senhor. 



 

131- VEM, SENHOR  JESUS 
 
Como a terra espera a chuva que a fecunda e a mantenha, 
Como a areia no deserto fala ao vento que a acompanha 
como a corça corre e salta até achar onde beber, 
esperamos o Senhor até Ele aparecer. 
 
Vem Senhor Jesus ,ó  vem depressa. 
 
Como o guarda pela aurora esperamos o Senhor, 
como alguém espera atento o seu amigo com ardor 
como a palma espera o vento ao chegar o entardecer, 
esperamos o Senhor até Ele aparecer. 
 
Como a flor chama o sol sempre que a alumia, 
como a noite e as estrelas chamam sempre o novo dia, 
como o dia chama a noite como a noite o amanhecer, 
esperamos o Senhor até Ele aparecer. 
 

132 - É IMPOSSÍVEL 
 

Olho em tudo e sempre encontro a Ti 
Estás no céu, na terra aonde for. 
Em tudo o que acontece, encontro o Teu amor. 
Já não se pode mais deixar de crer no Teu amor, no Teu amor. 
 
É impossível eu não crer em Ti, 
é impossível eu não Te encontrar 
É impossível não fazer de Ti meu ideal, meu ideal (bis) 
 

133 - KIMBU 
 

Le lumita, mitata ------ Le lumita mitata 
A Aleluia, Kimbu ----- Kimbu, Kimbu 
Aleluia ------------------ Kimbu, Kimbu 
Aleluia. A-a-a-a-a-leluia 
Kimbu ------------------ Kimbu, Kimbu 
Aleluia ----------------- Kimbu, Kimbu 
Aleluia. A-a-a-a-aleluia 

 



 

134 - SENHOR NÓS PEDIMOS 
 

Senhor nós pedimos aceita a nossa oferta 
É pão, é vinho, é vida, é todo o nosso amor. 
 

Os sonhos, as lutas, a dor e a alegria 
e a esperança de sermos melhores cada dia 
 

As fomes, as guerras e as faltas de amor 
E a nossa vontade de um mundo melhor. 
 

135 -  EU SINTO SENHOR 
 
Eu sinto Senhor, que Tu me amas. 
Eu sinto Senhor que Te posso amar. 
Fala-me, Senhor, que o Teu servo escuta, 
fala-me, que queres de mim? 
 
Senhor, Tu foste grande para mim, 
no deserto da minha vida, fala-me. 
Eu quero estar disposto a tudo, 
toma o meu ser, meu coração é para Ti. 
Por isso canto Tuas maravilhas, 
Canto o Teu grande Amor. 
 
Mil graças, Jesus, p`la Tua grandeza. 
Mil graças Te dou  p`lo Teu grande amor. 
Eis-me aqui, Senhor, para acompanhar-Te 
Eis-me aqui, que queres de mim. 

 
136 -  A TUA PALAVRA 

 
A Tua palavra Senhor 
É para nós testemunho, é amor 
E vivendo o dia-a-dia 
Seguiremos Teus passos, ó Senhor 
Cantai todos com muita alegria 
A palavra da ressurreição 
Que está presente em nós, 
Meu irmão. 



 

137 - O SENHOR É MEU PASTOR ( Salmo 22) 
 

O Senhor é o meu pastor, sei que nada temerei 
Ele guia o meu andar, sem medo avançarei.   (bis) 
 

Confiarei nessa voz que não se impõe  
mas que ouço bem cá dentro no silêncio a segredar. 
Confiarei ainda que mil outras vozes 
corram muito mais velozes para me fazer parar. 
E avançarei, avançarei O meu caminho 
Agora eu sei, que tu comigo vens também 
Aonde fores aí estarei, em Ti avançarei. 
 

Confiarei na Tua mão que não me prende 
mas que aceita cada passo do caminho que eu fizer. 
Confiarei ainda que o dia escureça, 
não há mal que me aconteça se contigo eu estiver.  
E avançarei, avançarei... 
 

Confiarei, por verdes prados me levas 
e em Teu olhar sossegas a pressa do meu olhar. 
Confiarei, a frescura das Tuas fontes 
deixa a minha vida cheia, minha taça a transbordar. 
E avançarei, avançarei.. 
 

138 - DIA A DIA 
 

Dia a dia. Dia a dia. Ó Senhor, três coisas peço (três coisas peço) 
Conhecer-Te com clareza (dia a dia) 
Amar-Te com firmeza ( dia a dia) 
Imitar-Te na pobreza…com verdade. 
 

Passa o tempo. Passa o tempo 
E, Senhor, que vejo eu (que vejo eu) 
Que o mundo é injusto (passa o tempo) 
Que alguns não querem paz (passa o tempo) 
Que os homens se enfrentam …com mentira. 
 

Vivo a vida. Vivo a vida. E, Senhor, que penso eu (que penso eu) 
Que é tempo de agir (vivo a vida) 
Que a paz será possível (vivo a vida) 
se podermos crer no homem …com certeza. 



 

139 - ESTRELA POLAR 
 

Esta sede de Te encontrar em mim 
de correr para Ti de estar junto de Ti. 
Guias pelos vales o decurso do meu rio 
única razão és Tu, único sustento Tu, 
a minha vida existe porque existes Tu 
 

Gira o firmamento sem nunca ter paz 
mas existe um ponto a brilhar para mim, 
a estrela polar que fixa os meus passos. 
A estrela polar és Tu, a estrela segura, Tu 
A minha vida existe porque existes Tu. 
 

Tudo gira à Tua volta em função de Ti 
Não importa quando, onde e o porquê 
Brilha a Tua luz no centro do meu ser, 
dás sentido à vida que em mim nasceu 
tudo o que farei será somente amor 
único sustento és Tu, a estrela polar, Tu 
A minha vida existe porque existes Tu. 
 

Tudo gira à Tua volta em função de Ti. 
Não importa quando, onde e o porquê, 
esta sede de Te encontrar em mim. 
 

140 – ALMA MISSIONÁRIA 
 

Senhor, toma a minha vida,  
antes que o tempo desgaste anos em mim.  
Estou disposto a partir, seja p´ra onde for, Tu chama-me a servir. 
 

Leva-me onde os homens necessitem Tuas Palavras 
e precisem de força p´ra viver. Onde falte a esperança ,  
onde haja gente triste, simplesmente,  por não Te conhecer. 
 

Entrego meu coração sincero para gritar sem medo:  
Que grande é o Teu amor! Senhor, tenho alma missionária,  
leva-me à terra que tenha sede de Ti. 
 

E assim, eu partirei cantando e a todos anunciando Tua grandeza 
Senhor. Terei umas mãos incansáveis, Tua historia nos meus 
lábios, a força na oração. 



 

141 - HINO DA CARIDADE 
 

Ainda que eu fale a língua dos anjos, se não amo os meus irmãos 
sou como um sino a ressoar, se não tiver em mim a caridade. 
 

Se eu conhecer todos os mistérios mas não amo os meus irmãos 
sou um metal a ressoar, se não tiver em mim a caridade 
 

Se a minha fé transpuser montanhas mas esqueço os meus irmãos, 
nada me vale, eu nada sou, se não tiver em mim a caridade. 
 

A caridade tudo sofre e crê, tudo espera, tudo suporta; 
não pensa mal, nunca se irrita. Se não tiver amor eu não sou nada. 
 

Agora vemos como num espelho mas depois vemos face a face. 
Agora a Fé, agora a Esperança mas a maior é sempre a Caridade(bis) 

 
142 - EIS QUE NA DOR 

 
Eis que na dor nós encontramos 
escondida e viva a semente 
da alegria e da esperança, o Senhor está vivo. 
 

Qual sol nascente Deus nos veio 
rasgar as sombras da morte 
e abrir as sendas da paz, o Senhor está vivo. 
 

Os que em lágrimas lavraram 
cantando voltam em festa 
erguendo ao alto a colheita, o Senhor está vivo. 
 

Como semente que na terra 
morre e na morte germina 
dono da vida e da morte, o Senhor está vivo. 
 

Onde, ó morte, a tua vitória 
do coração trespassado 
jorrou triunfo do homem, o Senhor está vivo. 
 

Em um só povo renascidos 
no mesmo espírito fortes 
Proclamaremos no mundo, o Senhor está vivo 



 

143 - PROCUREI-TE, SENHOR 
 

Procurei-te, Senhor, sem nunca Te encontrar, 
num mundo sem amor, num mundo sem amar 
mas descobri Senhor que para Te encontrar 
importa ser amor, importa querer amar. 
 

Fizeste-me entender, fizeste-me sentir 
o quanto é belo viver, poder chorar e rir. 
E quando Te encontrar presente só comigo 
pr´a Ti vou caminhar, pois só pr´a Ti eu vivo. 
 

Não mais Te quero perder, não mais Te quero deixar 
em mim Te quero ter, pr´a Te poder levar 
ao mundo que não sabe que para Te encontrar 
importa ser amor, importa querer amar. 
 

144 - ONDE  TU  VÁS,  EU  IREI 
 

Onde Tu vás, eu irei, como Tu vivas, viverei, 
a Tua causa será minha causa, e o Teu povo será também meu. 
 

O que Tu sofras, sofrerei. Onde Tu morras, morrerei. 
Aí serei enterrado contigo e o Teu Amor será o dom da minha vida. 
 

145 - QUE  TE  POSSO  DAR 
 

Que Te posso dar, que não me tenhas dado Tu? 
Que te posso dizer, que não me tenhas dito Tu? 
Que hei-de fazer por Ti, se eu não posso fazer nada 
se eu não posso fazer nada se não é por Ti, Senhor. 
 

Tudo o que sou, tudo o que sei, tudo o que tenho é Teu.  (Bis). 
 

146 - JESUS,  AQUI  ESTAMOS  
 

Jesus, aqui estamos para rezar juntos em Teu nome  (bis). 
 

1. Adorar tão grande mistério, mistério de entrega, mistério de amor.         
    Bendizer Tua Palavra que é Vida, consolo e alegria de quem espera 
    em Ti. 
      

2. Adorar Tua presença em nós  e em profundo silêncio descobrir-Te,  
    Senhor. Proclamar Tua presença entre nós, quando nos reunimos    
    em teu nome, Senhor 



 

147 – VEM ESPÍRITO DIVINO (Sequência) 
 

Vem, Espírito divino 
manda a Tua luz desde o céu 
Pai amoroso do pobre; 
Dom em Teus dons esplêndido. 
Luz que ilumina as almas 
fonte do maior consolo. 
 
Vem, doce dono da alma 
descanso do nosso esforço 
trégua no duro trabalho 
brisa nas horas de fogo, 
gozo que enxuga as lágrimas 
e reconforta no luto. 
 
Entra até ao fundo da alma 
divina luz, enriquece-nos. 
Olha o vazio do homem 
se Tu lhe faltas por dentro, 
vê o poder do pecado 
se não envias Teu alento . 
 
Rega a terra  que seca 
cuida o coração doente 
lava as manchas, infunde 
calor de vida no gelo, 
doma o espírito indómito, 
guia quem sai do caminho. 
 
Reparte os Teus sete dons 
conforme a fé dos Teus  servos. 
P’la Tua bondade e a Tua graça 
dá ao esforço o Seu mérito. 
Salva quem busca salvar-se, 
dá-nos Tua alegria eterna. 

 
 
 



 

148 - NAS  TUAS  MÃOS 
 

Nas Tuas mãos, Senhor, coloco as minhas, 
junto de Ti repouso o meu ser; à Tua vida ofereço a minha vida,  
à Tua vontade eu uno o meu querer. 
Nas Tuas mãos, Jesus, coloco as minhas, venho para Te 
contemplar, preciso de Te conhecer. Em silêncio, Te amar. 
 

O pão do Teu coração, que consagraste a Ti 
reparte-se em acção de graças e dá de si. É sinal do mesmo amor.  
Uma missão lhe confiaste: ser pão do Senhor. 
 

O pão do Teu amor procura o Teu coração: 
multiplica-se, transforma-se, recebe de Ti , a sua vocação:  
ser dom universal de si, unir, reparar e ser amor. 
 

O pão do Teu ser, doação eterna de Ti, reconhece-se onde estás,  
é Tua transparência, feita de Amor e  Paz. 
Pão me ofereço assim, Teu pão até ao fim. 
 

149 - BENDIGAMOS AO SENHOR 
 

Bendigamos o Senhor, Deus de toda a criação, 
por nos ter revelado o Seu Amor, 
Sua bondade e Seu perdão e a Sua fidelidade 
para sempre em todos nós durarão. 
 

O Espírito de Deus hoje está sobre mim, 
foi quem me ungiu para proclamar 
a Boa Nova aos mais pobres, 
a graça da Sua salvação (bis). 
 

Enviados com poder e em nome de Jesus 
a curar todo homem da sua dor; 
e aos cegos dar visão e aos pobres a verdade 
e aos presos e oprimidos liberdade. 
 

Com a força do Amor e da Ressurreição 
anunciamos chega já a salvação. 
Nem o medo nem a dor, nem sequer a opressão 
tirarão a paz do nosso coração. 



 

150 - PONHO NAS TUAS MÃOS 
 

Ponho nas Tuas mãos, toda a minha vida, Senhor. 
Ponho nas Tuas mãos, todo o meu coração. 
Porque eu quero viver amando-Te, 
Ponho nas Tuas mãos todo o meu amor. 

 
 

151 - EU SEREI TEU DEUS 
 

Eu serei teu Deus, tu serás Meu povo. 
Fortalecer-te-ei e contigo Eu irei, 
Eu contigo avançarei. Contigo, contigo irei. 

 
 

152 - ESTE MISTÉRIO DA CRUZ 
 

Este mistério da Tua Cruz, 
de um Deus que morre em Jesus, 
no mais profundo do Amor. 
A inexplicável liberdade 
que nasce sempre da dor, 
a inexplicável liberdade 
que entre espinhos se torna  flor. 
 

Este mistério da Tua cruz, 
que nas noites se faz luz, 
são as raízes da fé, 
que não se entende sem saber, 
que nasce vida do morrer, 
que não se entende sem saber 
que é necessário padecer. 
 

Este mistério da Tua cruz, 
torna-se vivo no irmão, 
naquele que foi maltratado. 
Pelo Reino da justiça, pelo Reino da paz 
vou arriscar tudo por tudo para que seja realidade. 
Pelo Reino de justiça, pelo Reino da paz 
vou arriscar tudo por tudo 
mesmo que custe caminhar. 



 

153 - CRISTO 
 

Aí  estás cravado num madeiro,  
Aí estás e nos dizes: Não temais. 
Aí estás sofrendo a Tua agonia. Porque estás aí? 
 

Cristo, Cristo, hoje nos dás a Vida , nos dás o Amor. 
 

Hoje sinto como gemes, hoje sinto como choras,  
hoje sinto como deixa de bater Teu coração. 
Hoje morres com o preso e sangras com a criança, só e sem amor. 
 
Hoje morres com o pobre,  
sangras com o doente que sofre na sua dor. 
Cais com o oprimido e com o drogado. Tu morres hoje, Senhor. 
 
Hoje morres pelas ruas,  perdido em qualquer banco 
e choras em cada praça, onde se vendem os corpos. 
Morres pelo meu egoísmo,  morres pela minha apatia. 
Choras a indiferença  que consome a nossa vida. 
 

Cristo, Cristo, hoje morres por amor. 
 

154 - INUNDA O MEU SER 
 

Inunda o meu ser, inunda o meu ser,  
Espírito, inunda o meu ser. Com fogo de Amor,  
ó vem sobre mim. Espírito, inunda o meu ser. 
 
Ensina-me a amar, ensina-me a amar. 
Espírito ensina-me amar. Como ama Jesus,  
ó vem sobre mim. Espírito ensina-me a amar. 
 
Aumenta-me a fé, aumenta-me a fé, 
Espírito aumenta-me a fé, com fogo de Amor, 
ó vem sobre mim. Espírito aumenta-me a fé. 
 
Ensina-me a orar, ensina-me a orar, 
Espírito ensina-me a orar. Como ora Jesus, 
ó vem sobre mim. Espírito ensina-me a orar. 



 

155 - FONTE DE PAZ 
 

Fonte de paz e de fidelidade, Virgem Maria. 
Deus te olhou por tua humildade, Virgem Maria. 
Escolhida do Senhor, sempre dócil à Sua voz, no Amor. 
 
Faça-se, Senhor, em mim Tua vontade, 
Faça-se em mim, segundo a Tua palavra. 
Com Maria unimos nossas vozes ao cantar: 
Faça-se, Senhor, Tua vontade em mim, 
Faça-se, Senhor, Tua vontade. 
 
Cheia de Amor e de simplicidade, Virgem Maria. 
Guia meus passos, mãe da nossa  fé, Virgem Maria. 
Muda o nosso coração, pela tua intercessão, ante o Senhor. 

 
 

156 – AMAR É DAR-SE 
 
Amar é dar-se a todos os irmãos  
unindo em nossas mãos o gozo e a dor  
e ao amar-nos o mundo se renova, 
a vida é sempre nova, sempre novo é o amor. 
 
Eu sei, Senhor, que se falasse todas as línguas 
e me chamassem a mim profeta  
se eu não amasse era só rumor. 
Eu sei que sabendo ciências estranhas 
conhecendo segredos ocultos,  
serei pouca coisa se não tenho amor. 
 
Eu sei, Senhor, que se a minha fé fosse tão grande 
que movesse montanhas e rochas  
de nada servia se não fosse o amor. 
Eu sei que embora morresse queimado  
e entregasse o que tenho aos pobres, 
se não fosse o amor era ilusão. 
 
 



 

157 – PORQUE CONHECEMOS O AMOR 
 

Porque conhecemos o amor, nós fizemos dele um ideal e sabemos 
que ao unimo-nos sempre em nome do Senhor  
dando força à nossa vida, Deus está. 
 

Cristo nos convoca para ser com Ele, fonte de esperança, fonte de 
unidade e fazer presente o amanhecer de uma vida nova que 
começa já. 
 

Juntos proclamamos o amor de Deus, juntos partilhamos de um 
mesmo pão e unidos como corpo do Senhor, juntos no trabalho, 
juntos no rezar. 
 

Pois nós descobrimos que a vida é só uma mentira se o amor não 
está, porque no amor está vivendo Deus, como fonte eterna de 
felicidade. 
 

158 – DIA E NOITE 
 

 Dia e noite,  sei Senhor que tu estás comigo. 
 Dia e noite sei Senhor que estás em mim. 
 

Se anoitece no caminho... 
Se na noite perco o rumo... 
 

Se caminho entre os homens... 
Ao servi-los cada dia... 
 

Se me encontro triste e só... 
Na dura luta da vida... 

 

159 – EU TE DOU GRAÇAS 
 

Graças, eu Te dou graças, Te dou, ó Pai. O teu amor ,Tu revelaste aos 
mais pequenos. Eu te dou graças e canto em teu louvor. 
 

Ao meu caminho tu  vieste e a minha fome saciaste 
Ó Senhor,  eis-me aqui, recebe em Ti tudo o que sou 
 

Em Teu olhar guarda o meu SIM. Tu que é fiel até ao fim 
Ó Senhor, eis-me aqui Faça-se em mim Tua vontade 

 

Tu me encontraste no Teu dia E eu levo em mim Tua alegria 
Ó Senhor, eis-me aqui .Envolve em Ti meu coração 

 

Pelo Teu filho nos salvaste e o Teu Espírito enviaste 
Ó Senhor, eis-me aqui. Transforma em Ti tudo o meu ser 



 

160 – LOUVADO SEJAS 
 
Louvado sejas, ó meu Senhor !  (bis) 
 
Nós queremos louvar-Te em todo o tempo, pela lua o sol e as estrelas 
e por todas as tuas criaturas que há no mundo e são tão belas. 
 
Pela terra que a todos nos sustenta, pelos frutos, as ervas e as flores. 
Pelo dia com sol ou em tormenta, nós cantamos os Teus louvores. 
 
Pelos lares que vivem tão unidos e são fonte fecunda do seu povo; 
pelos jovens que lutam com esperança para termos um mundo novo. 
 
Por aqueles que sofrem a injustiça na certeza que haja liberdade; 
pelos homens lançados na aventura de semearem felicidade. 
 
E por todos os homens que há na terra, por aqueles que nascem cada 
dia, por aqueles que morrem na esperança de viverem Tua alegria. 
 

161 – QUANDO UM POBRE 
 
Quando um pobre não tem nada e reparte, 
quando um homem passa sede e água nos dá, 
quando é fraco e ao irmão fortalece, 
vai Deus mesmo junto a nós a caminhar (bis). 
 
Quando um homem sofre e logra algum conforto, 
quando espera e não se cansa de esperar, 
quando amamos rodeados pelo ódio, 
vai Deus mesmo junto a nós a caminhar (bis). 
 
Quando cresce a alegria e nos inunda, 
quando dizem nossos lábios a verdade, 
quando amamos o sentir dos homens simples, 
vai Deus mesmo  junto a nós a caminhar (bis). 
 
Quando o bem é tanto que enche os nossos lares, 
quando um homem onde há guerra põe a paz, 
se chamarmos a um estranho nosso irmão, 
vai Deus mesmo junto a nós a caminhar (bis). 



 

162 - JESUS MENINO 
 

Jesus Menino nasceu em Belém, Aleluia, Aleluia. 
Ele quer nascer em nós hoje também , Aleluia, Aleluia. 
 

 Aleluia, aleluia (3x)....ALELUIA. 
 

Só os humildes e pobres o vêem. 
Só o amor nos conduz até Ele, Aleluia, Aleluia. 
 

Do céu nos chegam mensagens de Paz, Aleluia, Aleluia. 
Para os homens de boa vontade, Aleluia, Aleluia. 

 
163 – SOIS A SEMENTE 

 

Sois a semente que há-de crescer, sois a estrela que há-de brilhar 
Sois o fermento da terra e o sal ,luz nova no mundo a alastrar. 
Vós sois o sol da manhã a nascer,  sois a espiga que há-de crescer 
vós sois no mundo denúncia do mal, profetas que vou enviar. 
 

Ide, amigos, pelo mundo anunciando o amor, 
mensageiros da vida do perdão e da paz. 
Sede, amigos, testemunhas da minha ressurreição, 
sede a minha presença Eu convosco estarei.  
 

Sois uma chama que há-de acender esplendores de fé e de amor. 
Sois os pastores que hão de guiar o mundo por sendas de paz. 
Sois os amigos eleitos de Deus ,sois palavra que deve gritar. 
Sois reino novo que há-de gerar justiça, verdade e amor. 
 

164 – ALEGRE É A MANHÃ 
 

Alegre é a manhã que nos fala de Ti, alegre é a manhã ! 
 

Em nome de Deus Pai, do Filho e do Espírito, 
saímos já da noite e estreamos a aurora. 
Saudamos com gozo esta luz que nos chega, 
ressuscitada e ressuscitadora. 
 

E tu Te regozijas ó Deus e Tu prolongas 
em suas mãos pequena,  as Tuas poderosas 
e estais inteiramente os dois assim criando, 
os dois assim velando pelas coisas. 



 

165 – SE TU  QUISERES SER FELIZ 
 
Se tu quiseres ser feliz vem dar-nos uma ajuda, 
amar a todos, sorrir a todos, 
espalhar o amor por cada canto do mundo. 
 

Todos, somos capazes de dar muita alegria aos outros  
e fazer com que haja união. 
Um só, um só sorriso ao outro, 
pode arrancar o ódio dos corações sem fé, sem amor. 
 

Vamos tentar conseguir que haja esperança no mundo 
p´ra aqueles que não têm coragem 
de ir sempre em frente achar um mundo melhor. 

 
166 – ANTE TI, SENHOR 

 
Ante Ti, Senhor (bis) minha alma Te louva (bis) 
Ante Ti, Senhor (bis) minha alma Te louva (bis) 
 

Ó meu Deus (bis) confio em Ti (bis) 
Eu Te louvo, Senhor, eu Te adoro, Senhor, ó meu Deus. 
 

Guia-me, Senhor (bis) e guarda minha alma (bis)  
Livra-me, Senhor (bis) de todo o perigo (bis)  
Dá-me um coração (bis) que possa adorar-Te (bis)  
 

167 – Ó SENHOR, TE  DAMOS GRAÇAS 
 
Hoje  Senhor, Te damos graças pela vida, a terra e o sol. 
Hoje  Senhor, queremos cantar as grandezas do Teu amor. 
 
Graças Pai, eu vivo a Tua vida, Tuas mãos amassaram meu barro. 
Minha alma é o teu alento divino. Teu sorriso em meus olhos está. 
 
Graças Pai, Tu guias meus passos, Tu és a luz e o caminho 
conduzes a Ti meu destino como levas os rios ao mar. 
 
Graças Pai, fizeste-me à Tua imagem e queres que siga o exemplo 
dando amor ao irmão, construindo um mundo de paz. 



 

168 – CONTA O NÚMERO DAS ESTRELAS 
 

Conta o número das estrelas 
chama a todas p´lo seu nome. 
Aves que voais no céu, louvai. 
Ventos que cantais na terra, louvai. 
E vós todos os que amais o Senhor, 
dai-Lhe glória e louvor p´ra sempre. 
 

Conta os dias de alegria que Deus pôs na tua vida. 
No silêncio desta oração, conta a Deus a tua gratidão. 
E vós todos os que amais o Senhor, 
dai-Lhe glória e louvor p´ra sempre. 
 

Diga a casa de Israel, é eterno o seu amor. 
Diga a casa de Jacob, é bom. 
Diga a casa de Aarão, é bom. 
E vós todos que amais o Senhor 
dai-Lhe glória e louvor p´ra sempre. 
 

169 – GRAÇAS AO SENHOR 
 
Graças ao Senhor – Graças ao Senhor, 
porque Ele é bom – porque Ele é bom! 
Graças ao Senhor, porque Ele é bom (bis) 
porque é eterno o seu amor. 
 

Diga Israel – diga Israel 
porque Ele é bom – porque ele é bom 
Diga Israel, porque Ele é bom (bis) 
porque é eterno o Seu amor. 
 

Digamos nós – digamos nós, 
porque Ele é bom – porque Ele é bom. 
Digamos nós, porque Ele é bom (bis) 
porque é eterno o Seu amor. 
 

Sois o meu Deus, graças Vos dou: 
Meu Criador, graças Vos dou. 
Meu Redentor, graças Vos dou (bis) 
porque é eterno o Seu amor. 



 

170 – TODO O MUNDO 
 

Todo o mundo é um hino de glória, 
À grandeza de Deus nosso Pai. 
Cada homem é a imagem sagrada 
do amor de Deus nosso Pai. 
 
Aleluia, Deus Pai e Senhor, Deus Pai e Senhor 
Aleluia p´lo Teu grande amor (bis). 

 

 
171 - CHEGA JÁ 

 
Chega já de violência, não posso aguentar mais. 
Chega já de matanças, as mortes não nos dão a paz. 
Chega já de fuzis, negócio de quem vende mais 
Chega já de mentiras. Escuta, desejo  paz ! 
 
Paz para a gente que sofre a solidão e que vive sem ter paz. 
Paz para o mundo que chora. Desejo paz ! 
 
Chega já de torturas, a lei de quem pode mais. 
Chega já de correntes, que atem nossa liberdade. 
Chega já de miséria, os ricos não me entenderão, não é? 
Chega já de injustiças. Escuta, desejo paz ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
172 - TEU ESPÍRITO NA TERRA 

 
Tu, o dia sem a noite, o dia sem a noite, 
Senhor Teu Espírito na terra, 
Como és Tu a noite mais escura? 
Como és Tu a noite mais escura? 
 
Tu, a fonte de água viva, a fonte de água viva, 
Senhor Teu Espírito na terra 
Como és Tu a sede que não passa? 
Como és Tu a sede que não passa? 
 
Tu, a chama que aquece, a chama que aquece, 
Senhor Teu Espírito na terra, 
Como és Tu a solidão mais fria? 
Como és Tu a solidão mais fria? 
 
Tu, a força que nos une, a força que nos une,  
Senhor Teu Espírito na terra, 
Como és Tu a espada que divide? 
Como és Tu a espada que divide? 
 
Tu, a paz que não se agita, a paz que não se agita,  
Senhor Teu Espírito na terra, 
Como és Tu a guerra no homem? 
Como és Tu a guerra no homem? 
 
Tu, amor que cria o mundo, amor que cria o mundo, 
Senhor Teu Espírito na terra, 
Como és Tu o sopro que dispersa? 
Como és Tu o sopro que dispersa? 
 
Tu a vida em cada coisa, a vida em cada coisa, 
Senhor Teu Espírito na terra, 
Como és Tu o fogo que consome? 
Como és Tu o fogo que consome? 

 
 



 

173 - CANTAI COMIGO   
 
Cantai comigo, povos da terra e anjos do céu. 
Glória ao Senhor, Aleluia, glória ao Senhor, Aleluia. 
 

Povos da terra, louvai ao Senhor, Anjos e Santos, cantai Seu 
louvor. Nuvens do espaço, louvai ao Senhor, estrelas do espaço, 
cantai Seu louvor. 
 
Chuvas e ventos, louvai ao Senhor, frio e calor, cantai Seu louvor. 
Montes e vales, louvai ao Senhor, águas das fontes, cantai Seu 
louvor. 
 
Gelos e orvalhos, louvai ao Senhor, frios e aragens, cantai Seu 

louvor. Neves e gelos, louvai ao Senhor, noites e dias, cantai 
Seu louvor. 
 
Monstros marinhos, louvai ao Senhor, aves do céu, cantai Seu 
louvor. Todos os povos, louvai ao senhor O universo, cantai Seu 
louvor 
 

174 - LOUVADO SEJAS, MEU SENHOR 
 
Louvado sejas meu Senhor (bis)  
cantando o universo Te oferece seu louvor  
pois toda a criatura é cântico de amor (bis) 
 
Louvado sejas meu Senhor (bis)  
o sol e as estrelas proclamam Tua grandeza, 
as flores e a lua cantam o Teu poder (bis) 
 
Louvado sejas meu Senhor (bis) 
os pássaros e o bosque, as árvores e o vento, 
os rios e os mares nos cantam Teu poder (bis) 
 
Louvado sejas meu Senhor (bis)  
por todos os irmãos que acolhem e perdoam, 
por todos os que rezam em sua tribulação (bis) 
 



 

175 - CANTANDO A ALEGRIA 
 

Juntos cantando a alegria de vermo-nos unidos na fé e no amor. 
Juntos sentindo em nossas vidas, a alegre presença do senhor, 
 
Somos a Igreja peregrina que Ele fundou; 
somos um povo que caminha sem parar; 
entre cansaços e esperanças para Deus; 
nosso amigo Jesus nos salvará 
 
Há uma fé que alumia nosso andar; 
uma esperança que nos leva a confiar; 
mesmo que nos assustem as trevas da noite, 
nosso amigo Jesus nos salvará 
 
É o Senhor que nos assiste o caminhar. 
Com amizade nos vai acompanhar 
se mil perigos nos espreitam sem cessar, 
nosso amigo Jesus nos salvará 
 
 

176 - JUNTOS COMO IRMÃOS 
 
Juntos como irmãos, membros de uma Igreja 
vamos caminhando ao encontro do Senhor. 
 
Um longo caminhar pelo deserto sob o sol 
não podemos avançar sem ajuda do Senhor 
 
Unidos a rezar unidos numa só canção 
viveremos nossa fé com a ajuda do Senhor. 
 
A Igreja em marcha está p’ra um mundo novo vamos já 
onde reinará o amor onde reinará a paz. 

 
 
 
 
 



 

177 - MINHA ALMA GLORIFICA     (Magnificat) 
 
Minha alma glorifica o Senhor, meu Deus 
alegra-se meu espírito em meu Salvador 
Ele é minha vida, minha plenitude, Ele é tudo para mim. 
 

Ele olhou a pequenez da sua serva,  
toda a terra me proclamará ditosa 
porque em mim o Senhor fez maravilhas,  
o Senhor aquele cujo nome é santo. 
 

Seu amor Ele derramou para sempre  
sobre aqueles que O temem e O amam. 
Exerceu a grande força do seu braço  
dispersando os homens néscios e soberbos. 
 

Derrubou os poderosos do seu trono,  
exaltou em seu amor todos os pobres 
Com seus bens sacia todos os famintos e 
 sem nada Ele despede os homens ricos. 
 

Acolheu Israel, seu servo humilde  
recordando-se do amor que lhe jurara 
Da promessa que fizera em tempos idos  
a Abraão e descendência para sempre. 
 

178 – VENHO ANTE TI, MEU SENHOR 
 
Venho ante Ti, meu Senhor, reconhecendo a culpa 
com a fé posta em Teu amor  que Tu me dás como a um filho. 
Abro-Te o meu coração e ofereço-Te a miséria, 
livre já das minhas coisas quero ser só para Ti. 
 

Que o Teu Espírito, Senhor, abrase  todo o meu ser. 
Faz-me dócil à Tua voz, transforma Tu minha vida. 
Faz-me dócil à Tua voz, transforma Tu minha vida. 
 

Posto em Tuas mãos, Senhor, sinto que sou pobre e débil. 
Mas tu me amas assim, eu Te agradeço e Te louvo. 
Pai, se eu me sinto fraco, Tu me dás a fortaleza, 

Amas o homem sincero e dás-lhe a paz e o perdão. 



 

179 - O POVO JAZ EM GRANDE DOR 
 
O povo jaz em grande dor: vinde-nos salvar 
A Deus levanta o seu clamor: vinde-nos salvar. 
 
Ouvi, ó Pai, o grito deste povo ! 
Ouvi, Cristo, vinde nos salvar ! 
 
O povo jaz na escravidão: vinde-nos salvar 
O povo anseia liberdade. vinde-nos salvar ! 
 
O povo já se levantou. vinde-nos salvar ! 
Vencida fica a opressão: vinde-nos salvar ! 
 
A marcha é dura; queima o sol. Vinde-nos salvar ! 
Já vemos perto a redenção. Vinde-nos salvar ! 
 
 

180 - VEM, SALVADOR 
 
Vem, Salvador, vem sem tardar,  
dá-nos a força e a luz. 
Vem, Salvador, oh vem depressa, 
vem a nós, Senhor Jesus ! 
 
Ouvimos os profetas, sabemos que virás. 
Seguimos os caminhos,  que nos ensinarás: 
VEM ! VEM SENHOR JESUS! 
 
Os homens  meus amigos,  põem toda a confiança, 
na vida do Messias, caminho de esperança: 
VEM ! VEM SENHOR JESUS! 
 
Estarás com os que lutam,  por uma nova terra. 
Estarás com os que anseiam, p´la paz e contra a guerra: 
VEM ! VEM SENHOR JESUS! 
 
 
 



 

181 - VAMOS PREPARAR OS CAMINHOS 
 
Vamos preparar os caminhos do Senhor. 
Vamos construir nova terra onde haja amor. 
Virá o Senhor com a aurora,  
brilhará com a madrugada, proclamará a verdade; 
Virá o Senhor com a força, desatará as cadeias 
e dar-nos-á a Liberdade. 
 
Irá sempre ao nosso lado, guiará os nossos passos,  
livrar-nos-á da escravidão. Perdoará os pecados, 
libertará da miséria e dar-nos-á a salvação. 
 
Visitará nossas casas, encher-nos-á de esperança,  
concederá o seu perdão. Cantaremos a todos juntos,  
todos seremos irmãos e dar-nos-á a salvação. 
 

182 - PREPARAI O CAMINHO AO SENHOR 
 
Preparai o caminho ao Senhor e escutai a Palavra de Deus .  
 
Voz que clama no deserto: “Preparai o caminho ao Senhor 
Aplanai as suas veredas. Preparai o caminho ao Senhor” 
 

183 - HOMENS NOVOS 
 
 Dá-nos um coração grande para amar, 
dá-nos um coração forte para lutar. 
 
Homens novos criadores da história, construtores da nova 
humanidade. Homens novos que vivem a existência, como risco de 
um longo caminhar. 
 

Homens novos lutando em esperança, caminhantes sedentos de 
verdade. Homens novos sem freios nem cadeias,  
homens livrem que exigem liberdade. 
 
Homens novos amando sem fronteiras, para além de raças e 
lugares. Homens novos ao lado dos pobres, partilhando com eles 
tecto e pão. 



 

184 - UM POVO QUE CAMINHA 
 

Um povo que caminha pelo mundo gritando: Vem Senhor ! 
Um povo que luta nesta vida ,esperando a libertação. 
 

Os pobres sempre esperam o amanhecer  
de um dia mais justo e sem opressão. 
Nós pobres, temos a esperança em Ti, Libertador ! 
 

Salvaste a nossa vida da escravidão: 
estávamos sujeitos à lei e ao temor: 
A nossa esperança está posta em Ti, Deus de amor ! 
 

A guerra faz sangrar o mundo sem razão. 
Famílias destroçadas procuram um lar... 
A sua esperança está posta em Ti, Libertador. 

 

185 - CHEGARÁ COM A LUZ 
 
Chegará com a luz a esperada liberdade. 
Chegará com a luz a esperada liberdade. 
 

Caminhamos para o sol esperando a verdade. 
A mentira, a opressão quando venhas cessarão. 
 

Construímos hoje a paz no esforço e na dor. 
Nosso mundo vem surgindo na esperança do Senhor 
 

Esperamos que virás libertar-nos do temor. 
A alegria, a amizade, são sinais do teu amor. 
 

186 – HOSSANA! 
 

Hossana! Tu reinarás! Na cruz, Tu nos salvarás! 
 

Irmãos, unidos no amor, cantai um hino de glória; 
um cântico de louvor a Cristo cantai vitória. 
 

Cantai, belas criaturas, um hino ao Criador; 
Hossana lá nas alturas! Hossana a Cristo Senhor! 
 

Unidos na caridade; unidos no amor de Deus 
com Cristo até à Trindade, com Cristo da terra aos céus. 



 

187 - PERTO ESTÁ O SENHOR 
 
Perto está o Senhor, perto está o Senhor,  
perto do meu povo, perto do que luta por amor. 
Perto está o Senhor, perto está o Senhor,  
é o peregrino que partilha a minha dor. 
 
Jesus é o Senhor, conhecê-Lo-eis, Ele é a vida é a verdade 
Jesus é o Senhor, Conhecê-Lo-eis, é o caminho da liberdade 
Jesus, é o Senhor, não esqueçais sua voz,  
é o Redentor do nosso povo. 
 
 

188 – TUDO É DIFERENTE OUTRA VEZ 
 
Tudo é diferente outra vez, as ruas, as casas, a gente ao passar 
Tudo é diferente outra vez, porque chegou o Natal. 
E Jesus nasce em Belém, vem a todos salvar, 
e Jesus nasce em Belém, a Sua paz nos quer dar. 
 
Glória a Deus no céu e na terra ao  homem paz, 
porque tanto nos ama o Senhor que a Sua ternura nos dá. 
Porque tanto nos ama o Senhor, que o Seu Filho nos dá. 
 
Hoje Jesus nasce em nós se estamos dispostos a dar o melhor. 
Se partilhamos com o pobre e vivemos no amor. 
Se cantamos com a vida, a esperança e a verdade. 
Se juntamos nossas mãos hoje é de novo Natal.  
 
Maria olha Jesus, proclama em silêncio a gloria de Deus. 
Porque olhou a sua Escrava para dar a salvação. 
E uma estrela brincalhona, põe a sorrir José. 
Pois sua luz vai reunindo os pobres de Yavéh. 
 
 
 
 
 
 



 

189 - Á ESPERA COM MARIA 
 
O Senhor fez maravilhas, a Jesus ressuscitou, 
com Maria, seus irmãos perceberam o que passou. 
Como o vento que dá vida, o Espírito soprou, 
e aquela fé incerta em força se transformou. 
 
Glória ao Senhor, é a nossa esperança 
e com Maria  fez-se vida  Sua Palavra. 
Glória ao Senhor, porque no silêncio 
guardou a fé simples e grande com amor 
 
Os seus olhos se abriram e também seu coração, 
da tristeza surgiu paz e da dor, a alegria. 
Esperando com Maria acolheram o Senhor 
porque Deus está presente se está aberto o coração. 
 
 

190 - IGREJA PEREGRINA 
 
Todos unidos formamos um só Corpo,  
um povo que na Páscoa nasceu. 
Membros de Cristo, em sangue redimidos.  
Igreja peregrina de Deus. 
Dentro de nós vive o Espírito de vida  
que o Pai pelo Filho enviou. 
Ele nos anima nos guia e alimenta.  
Igreja peregrina de Deus. 
 
Nós somos na terra sementes de outro Reino, 
nós somos testemunhas de amor. 
Paz que vence as guerras e luz que vence as trevas 
Igreja peregrina de Deus. 
 
Todos nascidos num único baptismo, unidos na mesma comunhão. 
Todos vivendo numa só família. Igreja peregrina de Deus. 
Todos irmãos num único destino, unidos pela mesma salvação. 
Somos um Corpo e Cristo é a cabeça. Igreja peregrina de Deus. 
 



 

191 - E VIRÁ 
(Recitado): 
“Levanta-te Jerusalém, brilha de alegria porque chegou a tua luz e 
a glória do Senhor resplandece sobre ti. Levanta-te povo meu, 
porque as trevas cobrem a terra, mas sobre ti virá a salvação: 
desperta, põe-te de pé! Olha para o alto.. de aqui em diante não 
se porá o teu sol nem decrescerá a tua lua... o Senhor será a tua 
luz, acabar-se-ão os dias das tuas lutas e ... 
PARA O MEIO DO SEU POVO O SENHOR VIRÁ!” 
 
... e virá / E VIRÁ  (cantado) 
O Senhor / O SENHOR, O SENHOR VIRÁ. (BIS) 
 
(Solista): Brilhará a luz na nossa terra, 

Brilhará no meio do seu povo. 
(coro):  O SENHOR VIRÁ 
(Solista): Usará as tuas ferramentas, 

será  fiel companheiro, 
(coro):  O SENHOR VIRÁ 
         ... e virá / E VIRÁ 

O Senhor / O SENHOR, O SENHOR VIRÁ. 
DO CÉU PARA A TERRA  
VIRÁ QUANDO O CHAMARES 
e virá / E VIRÁ 
O Senhor / O SENHOR, O SENHOR VIRÁ 

(Recitado): 
“Meu povo, o Senhor está perto e virá. Ele disse-nos mil vezes que 
viria. Sentar-se-á às nossas mesas...! Corram a dar a notícia, 
amigos! Convidem todos para a festa quando Ele tocar à porta e 
entrar nas nossas casas! Porque é verdade, 
o Senhor virá para o meio do Seu povo.. 
NO CANTINHO DA TUA VIDA, QUANDO TU O CHAMARES, O SENHOR 
VIRÁ! 
 
...e virá / E VIRÁ 
O Senhor / O SENHOR, O SENHOR VIRÁ 
DO CÉU PARA A TERRA VIRÁ QUANDO O CHAMARES. 
E virá / E VIRÁ 
O Senhor / O SENHOR, O SENHOR VIRÁ. 



 

192- NATAL, NATAL 
 
Enquanto houver na terra uma criança feliz. 
Enquanto houver uma fogueira para partilhar . 
Enquanto houver umas mãos que trabalhem em paz. 
Enquanto brilhe uma estrela haverá Natal. 
 
Natal, Natal, na neve e na areia,  
Natal, Natal, na terra e no mar. 
 
Enquanto houver uns lábios que falem de amor, 
Enquanto houver umas mãos que tratem da flor. 
Enquanto houver um futuro para onde olhar. 
Enquanto houver ternura, haverá Natal. 
 
Enquanto houver um vencido disposto a esquecer. 
Enquanto houver quem levante alguém do chão. 
Enquanto houver quem pare a guerra e adormeça o canhão. 
Enquanto houver quem cure a dor, haverá Natal. 
 
 

193- NASCEU O SALVADOR 
 
Aleluia, aleluia, já nasceu o Salvador 
Aleluia, aleluia, adorai o Redentor. 
 
Escutai, amigos, a feliz notícia 
Hoje em Belém de Judá nasceu p´ra nós o Salvador (bis) 
 
Escutai, amigos, a feliz notícia 
Glória a Deus nas alturas  
e cá na terra aos homens de paz (bis) 
 
Escutai, amigos, a feliz notícia, 
Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo Salvador (bis). 
 
 
 
 



 

194 - A BELÉM SÓ CHEGAREMOS 
 
A Belém só chegaremos por caminhos de alegria, 
e Deus nasce em cada homem  
que se entrega aos seus irmãos. 
A Belém só chegaremos por caminhos de justiça 
e em Belém nascem os homens  
quando aprendem a esperar. 
 
Foi esperado como rico e habitou em grande pobreza. 
Foi esperado poderoso e uma lapa foi seu lar. 
Esperavam um guerreiro e foi paz toda sua guerra. 
Foi esperado rei de reis e servir foi seu reinar. 
 
O Natal é um caminho, onde não há pandeiretas 
porque Deus fala por dentro de quem vive  em verdade. 
O Natal é o milagre de parar em cada porta 
e saber se o nosso irmão necessita o nosso pão. 
 

195- O CAMINHO QUE LEVA A BELÉM 
 
O caminho que leva a Belém, desce até ao vale que a neve cobriu. 
Os pastorinhos querem ver o seu rei,  
trazem presentes no seu humilde surrão,  ropopompom ... 
Nasceu hoje no portal de Belém, o Salvador. Ropopompom... 
 
Eu gostava trazer aos teus pés  
algum presente que Te agrade, Senhor.  
Mas Tu já sabes que sou pobre também  
e só possuo este velho tambor, ropopompom ... 
Para Ti, quando chegar, 
 tocarei com o meu tambor. Ropopompom... 
 
O caminho que leva a Belém  
eu vou marcando com meu velho tambor.  
Nada melhor há que eu possa oferecer,  
seu rouco acento é um canto de amor, ropopompom 
Quando Deus me viu tocar ante Ele,  
vi que Ele sorriu. Ropopompom... 



 

    196- Ó LUZ DE DEUS 
 
Ó Luz de Deus, ó doce Luz que brilhas nas alturas. 
 
Vem com Teu brilho e Teu fulgor  
trazer ao mundo o Teu calor. 
 
O mundo viu o Salvador nascer humilde e pobre. 
 
Ouviu os Anjos proclamar 
a paz que os homens vem salvar.  
 
O Deus do céu vem junto a nós, viver a nossa vida 
 
Vem das alturas o Senhor,  
manifestar o Seu amor.  
 
Ó Luz de Deus, ó doce Luz que brilhas nas alturas. 
 

197 - NOITE FELIZ 
 
Noite feliz, noite feliz ! 
O Senhor, Deus de amor, 
pobrezinho nasceu em Belém ! 
Eis na lapa Jesus, nosso bem ! 
Dorme em paz, ó Jesus. 
 
Noite feliz, noite feliz ! 
Ó Jesus, Deus de luz, 
quão amável é Teu coração 
que quiseste nascer nosso irmão 
e a nós todos salvar. 
 
Noite feliz, noite feliz ! 
Eis que no ar vêm cantar 
aos pastores os anjos dos céus 
anunciando a chegada de Deus, 
de Jesus Salvador. 
 



 

198 - MARINHEIRO, ONDE VAIS?  (Perales) 
 

É Natal, é Natal, toda a terra se alegra  
e se entristece o mar. Marinheiro, onde vais ?  
Deixa as tuas redes e reza, olha a estrela a passar. 
 

Marinheiro, marinheiro faz do teu barco um altar 
marinheiro, marinheiro porque chegou o Natal.(bis) 
 

Noites brancas de hospital, deixa a tristeza esta noite,  
Jesus está a chegar. Caminhante sem um lar,  
vem lá a casa esta noite, que amanhã Deus virá! 
 

Caminhante, caminhante, deixa a vida transformar, 
caminhante, caminhante, porque chegou o Natal. ( bis) 
 

Vem soldado volta já, para curar tuas feridas, para emprestar-te a 
paz. É Natal, é Natal, toda a terra se alegra e se entristece o mar. 
 

Tu que escutas a mensagem, faz da tua casa um altar,  
deixa o ódio e vem comigo porque chegou o Natal.(bis) 
 

199- CANTEM OS ANJOS 
 

Cantem, cantem os Anjos a Deus um hino, 
cantem, cantem os homens ao Deus Menino, 
cantem, cantem os Anjos a Deus um hino 
cantem, cantemos todos a Deus Menino. 
 

Em Belém à meia noite 
foi na noite de Natal 
nasceu Jesus num presépio  
maravilha sem igual. 

 

Em Belém à meia noite 
noite de tanta alegria 
nasceu Jesus num presépio 
filho da Virgem Maria. 

 

Em Belém à meia noite 
nasceu dos céus o sorrido 
para nos abrir de novo 
as portas do paraíso. 



 

200- VINDE TODOS, À PORFIA 
 
Ah ! vinde todos à porfia 
cantar um hino de louvor, 
hino de paz e de alegria, 
que os anjos cantam ao Senhor. 
 
Glória in excelsis Deo ! 
 
Naquela noite venturosa 
em que nasceu o Salvador, 
os anjos com voz harmoniosa 
darem no céu este clamor. 
 
Vamos juntar-nos aos pastores 
p´ra irmos todos a Belém 
saudar em férvidos louvores, 
o salvador que hoje nos vem. 
 
Não requer fausto e aparatos 
quem é riqueza lá nos céus. 
ó pobrezinhos, vinde gratos, 
reconhecer o vosso Deus. 
 
 

201- HOJE NA TERRA 
 
Hoje na terra nasce o amor, 
Deus para os homens, Salvador. 
 
Alegria, paz e amor, para os homens, cá na terra. 
Alegria, paz e amor,  que esta noite, nasce Deus. 
 
Alegria, festa e paz, para os homens, cá da terra. 
Alegria, festa e paz que esta noite, é Natal. 
 
Alegria, paz e bem, para os homens, cá na terra 
Alegria, paz e bem, Jesus nasce em Belém. 
 



 

202 - ADESTE FIDELES 
 
Adeste fideles, laeti triunphantes,  
venite, venite in Bethlem . 
Natum videt, regem angelorum,  
venite adoremus, venite adoremus,  
venite, adoremus   Dominum. 
 
Em grege relicto humiles ad cunas,  
vocati pastores ad properant.  
Et nos ovanti gradu festinemus. 
Venite adoremus, Venite adoremus, 
Venite adoremus, Dominum  
 
Cantet nunc io , chorus angelorum 
Cantet nunc aula caelestium 
Gloria, gloria In excelsis Deo 
Venite adoremus, Venite adoremus, 
Venite adoremus, Dominum  

 
203 - DEUS AMIGO E COMPANHEIRO 

 
Tu, meu Deus, Senhor e amigo 
Tu, meu Deus, Senhor e amigo. 
 
Companheiro de destino como é bom sentir-Te perto, 
quando a noite se acerca e escurece o meu caminho. 
Tu, a força do meu passo, que transforma barro em vaso, 
Tu, és o meu oleiro, Deus amigo, companheiro. 
 
Estás aí onde eu vou, amando-me como sou, 
nunca estiveste ausente, companheiro, onde estou. 
E só Tu sabes dizer, o que só dentro de mim 
eu me atrevo a pedir: o Teu amor, a Tua palavra. 
 
Na luta e no fracasso , na saudade e na tristeza 
és o meu canto, meu pão, minha paz, 
força e fortaleza, a quem amo, por quem amo 
Deus amigo e companheiro. Deus amigo. 



 

204 -  SANTO JESUITINAS 
 
Santo, santo é o Senhor Deus do universo. 
Cheios estão os céus e a terra da Tua glória. 
Hossana nas alturas ,  
bendito aquele que vem em nome do Senhor,  
em nome do Senhor (bis) 
 
 

205 - EU SOU A LUZ DO MUNDO 
 
Eu sou a luz do mundo, o que rompe toda a treva 
Eu sou a luz do mundo. 
 
Rompe a noite com a graça da fé, 
rompe a noite com a fé. 
 
Dissipa a névoa que não deixa entrar o sol, 
dissipa a névoa com a Tua luz. 
 
Inunda as sombras com a água da Tua luz, 
inunda as sombras com Tua luz. 
 
Quero queimar-me e romper a escuridão, 
quero romper a escuridão. 
 
 

206 - CRISTO LIBERTADOR 
 
Cristo dará a liberdade, Cristo dará a salvação 
Cristo dará a esperança, Cristo dará o amor (Bis) 
 
Quando lute pela paz e a verdade, encontrá-la-ei! 
Quando ajude a levar a cruz aos outros, salvar-me-ei! 
Dá-me Senhor a Tua Palavra, ouve Senhor a minha prece. 
 
Quando saiba perdoar de coração, terei o perdão ! 
Quando siga os caminhos do Amor, verei o Senhor. 
Dá-me, Senhor, a Tua Palavra. Ouve Senhor a minha prece 



 

207 - O PROFETA 
 
Antes que tu nascesses dentro do ventre da tua mãe, 
antes que tu nascesses te conhecia te consagrei. 
Para seres meu profeta entre as nações Eu te escolhi, 
irás onde te envie e o que te mande proclamarás. 
 

Tenho que gritar, tenho que arriscar. Ai de mim se não o faço! 
Como escapar de Ti, como não falar se a tua voz me queima dentro. 
Tenho que andar, tenho que lutar. Ai de mim se não faço! 
Como escapar de Ti, como não falar se a tua voz me queima dentro. 
 

Não temas arriscar-te porque contigo Eu estarei, 
não temas anunciar-me, na tua boca Eu falarei. 
Hoje te dou poder sobre o meu povo e as nações, 
para edificar destruirás e plantarás. 
 

Deixa os teus irmãos, deixa o teu pai e a tua mãe, 
abandona a tua casa porque a terra gritando está. 
Nada tragas contigo porque a teu lado Eu estarei 
é hora de lutar porque o meu povo sofrendo está. 
 

208-  ENVIA, SENHOR, TEU ESPÍRITO 
 
Envia, Senhor, Teu Espírito, que renove os nossos corações. 
 
Envia-nos, Senhor, Tua luz e teu calor 
que guie nossos passos e acenda o nosso amor. 
Envia-nos teu Espírito e um raio da Tua luz 
acenda em nossas vidas chamas de virtude. 
 
Envia-nos, Senhor, Tua força e Teu amor 
que nos livre do medo e anime o nosso ardor. 
Envia-nos Teu Espírito impulso criador 
que infunda em nossas vidas a força do amor. 
 
Envia-nos, Senhor, Tua luz e Tua verdade 
que apague tantas sombras do nosso caminhar. 
Envia-nos Teu Espírito seu Dom renovador 
que gere novos homens com novos corações. 



 

209 - EM MOMENTOS ASSIM 
 
 
Em momentos assim, levanto a voz,  
levanto as mãos a Cristo. 
Em momentos assim, levanto o meu ser,  
levanto o meu canto a Ele. 
 

Quanto me amas, Deus. 
Quanto me amas, Deus. 
Quanto Te amo, Deus, Te amo. 

 

 
 

210 - LIBERTADOR DE NAZARÉ 

 
Libertador de Nazaré !Estou aqui: Vem junto a mim ! 
Libertador de Nazaré ! Que vou fazer sem ti ? 
 

Sei bem que és o caminho que és a vida e a verdade. 
Sei que os Teus seguidores vivem na liberdade. 
Quero viver contigo, seguir teus passos na tua luz. 
Quero beber o cálice: levar a Tua cruz ! 
 

Quero ganhar coragem, vencer a vida e viver feliz, 
quero escutar-te sempre, quero lutar por Ti. 
Quero recomeçar e esperar em Ti, meu libertador, 
quero sentir-me forte: quero dar mais amor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

211- POVOS TODOS, CANTAI ( Salmo 112 ) 
 

Povos todos cantai ao Senhor  – Aleluia!  
Aclamai o nome de Deus– Aleluia! 
Bendizei o nome de Deus – Aleluia! 
 

Desde agora p´los séculos sem fim – Aleluia! 
Do nascer ao ocaso do sol – Aleluia! 
Bendizei o nome de Deus– Aleluia! 
 

Nas alturas habita o Senhor– Aleluia! 
Que contempla a terra e o céu– Aleluia! 
Do Seu trono de glória e poder– Aleluia! 
 

Sobre os povos se eleva o Senhor– Aleluia! 
Sua glória é mais alta que os céus– Aleluia! 
Ninguém é semelhante ao Senhor– Aleluia! 
 

Da miséria o pobre tirou– Aleluia! 
Entre os príncipes fá-lo habitar– Aleluia! 
Sua vida em herança lhe deu– Aleluia! 
 
Uma coisa pedimos, Senhor– Aleluia! 
Lá no céu convosco habitar– Aleluia! 
Com os anjos p´ra sempre cantar– Aleluia! 
 
 

212- É BEM POUCO, SENHOR 
 
É bem pouco, Senhor, o que venho trazer,  
é bem  pouco o que posso dar. 
O trabalho é o vinho que quero oferecer  
e o meu esforço um pedaço de pão. 
 
É bem pouco, Senhor, o que venho trazer,  
é bem pouco o que posso dar. 
Nas tuas mãos divinas o quero entregar  
e o que falta Tu completarás. 

 

 
 



 

213- CONFESSO 
 
Confesso, que há muitas coisas que não sei dizer 
que ando inseguro e que não sei viver 
em plenitude aquilo que me pedes. 
E tenho que dizer que corto com Teus planos p´la raiz, 
que busco atalhos para ser feliz  sem construir caminhos. 
 
Confesso, confesso a todos os que estão aqui: 
dei muito menos do que recebi, porque eu dei bem pouco. 
E hei-de reconhecer que é mais fácil falar do que fazer 
que tenho aparentado sem o ser e tenho dado pouco. 
 
E é que ás vezes dizem-se coisas sem sentir, 
sem pensar que Deus é o mais importante. 
E é que às vezes p`ra dar boa imagem sou capaz 
de esquecer que é a  Deus a quem tenho que dar-me. 
 
Confesso que rezo a Deus e esqueço os meus irmãos, 
que digo amén p’ra não continuar a construir o Teu Reino. 
E não posso ocultar que me instalei neste fácil lugar 
que me conformo com olhar p`ra trás e não agarro a vida. 
 

214 - VENHO AQUI, MEU SENHOR 
 
Venho aqui, meu Senhor, 
a esquecer as pressas deste dia.  
 
Agora só importas Tu, dá a paz à minha alma. 
 
Venho aqui, meu Senhor, 
a encontrar-me com a Tua paz que me serena. 
 
Venho aqui, meu Senhor,  
p´ra que em mim Tu transformes tudo em Vida. 
 
Venho aqui , meu Senhor, 
A pedir que me mostres Teu projecto. 
 



 

215 -  DEUS DE BELEZA 
 

Lembro-me de Ti  
Quando vejo as estrelas 
Quando o sol brilha no mar. 
Meu Deus de beleza,  da noite e da luz. 
Quando tenho a certeza de que tudo me seduz. 
 

Só é preciso saber ver 
Bem para lá do meu olhar 
Para saber que Tu estás 
sempre que eu me consiga dar . 
 

216- A VOZ DO  PROFETA  
 

Atento para escutar a voz de Deus e do povo 
é necessário um Profeta que anuncie um mundo novo. 
Ao orgulhoso e ao pobre, ao poderoso e a todos 
é preciso que seja livre e anuncie um tempo novo 
 

Que não diga liberdade sem ele ser livre primeiro. 
Que não proclame a paz se a guerra está lá dentro. 
Que não venda a verdade por fama nem por dinheiro. 
Que anuncie sem cessar a Boa Nova do Reino. 
 

Profeta de esperança que grite a toda a gente 
que todos somos irmãos e que Deus é nosso Pai. 
Que não sejam seus discursos, ocas palavras ao vento, 
e a sua vida uma Palavra, clara mensagem do Reino. 
 

217- BENDITO SEJAS SENHOR 
 

Bendito sejas p´ra sempre, bendito sejas Senhor (bis) 
 

Pelo o pão e pelo vinho, que nos dás com tanto amor.  
E por nos teres reunido, bendito sejas Senhor (bis) 
 

Por aqueles que no mundo te oferecem a  sua dor.  
E p´la Tua oferenda contínua , bendito sejas Senhor (bis) 
 

Por ficares entre nós como um amigo e como Deus. 
E por todos os teus dons, bendito sejas Senhor (bis) 
 

Pela água e pelas flores, pelo ar e pelo sol,  
e pelos prados e montes, bendito sejas Senhor (bis). 



 

218- BENDITO É O SENHOR (Benedictus) 
 
Bendito é o Senhor nosso Deus,  
que visita e redime o seu povo.  
Sua presença está viva em nós,  
Sua promessa perdura p’ra sempre. 
 

Ele será Salvador para os homens, libertando de toda a opressão. 
Ficará  presente em nós a Palavra que Ele mesmo nos deu. 
 

Ele será eleito profeta que prepare o caminho ao Senhor,  
proclamando que nos vem salvar, anunciando a todos perdão. 
 

O Senhor quer ver-nos alegres, sem tristeza nem pena ou dor. 
Quer fazer uma terra mais justa que O sirva vivendo o amor  
 

Nascerá um novo sol sobre a terra e a Sua luz a todos chegará. 
Guiará  a quem vive entre sombras, por um novo caminho de paz. 
 

219- CÂNTICO DAS CRIATURAS 
 
Glória a Ti, ó meu Senhor  (4 vezes ) 
 

E por todas as criaturas, e pelo sol, e pelo vento,  
pelas estrelas do firmamento, e pela água e pelo fogo. 
 

Pela nossa irmã a mãe terra, que nos alimenta e nos sustenta.   
E pelos frutos, as flores e as ervas, e pela luz e pelas trevas. 
 

E por aqueles que agora sofrem. E por aqueles que agora choram.  
E por aqueles que agora nascem, e por aqueles que agora morrem. 
 

Para que o sentido da nossa vida seja cantar-Te e louvar-Te,   
e para que a nossa vida inteira  seja sempre uma canção.  

 
220- SANTO  AVENDAÑO 

 
Santo, Santo, Santo, Santo é o Senhor (bis) 
 
Alegrem-se o céu e a terra em Cristo Deus Salvador 
Hossana nas alturas, bendito o nome de Deus.  



 

221 - SANTO VERBUM DEI 
 

Santo, Santo, Santo, Santo é o Senhor. 
O céu e a terra proclamam Tua gloria Senhor. 
 

Hossana, hossana, hossana nas alturas (bis) 
 

Bendito aquele que vem em nome do Senhor. 
 

     222 - SANTO PORTUGUÊS 
 

Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo (bis) 
 

Os céus e toda a terra proclamam para sempre a Vossa glória,  
Hossana nas alturas, bendito  Aquele que vem em nome do Senhor.  

 

223- CANTAI  A  DEUS 
 

Cantai a Deus, todas as criaturas  
e bendizei Seu nome para sempre. 
Cantai a Deus, os anjos do céu,  
todas as aguas, bendizei a Deus. 
Cantai a Deus, estrelas, sol e lua,  
chuva e orvalho, frios e geadas. 
Cantai a Deus, orvalhos e neves,  
calor e fogo, bendizei a Deus. 
 

Cantai a Deus, louvai-O toda a terra,  
o que germina nela cante a Deus. 
Cantai a Deus, colinas e os montes,  
os mananciais dêem sua glória a Deus. 
Cantai a Deus, os mares e os rios,  
todos os peixes e as aves do céu. 
Cantai a Deus as feras e animais,  
com vossas vozes, bendizei a Deus. 
 

Cantai a Deus os filhos dos homens,  
os sacerdotes, bendizei a Deus. 
Cantai a Deus, os jovens e crianças,  
todos os homens, bendizei a Deus. 
Cantai ao Pai, ao Filho e ao Espírito,  
e como irmãos, bendizei a Deus. 
Cantai a Deus em todo o universo,  
quanto respira, bendizei a Deus. 



 

224 – BENDIZEI O SENHOR 
 

Bendizei o Senhor, servidores do Senhor, 
Vós que passais as horas da noite na casa de Deus. 
Levantai vossas mãos e bendizei o Senhor, 
bendito seja Deus desde Sião, quem  fez o céu e a terra. 

 
225- UNIDOS A TODOS OS POVOS  (Magnificat) 

 
Eu canto ao Senhor porque é grande, exulto em Deus  
que me salva, ditosa vão chamar-me as nações,  
em mim descansou o seu olhar. 
 
  Unidos a todos os povos, cantemos ao Deus que nos salva. 
 
Em mim Ele fez obras grandes, Seu amor é mais forte  
que o tempo. Triunfou sobre o mal deste mundo,  
derruba os homens soberbos. 
 
Não quer o poder só de alguns, do pó os pobres levanta. 
Deu pão aos homens famintos, deixando os ricos sem nada. 
 
Liberta todos os homens, cumprindo a eterna promessa 
que fez em favor do seu povo, os povos de toda a terra. 
 

226- A TI  LEVANTO OS MEUS OLHOS (Salmo 122) 
 

A Ti levanto os meus olhos, a Ti, Senhor do Universo 
a Ti levanto os meus olhos esperando a misericórdia. 
 
Como estão os olhos dos escravos  
fixos nas mãos dos seus senhores, 
assim estão os nossos olhos no Senhor  
esperando a misericórdia. 
 
Todos nós estamos saciados  
do sarcasmo dos satisfeitos, 
todos nós estamos saciados  
do desprezo dos orgulhosos. 



 

227- ACLAMAI O SENHOR, TERRA INTEIRA  (Salmo 99) 
 

Aclamai o Senhor, terra inteira, aleluia. 
Servi o Senhor com alegria, aleluia. 
Entrai em sua presença exultando, aleluia 
 
Sabei que o Senhor é nosso Deus, aleluia 
Ele nos fez e nós lhe pertencemos, aleluia 
Nós somos seu povo e seu rebanho, aleluia 
 
Entrai em seus pórticos cantando, aleluia 
Trazei aos seus átrios mil cânticos, aleluia 
Exultai e bendizei o seu nome, aleluia 
 
Porque é bom o Senhor nosso Deus, aleluia 
Sua misericórdia é eterna, aleluia 
E perpétua sua fidelidade, aleluia. 

 
 

228 - CAMINHAREI  (Salmo 114) 
 

Caminharei na presença do Senhor (bis) 
 
Amo ao Senhor  
porque escuta minha voz suplicante 
porque ouve o meu grito de dor,  
na hora de angústia. 
 
Rodearam-me laços da morte,  
caí na tristeza e na angústia 
invoquei o Nome do Senhor:  
Senhor, salva-me a vida. 
 
O Senhor é benigno e justo,  
o nosso Deus é compassivo 
O Senhor guarda os homens simples,  
estando eu sem forças, salvou-me. 

 
 



 

229- DOU-TE GRAÇAS, SENHOR ( Salmo 72) 
 

Dou-Te graças, Senhor de todo o coração,  
diante dos Teus anjos cantarei para Ti. 
 
Prostrar-me-ei em Teu santuário,  
darei graças ao Teu nome 
por Tua misericórdia e Tua lealdade  
porque Tua promessa supera Tua fama 
 
Dêem-te graças, Senhor, os reis da terra inteira  
ao escutar o oráculo da Tua boca,  
cantam os caminhos do Senhor 
porque a glória do Senhor é grande. 
 

Quando caminho entre perigos  
me conservas a vida, Senhor, 
Tua misericórdia é eterna  
nunca deixes a obra das Tuas mãos. 

 
230- ESTE É O DIA (Salmo 117) 

 
Este é o dia em que actuou o Senhor  
seja nossa alegria e nosso gozo. 
Dai graças ao Senhor porque é bom,  
porque é eterna sua misericórdia, aleluia 
 
Que o diga a casa de Israel: é eterna sua misericórdia 
que o diga a casa de Aarão: é eterna sua misericórdia 
que o digam os fiéis do Senhor: é eterna sua misericórdia. 
 
Hinos de alegria e de vitória  
são cantados na tenda dos justos. 
A dextra do Senhor fez prodígios, elevou-nos a dextra do Senhor. 
A dextra do Senhor é poderosa, é excelsa a dextra do Senhor. 
 
Vinde abrir-me as portas da justiça, quero ir dar graças ao Senhor. 
Esta é a porta do Senhor, só os justos entrarão por ela. 
Eu  não hei-de morrer, sim viverei  
para narrar as obras do Senhor. 



 

231 - LEVANTO OS MEUS OLHOS (Salmo 120) 
 

Levanto  os meus olhos para os montes, donde me virá o auxílio? 
O auxílio está no Senhor, que fez o céu e a terra. 
 

O auxílio está no Senhor que fez o céu e a terra (bis) 
 

Não permitirá que vacilem os teus passos, tua sentinela não dorme 
não dorme nem repousa, o que guarda Israel. 
 

A sombra do Senhor é tua guarda, o Senhor está à tua direita 
de dia o sol não fará mal, nem a lua de noite. 
 
 

232- TODOS CANTAMOS P’RA TI, SENHOR (salmo 116) 
 
Todos cantamos p’ra Ti, Senhor, aleluia (bis) 
 

Todos os povos louvem o Teu nome, o Nome do Senhor 
o Teu amor aos Homens é forte, p’ra sempre fiel é Deus. 
 

Glória a Deus Pai que mora no céu e a Cristo o Senhor 
glória ao Espírito habita em nós, a glória a nosso Deus. 
 

233- O SENHOR É NOSSO REI  (Salmo 149) 
 

Aleluia, aleluia, o Senhor é nosso Rei (bis) 
 

Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez maravilhas, 
Sua mão direita e Seu braço lhe deram a vitória. 
 

O Senhor anunciou a salvação às nações revelou a Sua justiça 
Sua bondade manifestou à casa de Israel. 
 

Os confins da terra puderam ver a salvação do nosso Deus. 
Aclamai povos o Senhor, alegrai-vos e cantai. 
 

Cantai ao Senhor salmos com a cítara  e com a lira 
com trombetas aclamai diante do Senhor. 
 

Exulta o mar e o que ele contém, toda a terra e seus habitantes 
aplaudi, vós todos os rios vós montes rejubilai. 



 

234- QUE ALEGRIA (Salmo 121) 
 

Que alegria quando me disseram: “Vamos para a casa do Senhor” 
Os nossos passos se detêm às tuas portas, Jerusalém. 
 
Jerusalém edificada como cidade bem unida; 
a ti sobem as tribos, as tribos do Senhor. 
 
Segundo o costume de Israel, p’ra celebrar o Nome do Senhor. 
Ali estão os tribunais da justiça dentro da casa de David 
 
Desejai a paz a Jerusalém! Vivam seguros quantos te amam. 
Haja paz dentro dos teus muros, em teus palácios, tranquilidade. 
 
Por  meus irmãos e companheiros, eu pedirei  a paz p’ra ti. 
Pela casa do Senhor nosso Deus, te desejo todo o bem. 

 
 

235- QUE O SENHOR NOS CONSTRUA CASA (Salmo 126) 
 

Que o Senhor nos construa a casa 
que o Senhor nos guarde a cidade 
que nos dê a sua riqueza 
e nos guarde sempre do mal. 
 
Se o Senhor não constrói a casa  
em vão se afadigam os construtores 
se o Senhor não guarda a cidade,  
em vão vigiam as sentinelas. 
 
É inútil que madrugueis, 
que veleis até alta noite 
que comais o pão afadigados,  
Deus o dá àqueles que O amam. 
 
Feliz o que teme o Senhor,  
aqueles que andam em seus caminhos 
a verdade será o seu arrimo  
e assim será abençoado. 



 

236- SENHOR TU ME ENTENDES E CONHECES (Salmo 139) 
 

Senhor, Tu me entendes e me conheces, 
conheces quando me sento e levanto, 
de longe conheces os meus pensamentos, 
conduzes o meu caminho e o meu descanso. 
 
Todos os meus passos Te são familiares. 
 
Ainda a palavra, não me chegou à boca 
e Tu, Senhor já a conheces toda. 
Abraças-me por trás e por diante, 
e cobres-me com Tua mão. 
 
Todos os meus passos Te são familiares. 
 
Para onde posso ir longe de Ti 
se quando subo à imensidão 
e quando entro no segredo, estás aí. 
se peço asas ao amanhecer, 
para ir ao outro lado do mar 
também me encontro aí, na Tua mão. 
 
Senhor, eu Te dou graças por Tuas maravilhas, 
pois Tu, Senhor me formaste em cada detalhe, 
e porque me escolheste gratuitamente 
e segues passo a passo a minha vida. 
 
Todos os meus passos Te são familiares. 
 
Se eu contar os Teus pensamentos 
são abundantes ó Deus, como as estrelas; 
e quando estou cansado ainda estou contigo, 
não deixes que me perca por mau caminho. 
 
 

 
 
 



 

237- SENHOR, DEUS NOSSO (Salmo 8) 
 
Senhor Deus nosso,  
Que  admirável é o Teu Nome em toda a terra(bis) 

 
Quando contemplo o céu, obra de teus dedos 
a lua e as estrelas que criaste,  
que é o homem para que te lembres dele 
o ser humano para dar-lhe poder. 
 
Fizeste-o pouco inferior aos anjos,  
o coroaste de glória e dignidade  
deste-lhe o mando sobre as obras das tuas mãos,  
Tudo lhe submeteste sob os seus pés. 
 
Rebanhos de ovelhas e touros  
e até as feras do campo 
as aves do céu, os peixes do mar.  
Tudo lhe submeteste sob os seus pés. 
 
 
 

238 - TU ME ENTENDES E CONHECES  (Salmo 138) 
 

Tu me entendes e me conheces.  
Tu me falas, a mim, Senhor 
 
A  onde irei  sem  o Teu Espírito?  
Como posso evitar o Teu olhar? 
 
Tu me proteges e me defendes  
e minha alma tem sede de  Ti 
 
Tu me criaste para louvar-te.  
Dou-Te graças p´ra sempre, Senhor. 
 
 
 
 



 

239- MINHA ALMA ESPERA NO SENHOR (Salmo 129) 
 

Desde o fundo a Ti grito, senhor, 
Senhor escuta a minha voz, 
estejam Teus ouvidos atentos 
à voz da minha súplica. 
 
Minha alma espera no Senhor 
minha alma tem fé na Sua palavra 
minha alma espera no Senhor 
porque n’Ele está a salvação 
 
Se levas conta dos delitos, Senhor 
quem poderá resistir? 
Mas de Ti procede o perdão 
e assim infundes respeito 
 
Minha alma espera no Senhor 
mais do que a sentinela a aurora 
espera Israel no Senhor 
como a sentinela a aurora. 
 
Porque do Senhor vem a misericórdia 
e a abundante redenção 
e Ele redimira Israel 
de todos os seus delitos. 
 

240- O SENHOR GOSTA DE MIM  
 
O Senhor gosta de mim como a menina dos Seus olhos 
Ele saberá o que fazer, que fazer de mim, n`Ele eu confio  
 
Nosso coração não deve,  
não deve limitar-se a um mundo reduzido,  
pois todos somos irmãos, filhos deste Coração, Coração de Cristo. 
 
Devo viver em Cristo, por Cristo e sempre para Cristo  
p´ra fazer-me semelhante e atrair  todo aquele que crê em Cristo. 
 



 

241- TEU REINO É VIDA (Salmo 71) 
 

Teu Reino é vida, Teu Reino é verdade 
Teu Reino é justiça, Teu Reino é paz 
Teu Reino é graça, Teu reino é amor 
venha a nós o Teu Reino, Senhor (bis) 
 
Ó Deus dá ao Rei o Teu juízo,  
ao filho do rei a Tua justiça 
para que Ele governe bem o Teu povo  
e Teus humildes com equidade (bis) 
 

Que os montes tragam paz ao povo  
e as colinas tragam a justiça 
Ele protegerá o povo humilde  
salvará os filhos dos mais pobres (bis) 
 

Viverá tanto como o sol,  
como a lua de idade em idade 
descerá como a chuva na relva  
como o orvalho que rega a terra (bis) 
 

Livrará o pobre que suplica  
o aflito que não tem protector 
apiedar-se-á do fraco e indigente  
e salvará os necessitados (bis) 
 

Aclamarão todos o seu Nome  
que durará tanto como o sol 
nele será abençoada toda a terra  
e as nações O exaltarão (bis) 

 
242 - LOUVAI AO SENHOR (Salmo 116) 

 
Louvai ao Senhor, gentes todas; 
Exaltai o Senhor, povos todos. 
 

 Glória ao Senhor, Honra ao Senhor. Louvor ao Senhor 
 

Pois é poderosa sobre nós a Sua graça. 
E a fidelidade do Senhor permanece para sempre. 



 

243 - TU ÉS SENHOR A MINHA LUZ (Salmo 26) 

 
O  Senhor é  minha luz e minha salvação,  
O  Senhor é  a defesa em minha vida 
Se o Senhor é minha luz a quem temerei?  
Quem me fará tremer? 
 

Uma coisa peço ao Senhor:  
habitar p’ra sempre em sua casa 
gozar da doçura do Senhor,  
contemplando seu templo santo. 
 

Não me escondas teu rosto, ó Senhor,  
buscarei todo o dia o teu rosto 
se meu pai e minha mãe me abandonam,  
o Senhor me acolherá. 
 

O  Senhor ensina-me o caminho,  
guia-me pela senda verdadeira  
gozarei da doçura do Senhor  
na terra dos vivos. 

 

244- TUA PALAVRA ME DÁ VIDA (Salmo 118) 
 

Tua Palavra me dá vida, confio em Ti, Senhor, 
tua Palavra é eterna e nela esperarei. 
 

Felizes os de vida imaculada que andam na lei do Senhor. Felizes 
os que guardam seus preceitos e O buscam de todo o coração. 
 

Minh’alma sobre o pó está prostrada, a vida me devolva tua 
palavra, minh’alma está cheia de tristeza, conforta-me, Senhor, 
com tuas promessas 
 

Escolhi o caminho verdadeiro, pus diante de mim os teus decretos 
correrei pelo caminho do Senhor , logo que me dilateis o coração. 
 

É para mim consolo na tristeza, sentir que tua Palavra me dá vida 
de noite me lembro do Teu Nome, a tua Lei, Senhor, quero 
guardar. 
 



 

245 - UM MOMENTO DE TERNURA 
 

Só em Ti vive em paz meu coração, vivo em Ti do Teu amor, Tu me 
cuidas com  tua bondade. Só em Ti fica em paz, todo o meu ser.  
Sei quem sou para  todos os outros, instrumento da Tua bondade. 
 

Dizes-me: “ Vem, vem a mim, quero viver dentro de ti assim 
chegar a todos aqueles que deixaram de sorrir. Quero que sintam 
meu amor. ”Abba, eu preciso do teu amor!” Sê para eles aquele 
que foi um momento de ternura. 
 

Só em Ti o desejo de um perdão. O espírito de liberdade  que nos 
une em amizade. Só em Ti escutar o meu irmão, descobrindo na 
sua vida o Teu caminho de amor. 
 

Só em Ti o silêncio criador, a presença que ilumina o mundo da 
dor. Só em Ti rezar para viver: “ Eis-me aqui, faça-se em mim”,  
eu abraço Tua vontade. 
 

Só em Ti a bondade e a ternura que descansam meu coração; 
”Nada  temas, estou contigo” .Só em Ti eu descobri quem sou.  
Teu espírito envia: que a minha vida seja só amor. 
 

246- SINTO QUE ÉS O MEU DEUS 
 

Sinto que és o meu Deus, que os teus olhos me vêem com muito amor 
e posso sentir a Tua presença que está dentro do meu coração. 
 

Cantarei para Ti porque ao Teu lado p´ra sempre estarei, 
caminharei sempre contigo, encontrarei Tua verdade. 
 

247- VEM, SENHOR NÃO TARDES 
 

Vem, vem, Senhor, não tardes. Vem, vem que te esperamos. 
Vem, vem, Senhor, não tardes. Vem depressa, Senhor 
 

O mundo morre de frio, a alma perdeu calor. 
Os homens não são irmãos, o mundo não tem amor. 
 

No meio da noite escura, o mundo sem paz não vê. 
Buscando está uma esperança, buscando, Senhor, tua fé. 
 

Ao mundo lhe falta vida. Ao mundo lhe falta luz. 
Ao mundo lhe falta o céu. Ao mundo lhe faltas Tu. 



 

248 - SANTO 
 

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 (bis). 
Bendito o que vem em nome do Senhor,  
hossana nos céus, hossana. 
 

249 –  CRIADOR  DO HOMEM  (“Alfarero del hombre”) 
 

Criador do homem, mão trabalhadora, 
que da profundidade da terra,  
convocas os pássaros à primeira aurora,  
aos pastos os primeiros animais. 
De manhã Te procuro feito de luz concreta, 
de espaço puro e terra amanhecida.  
De manhã Te encontro vigor, origem,  
meta dos sonoros rios da vida. 
A árvore toma corpo e a água melodia, 
Tuas mãos são recentes na rosa,  
espessa-se a abundância do mundo ao meio do dia  
e estás de coração em cada coisa. 
Não há brisa se não alentas, monte se não estás dentro,  
nem solidão onde não sejas forte. 
Tudo é presença e graça, viver é este encontro, 
Tu, pela luz, o homem pela morte. 
Que se acabe o pecado! Olha que é loucura, 
deixar tanta beleza em tanta guerra!  
Que o homem não Te obrigue, Senhor, a arrepender-te de lhe 
teres dado um dia as chaves da terra.  

 
250 – DEUS ESTÁ AQUI 

 

Deus está aqui  (está aqui), tão certo como o ar que respiramos, 
tão certo como a manhã que se levanta 
tão certo como este canto que podes ouvir. 
 

Ele está aqui, está no meio de nós, 
Ele está aqui e dá força à nossa união. 
Deus quer ir contigo quando por essa porta saias 
e podes senti-lo bem dentro do teu coração. 



 

251 –  ADORAI O SENHOR DEUS 
 

Adorai o Senhor Deus, aleluia,  
adorai-O nas alturas, aleluia. 
Cantai Suas maravilhas, aleluia,  
proclamai  a salvação, aleluia. 
 

O Senhor criou os céus, aleluia,  
Ele é rei do universo, aleluia. 
Bendizei Seu nome santo, aleluia,  
aclamai-O terra inteira, aleluia 
 

Alegrai-vos no Senhor, aleluia,  
que o Senhor é justo e bom, aleluia. 
Julga os homens com verdade, aleluia,  
é fiel ao Seu amor, aleluia. 
 

O Senhor ressuscitou, aleluia,  
vive junto do Seu Pai, aleluia. 
Fundou a Sua Igreja, aleluia,  
para unir os homens todos , aleluia. 
 

Glória ao Pai que nos criou, aleluia,  
glória ao Filho Salvador , aleluia 
Glória ao Espírito de vida, aleluia,  
hoje e para todo o sempre, aleluia. 
 

252 – GUIADO PELA MÃO 
 

Guiado pela mão com Jesus eu vou 
e sigo-O como ovelha que encontrou pastor 
guiado pela mão com Jesus eu vou, aonde Ele vai. 
 

Se Jesus me diz:  “amigo, deixa tudo e vem comigo”. 
Como posso resistir ao Seu amor? 
Se Jesus me diz: “amigo, deixa tudo e vem comigo” 
Minha mão porei na Sua, irei com Ele. 
 

Se Jesus me diz:  “amigo, deixa tudo e vem comigo”, 
Como posso ser feliz sem ir com Ele? 
Se Jesus me diz:  “amigo, deixa tudo e vem comigo” 
Seguirei o Seu caminho, irei com Ele. 



 

253 – NÃO VOS DEIXAREI 
 

Não vos deixarei, diz o Senhor,   
enviar-vos-ei  meu  Espírito de Amor, 
vos recordará tudo o que Eu vos disse  
e vos dirá que Eu sou o Senhor”. 
 

Jesus é, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor 
para glória de Deus Pai, é o Senhor. 

 

Deixo-vos a paz, a paz vos dou.   
Permanecei no Meu amor,  
pois este amor vos consagrou  
e assim sabereis que Eu sou o Senhor. 

 

254 - SANTO DISCÍPULAS 
 

Santo, Santo, oh Santo, Santo. Ó Santo é o Senhor,  
Cheios estão os céus e a terra da Tua glória Senhor. 
 

(Hossana nos céus, bendito o que vem em nome do Senhor,  
Hossana nos céus) 

 

255 - CRISTO, SENHOR, ÉS O GUIA 
 

Quando Te encontro, descanso 
Tu reconfortas minha alma. 
 

Cristo, Senhor, és o guia, o Bom pastor que me conduz, 
 minha vida, minha luz. (bis) 
 

Por Teus caminhos me guias   
para louvor do Teu nome. 
 

Não temerei os perigos   
pois sei que Tu estás 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. 



 

256 – SANTO  “ ÉS O DEUS DO AMOR” 
 

Santo, Santo, Santo é o Senhor (bis). 
Tudo tem a Tua Vida Senhor, Tu és o Deus do Amor. 
Tudo tem a Tua Palavra Senhor, Tu és o Deus da Verdade. 
Santo, Santo, Santo é o Senhor (bis). 
Hossana, Hossana, Hossana, Hossana. 
 

257 – VÓS TODOS SEREIS O MEU POVO 
 

Vós todos sereis o meu povo. Eu sempre serei o vosso Deus. 
Dar-vos-ei um coração novo e infundirei Meu Espírito de Amor. 
 
Será um coração sem fronteiras,  
onde todos tenham um lugar, 
onde a única linguagem seja de amor e unidade. 
 
Será um coração que se comova,  
levantará o que cansado está. 
Chorará com o que chora com o que ri sorrirá. 
 
Será um coração donde brote  
a justiça e a fidelidade 
Semeará a esperança. Surgirá a Verdade. 
 

258 -  REPARAR O CORAÇÃO DO MUNDO 
 

Reparar  o coração do mundo 
e adorar a Cristo porque se faz Pão.  
Viver só em Cristo, por Ele, para Ele, 
tornar-nos mais simples, deixá-Lo crescer. 
E reconciliar todo homem que sente falta de amor,  
estar junto do irmão que sofre, 
levar-Lhe a alegria da salvação. 
Não pôr qualquer limite ao nosso coração,  
ser p´ra toda a gente presença de amor. 
E Cristo presente na comunhão  
é para os povos o Deus e Senhor,  
o Deus e Senhor (bis). 



 

259 - TODOS UNIDOS EN TODO 
 

Si todos buscamos complacernos y en silencio sufrir,  
el mundo sería un paraíso, el hombre sería feliz. 
Quiero formar mi propia historia en la sola mente del Señor  
y el corazón tener dispuesto para acoger todo su amor. 
 

Todos unidos en todo como los dedos de la mano y un 
corazón universal, entregarnos por amor, darlo todo por la 
paz, en la sencillez con humildad. 

 

Como un poco de barro en sus manos sostenidos por su voluntad, 
nuestra vida debe abandonarse, para que Él nos pueda modelar.  
Si el grano de trigo no cae y muere, la tierra no lo fecundará.  
Para ser cimiento es necesario que nos dejemos apisonar. 

 

260 - ME VAS HACIENDO TUYA 
 

Me vas haciendo tuya desde siempre, desde el seno seguro de mi 
madre, desde mi ser pequeño de criatura, me vas haciendo tuya 
desde siempre. 
 

Me vas haciendo tuya desde dentro, savia virgen de mi 
árbol renacido, fortaleza secreta de mi amor, me vas 
haciendo tuya desde dentro. 
 

Me vas haciendo tuya noche a noche, silencio tras silencio, grito a 
grito, golpe a golpe de vida, muerte a muerte, me vas haciendo 
tuya desde noche a noche. 
 

Me vas haciendo tuya, Dios amigo, perdón en cruz que lava 
mi pasado,promesa que ilumina mi futuro, me vas haciendo 
tuya, Dios amigo. 
 

Me vas haciendo tuya para todos, puente abierto hacia el hombre, 
luz, camino, profeta, paz, perdón, Eucaristía, me vas haciendo 
tuya para todos. 
  

Me vas haciendo tuya desde siempre, me vas haciendo tuya 
desde dentro, me vas haciendo tuya noche a noche, me vas 
haciendo tuya Dios amigo. 

 

Me vas haciendo tuya, para todos, me vas haciendo tuya noche a 
noche, me vas haciendo tuya desde dentro, me vas haciendo tuya 
desde siempre. 



 

261-  TE  LLEVARÉ AL DESIERTO 
 

Conozco tu conducta y tu constante esfuerzo, has sufrido por mi 
causa sin sucumbir al cansancio, pero tengo contra ti que ha 
dejado enfriar tu primer amor. 
 

Por eso yo la voy a seducir la llevaré al desierto y allí le hablaré 
al corazón y ella me responderá como en los días de su juventud  
 
No se te llamarás jamás abandonada ni a tu tierra se dirá ya más la 
desolada pues tu Dios se complacerá en ti y tu tierra será 
desposada. Como joven se casa con doncella se casará contigo tu 
hacedor y con gozo de esposo por su novia se gozará por ti tu Dios. 
Por eso yo... 
 

Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré en fidelidad, 
en amor y en compasión y tu conocerás a tu Dios. Ensancha el 
espacio de tu tienda, tus clavijas asegura, no te detengas pues tus 
hijos heredarán naciones y un pueblo de Dios formarás. Por eso yo 
te voy... 

 
 

262-  VEO A  DIOS MUY GRANDE 
 

Veo a Dios muy grande y a mí  pequeñísima, 
y me gozo por que esto es ver lo es Dios y lo que soy yo.   
Viéndome pequeña estoy en mi centro, porque veo lo que hace  
Dios en mí y en mis cosas, que es lo que yo quiero.  
 
MAGNIFICAT ANIMA MEA DOMINUM (4x) 
 
Dios me ama muchísimo, con privilegio especial.  
Verdaderamente ha hecho prodigios a favor mío.  
Por Él nunca queda el dar a manos llenas,  
somos nosotras las que no sabemos acoger las horas de gracia. 
 
Porque a Dios le agrada valerse de los pequeños,  
y le roba el corazón el humilde y el sencillo.  
Su amor infinito alcanza a todos los hombres,  
por su sola misericordia, porque somos sus hijos 



 

263 –  SANTA  MARIA  
 

Porque foste mulher de um povo escravo  
sonhavas uma nova Nazaré.  
Quando não te podias pronunciar,  
entoavas um canto a Yavéh. 
Porque foste mulher que, no silêncio,  
escutavas a palavra do Senhor,  
sabias que o amor é sempre justo,  
que compromete e dá vigor. 
 

Santa Maria, que acolheste a Palavra de Yavéh. 
Santa Maria, que viveste a Aliança de Israel. 

 

No teu ventre formou-se o Homem novo, 
encarnando em ti a salvação,  
confiavas num Deus apaixonado,  
mesmo quando sentias medo e dor. 
Porque foste mulher atenta e forte ,  
acompanhaste o teu Filho até à cruz.  
A esperança firme em teu olhar ainda que te  faltasse luz. 
 

Porque foste mulher que, pelo Reino, oferecia a vida e a dor,  
apoiaste a fé dos primeiros dizendo a todos: ressuscitou! 
Fortalece meus passos no caminho,  
fortalece minha voz na tua canção,  
que viva e que proclame a Palavra , ao serviço do Reino de Deus. 

 
264 - Ó DEUS QUE TE LOUVEM OS POVOS  (Salmo 66) 

 
Ó Deus que Te louvem os povos, que todos os povos Te louvem. 
 

O Senhor tenha  piedade e abençoe, ilumine Seu rosto sobre nós;  
conheça a terra Seus caminhos, todos os povos a Salvação. 
 

Que cantem de alegria as nações  
porque julgas o mundo com justiça ;  
julgas os povos com rectidão e governas as nações da terra. 
 

A terra produziu os seus frutos, o Senhor nosso Deus nos abençoa,  
que Deus nos abençoe e que O temam todas as nações da terra. 



 

265 -  A DEUS DÊEM GRAÇAS OS POVOS  (Salmo 66) 
 
A Deus dêem graças os povos. Aclamem os povos a Deus (bis) 

 

Que Deus tenha piedade e abençoe, resplandeça Seu rosto sobre 
nós, conheça a terra os Seus caminhos e as nações a Sua salvação. 
 

Que cantem de alegria as nações porque governas o mundo com 
justiça, com rectidão governas os povos, todas as nações da terra. 
 

A terra deu-nos o seu fruto, abençoou-nos o Senhor nosso Deus, 
que Deus nos abençoe e que O temam todos os confins da terra. 
 

266- AO AMOR QUE TE ARRASTA 
 

Ao amor que te arrasta não perguntes : Onde vais? Onde vais? Irei 
contigo. Se aos homens vais falar das injustiças e de paz, e de paz. 
Irei contigo. 
 

No corpo da terra semearás flores de trigo, flores de trigo. E ás 
portas da fome anunciarás pão de paz, pão de paz.  Irei contigo. 
 

Se as estradas que percorres são de paz e justiça, e justiça. Irei 
contigo. Se a esperança cai desfeita a teus pés, recomeça, 
recomeça. Irei contigo. 
 

 

267 -  DEUS CONTINUA A CHAMAR 
 

Eu, o Senhor do céu e da terra, escutei o clamor do meu povo. 
Eu, o dador de Vida aos homens, conheço os seus sofrimentos. 
 

Eu, o Criador de tudo quanto existe, sofro a dor da minha gente. 
Eu, Sou sua luz, Sou seu pão e pastor, posso devolver-lhes a Vida. 
A quem enviarei? Quem irá? Quem lhes dirá? (bis) 
 

Eis-me aqui, escutei a Tua chamada durante a noite. 
Eis-me aqui, ponho a vida nas tuas mãos para todos. 
Eis-me aqui, da Tua palavra serei voz, para o Teu povo serei luz. 
Faz de mim o que quiseres. 
 

Abre os olhos aos rostos sombrios, que andam sem esperança. 
E ergue o olhar, quem parará duma vez estes rios de morte? 



 

268 -  INSTRUMENTO DE PAZ 
 
Onde houver ódio que eu leve o amor. 
E houver ofensa que eu leve o perdão. 
E houver discórdia que eu leve a união. 
E houver dúvida que eu leve a fé. 
Senhor Jesus. 
 
Senhor Jesus, fazei de mim  
um instrumento da vossa paz (bis). 
Pois é dando que se recebe. 
E é perdoando que se é perdoado. 
E é morrendo que se renasce para a vida. 
 
E onde houver erro que eu leve a verdade. 
E desespero que eu leve a esperança. 
E houver tristeza que eu leve a alegria. 
E houver trevas que eu leve a luz. 
Senhor Jesus. 

 
269 - ALELUIA, JÁ VEIO O REINO (II vésp. Dom ) 

 
Já veio o Reino do Senhor Jesus Cristo,  
já veio o Reino do Senhor nosso Deus. 
 
Aleluia, Aleluia, Aleluia (bis) 

 
Demos-Lhe glória, já chegaram as bodas, 
demos-Lhe glória, as bodas do nosso Deus. 
 
Bem-aventurados, os convidados às bodas, 
às bodas do Cordeiro. 
 

270 - SENHOR DÁ-NOS A PAZ 
 

Senhor dá-nos a Paz, 
a Paz do Teu perdão,  
e aos que não Te conhecem  
dá-Lhes Tua mão. 

Dá-nos a paz, 
dá-nos Senhor, 
Senhor dá-nos a Paz, 
a Paz do Teu amor 



 

271 - PERDOA SENHOR 
 

Perdoa, Senhor, o nosso dia, a ausência de gestos corajosos. A 
fraqueza dos actos consentidos, a vida nos momentos mal amados. 
 

Perdoa o espaço que te não demos, perdoa porque não nos 
libertamos. Perdoa as correntes que pusemos, em Ti, Senhor, 
porque não ousamos. 
 

Contudo faz-nos sentir , perdoar é esquecer a antiga guerra. E 
partindo recomeçar de novo , como o sol que sempre beija a terra. 

 

272 - EM  NOME DO PAI 
 

Em nome do Pai,  em nome do Filho 
Em nome do Espírito Santo , estamos aqui. 
 

Para louvar  e agradecer, bendizer e adorar 
Estamos aqui, Senhor, ao teu dispor 
 

Para louvar e agradecer, bendizer e adorar 
E aclamar : Deus Trino de Amor 

 

273  - JESUS DE NAZARÉ 
 

Fizeste caminho descalço,  
tão simples e tão livre como o vento. 
Fizeste caminho com outros,  
tão pobres e humildes como tu. 

 

Jesus de Nazaré, posso encontrar-te  
nos homens construtores de paz. 
Jesus de Nazaré posso tocar-te  
em cada sem-abrigo sem seu pão 
 

Teu amor  foi tão grande e profundo,  
rompeu toda a fronteira sem violência 
Teu amor,  um convite que exige  
uma vida pela Vida sem parar 
 

Jesus de Nazaré, posso encontrar-te  
nos  homens que procuram a verdade. 
Jesus de Nazaré posso tocar-te  
em cada oprimido sem liberdade 



 

274 . Ó MINHA SENHORA E MINHA MÃE  (MSV) 
 

Ó minha Senhora e também minha Mãe 
Eu me ofereço inteiramente todo a vós 
E em prova da minha devoção 
Eu hoje vos dou meu coração. 
 
Consagro a vós meus olhos 
Meus ouvidos, minha boca 
Tudo o que sou desejo que a vós pertença 
Incomparável Mãe guardai-me e defendei-me 
Como coisa e propriedade vossa. Ámen. 

 
 

275.  VASOS DE BARRO 
 

Nós não nos pregamos a nós, mas ao Senhor 
e apenas o fazemos por seu amor. 
Das trevas resplandece a luz, disse Deus, 
e foi Ele quem brilhou no coração dos seus. 
 
Trazemos porém este tesouro em vasos de barro 
para que se possa ver vir de Deus esse poder 
 
Em tudo somos atribulados e perseguidos 
mas não desamparados, e nunca vencidos. 
No nosso corpo levamos, sem cessar, 
a morte de Jesus, para a sua vida manifestar 
 
Sabemos que Aquele que O ressuscitou 
também ressuscitará aqueles para quem olhou, 
e assim jamais iremos perder a alegria 
grande é o peso da glória que nos espera um dia.  

 
 
 
 
 
 



 

276 -  POR NOSSO AMOR 
 
Por nosso amor, morreu o Senhor 
Numa cruz morreu o Senhor 
Recomendou dar a vida como irmãos 
Em sinal de amor. 
 
Planearam a sua morte em silêncio 
Assustaram com gritos o povo 
E num lenho pregaram o seu corpo 
À hora de noa, à hora de noa 
O Senhor, O Senhor morreu.  O Senhor morreu 
 
É a hora de noa na terra 
As sirenes de alarme tocaram 
Mas ninguém se decide a acordar 
E o meu irmão chora, e o meu irmão morre 
E o clamor da sua voz não nos dói 
E o meu irmão morre. 
 
 

277 - VIA DE AMOR 
 
Via de Amor, és Tu Jesus 
O Pão do Céu que nos transforma em Ti. 
 
Não, não estamos sós sobre esta terra, 
pois Tu ficaste entre nós, para nos saciar: És pão da vida 
e inflamas com o Teu Amor, toda a Humanidade. 
 
Sim, temos o céu sobre esta terra, 
pois Tu ficaste entre nós, mas nos levas contigo  
para a Tua casa, onde viveremos junto a Ti, toda a Eternidade. 
 
Não, a sombra da morte não nos assusta, 
pois Tu ficaste entre nós; E quem vive de Ti 
vive para sempre. 
És Deus connosco, és Deus para nós, 
És Deus no meio de nós. 



 

278 -  ESTAS SÃO AS NOSSAS OFERTAS 
 

Estas  são as nossas ofertas  
que levamos para o Teu altar 
Pão e Vinho, dor e alegria 
Estão aqui para Te entregar 
 

É o pão que temos aqui,  
O sinal da nossa união 
Graças a Ti, vai ser para nós 
O Pão da Vida e da Salvação. 
 

É o vinho que temos aqui,  
Sangue e voz do Teu coração 
Graças a Ti vai ser para nós 
Vinho da Vida e da Salvação. 
 

279 –  SENHOR DA CRUZ 
 

Teus braços que libertam, presos na cruz 
Teus braços que ofertam harmonia e luz 
E que me envolvem e me transformam 
P´la Tua cruz, Senhor, p´la Tua cruz. 
 

Tuas palavras de amor, fonte de esperança 
Tuas palavras de dor pedem confiança 
E que me interpelaram e  me aproximaram 
Da Tua cruz, Senhor, da Tua cruz. 
 

Teus olhos que me dão vista p´ra ver 
Teus olhos de paixão que me dão viver 
E que me cativaram e me conquistaram 
Junto da Tua cruz , junto da cruz. 
 

Tuas mãos são instrumento do eterno Espírito 
Teu sangue é fermento da nova criação 
Que Te espera e Te adora 
Aos pés da Tua cruz, aos pés da cruz. 
 

Teu corpo ensanguentado, aberto em dom 
Teu coração rasgado que em amor me cura 
E que me lança e que me rasga 
Contigo na Tua cruz, Contigo em cruz. 



 

280 – CRIA EM MIM UM CORAÇÃO PURO 
 

Cria em mim , ó Deus, um coração puro 
Renova em mim um espírito recto  
 

E não me retires da Tua presença 
E não afastes de mim , Teu Espírito Santo 
Devolve-me o gozo da Tua salvação 
Cria em mim um Espírito recto. 
 

281 - ABRE A TUA TENDA 
 

Abre a tua tenda ao Senhor, recebe-O dentro, escuta a Sua voz. 
Abre a tua tenda ao Senhor, prepara o caminho que chega o Amor. 
 

O Advento é esperança, a esperança, salvação. Aproxima-se o Senhor. 
Preparemos os caminhos, os caminhos do Amor. Escutemos a Sua voz. 
 

Que se quebrem as correntes, que se cante liberdade, o Senhor vem-
nos salvar; Curará nossas feridas, nosso medo e solidão. Ele será nossa 
paz. 
 

282-  AMAR E MAIS AMAR 
 

Rafaela Maria pôs em Deus o coração 
E ao olhar o mundo encheu-se de compaixão. 
Olhava para a vida com olhos cheios de amor 
E assim chegou a ver a Luz que transforma a dor. 
 

Amar e mais amar e pedir sempre o Amor, 
Humildade e confiança, simplicidade e humor 
Viver com alegria, fazer tudo pela Paz 
A vida nas mãos de Deus e a Deus em tudo adorar. 
 

O sorriso e o perdão oferecidos cada dia 
E a força da sua vida foi sempre a Eucaristia. 
Quis ser vida para muitos com Amor Universal 
Para poder Reparar este mundo desigual. 
 

Com Rafaela Maria aprendemos a Adorar 
A deixar que Deus nos guie, a deixar-nos transformar. 
Queremos ser Vida no mundo e  a alegria transmitir 
Fazer da vida uma Festa, e em tudo Amar e Servir. 



 

                  283 -  MARIA DO CAMINHO 
 

 

Ao longo da tua vida  tu não caminhas só 
Contigo pelo caminho Santa Maria vai 
 

Vem, vem connosco a caminhar, Santa Maria vem (bis) 
 

Ainda que alguém te diga: “nada podes mudar” 
Luta por um mundo novo, luta pela verdade 
 

Se pelo mundo os homens não se conhecendo vão 
Ao que caminha ao teu lado não negues a tua mão 
 

Mesmo que julgues inúteis os passos que dando vais 
Tu vais abrindo caminho, outros irão atrás 
 
 

284 - NÃO HÁ SOLIDÃO 
 

Não há solidão, tristeza ou sofrimento 
Em Ti nós encontramos, a paz que procuramos 
Amar em liberdade, viver o dia-a-dia 
Fazer Tua vontade, com esperança e alegria 
 
Através da nossa oração 
Seremos um só nesta união 
A Teu lado, em cada momento 
Sentiremos Tua protecção 
Senhor, dá-nos a Tua mão 
 
Se contigo aprendermos a saber perdoar 
Foram duros momentos que soubeste aceitar 
Dá-nos Senhor a força, pr’a Fé continuar 
Pois a nossa família de Ti vai precisar 

 
 
 
 
 
 



 

285 -  SANTO “JESUS CRISTO SUPERSTAR” 
 
Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo é o Senhor do universo. 
Os céus e a terra proclamam para sempre a vossa glória.  
Hossana nas alturas. 
 

Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo é o Senhor do universo. 
Bendito Aquele que vem em nome do Senhor. Hossana nas alturas. 

 
286 - SANTO É O SENHOR DEUS 

 
Santo, Santo é o Senhor Deus, Deus do Universo (bis) 
 

O céu e a terra proclamam a Vossa glória, Hossana. 
Bendito que vem em nome do Senhor, Hossana. 

 
287 - ACOLHE A NOSSA OFERTA 

 
Acolhe a nossa oferta, Deus do universo 
Neste misterioso encontro com o Teu Filho. 
Recebe o pão que Tu nos dás,  transforma-o em Ti, Senhor 

 
Bendizemos o Teu nome Senhor, Tu que és a fonte da Vida 
Bendizemos-Te Senhor (bis) 

 
Acolhe a nossa oferta, Deus do universo 
Neste misterioso encontro com o Teu Filho. 
Recebe o vinho que Tu nos dás, transforma-o em Ti, Senhor 

 
288 - QUEM NOS SEPARARÁ DO TEU AMOR 

 
Quem nos separará do Teu amor?  A tribulação  ou a espada?   
Nem a morte nem a  vida nos separarão do Amor de Cristo Senhor. 

 
Quem nos separará da Tua paz ? A perseguição, o medo ou  a dor? 
Nenhum poder nos separará de quem deu a vida por nós. 
 
Quem nos separará da Tua alegria?  
Quem poderá afastar-nos do Teu perdão?  
Ninguém no mundo nos afastará da vida de Cristo Senhor. 



 

289  - FIAT 
 
Deixar que a Tua torrente de graça chegue  
até ao mais profundo, até ao mais íntimo do coração. 
E que da nossa parte só  queiramos tirar estorvos,  
não querer fazer mas deixá-lo  fazer. 
 

Isso é reparar, isso é adorar , isso é acolher e dizer:  
Fiat, Fiat, Fiat  meu Senhor  (bis) 

 
Contemplar o Coração de Cristo  
aberto e cheio de misericórdia, misericórdia.  
E através dele contemplar tudo,  
olhar o mundo e nele compreender a debilidade. 
 
Que fará uma criatura que se sente tão impotente  
na correspondência, sendo tão pequena?  
Pois amar e mais amar porque o amor tudo vence   
e pedir sem cessar, pedir este amor. 
 

290 - FIAT VOLUNTAS TUA 
 
Como sou toda de Deus, nada, nada hei-de temer,  
todo o meu ser deve aprender, todo o meu ser quer dizer-te: 
 
Fiat voluntas tua (bis).  Fiat  voluntas tua,  Senhor. 
 
Faça em mim, Senhor,  o que Tu, o que esperas de mim,  
ensina-me a dizer-te sempre sim. 
 

291 – SANTO, SANTO, SANTO 
 
Santo, Santo, Santo , Deus do universo. 
O céu e a terra proclamam, a Tua glória para sempre. 
 
Hossana, Hossana, Hossana nas alturas (Bis). 
 
Bendito O que vem  em nome, em nome do Senhor.  

 



 

292 - CANTO A TI 
 
Canto a Ti , Deus Pai , Senhor da Vida,  
Teu nome é Santo em todo o Universo.  
Tudo fala de Ti e canta a tua gloria.   
Canto o teu nome e as tuas maravilhas, Tu és Deus. 
 
Canto a Ti,  Deus Filho, Jesus Cristo,  
Filho de Deus nascido de Maria,  
feito homem por nós,  foi morto por amor,  
Senhor Jesus, ressuscitou da morte, vive em mim. 
 
Canto a Ti ,Espírito de Amor,  
Tu que és Deus , presença entre nós, 
 vives dentro mim e guias os meus passos ,  
acende em mim  o fogo da eterna caridade. 
 
 

293 –  SÓ POR TI JESUS 
 

Só por Ti, Jesus, quero me consumir, 
Como vela que arde no altar, consumir de amor. 
 
Só por Ti, Jesus, quero me derramar, 
Como o rio se entrega ao mar, derramar de amor. 
 
Só por ti Jesus, quero todo me dar, 
Como a semente ao germinar, dar por amor. 
 
Só por ti, Jesus, deixo-me levar,  
Como uma folha solta no ar, levar pelo amor. 
 
Só por ti, Jesus, quero-me entregar, 
Ao sorriso escondido no olhar, entregar por amor. 
 
Só por ti, Jesus, quero ir até ao fim, 
Como o Filho entregue por mim, até ao fim por amor. 
 
 



 

294 –  SENHOR TU ÉS O MEU DEUS (SALMO 62) 
 
Senhor Tu és o meu Deus,  
desde aurora Te procuro.   
Minha alma tem sede e ânsia de Ti,  
por Ti suspira o Meu coração. 
 
Senhor,  só Tu és o meu Deus 
Minha alma tem sede de Ti 
Por Ti suspiro desde a aurora 
Como terra árida sem agua 
 
Tua graça vale mais do que a vida 
Por isso meus lábios Te cantam 
Quero bendizer-Te com a vida  
e levantar as mãos para Ti. 
 
Quando no leito Te recordo, Senhor, 
Passo a noite a pensar em Ti. 
Senhor,  Tu és o meu refugio  
Exulto à sombra das Tuas asas. 
 

295 - ENTREGA 
 

Sei Senhor que na vida 
Nem sempre temos tudo… tudo dado 
Por isso aqui estou 
pronto para ser…  ser ajudado.  
 
Senhor, a Ti me entrego com todo o coração, 
Eu nunca fui tão sincero, não sei mais o que fazer 
Sem Ti eu  não sei viver, ouve a minha oração, 
Senhor, dá-me a Tua mão. 
 
Sei Senhor que não posso 
Ter tudo o que quero…ou que gosto 
Por isso peço -Te a Ti 
Que me leves sempre… sempre contigo. 

 



 

296 – NINGUÉM TE AMA COMO EU 
 
Quanto esperei este momento 
Quanto esperei que viesses aqui 
Quanto esperei que me falasses 
Quanto esperei que viesses a mim 
 
Sei bem o que tens vivido  
Sei bem porque tens chorado 
Eu sei porque tens sofrido 
Sempre estive ao teu lado 
 
Ninguém te ama como eu  (bis) 
Olha p’ra cruz é a minha maior prova 
Ninguém te ama como eu  
Ninguém te ama como eu (bis) 
Foi por ti, só por ti, porque te amo 
Ninguém te ama como eu 
 
Eu sei bem o que tu dizes 
mesmo que ás vezes não me fales. 
Eu sei bem o que tu sentes 
mesmo que tu não partilhes 
 
A teu lado caminharei 
Junto de ti sempre estive. 
Tenho sido o teu apoio 
Fui o teu melhor amigo 

 
 

297 - ESPIRITU DE DIOS 
 

Espíritu de Dios, llena mi vida  
Llena mi alma, llena mi ser. 
 
Y llename, llename,llename  
de Tu presencia, llename, llename  
de Tu poder, llename, llename de tu verdad. 
 



 

298  - PERDOA-ME SENHOR 
 

Perdoa-me, Senhor,  
às vezes esqueço que daí olhas por nós 
e não me lembro de parar e ouvir-Te  a voz. 
Ando num mundo em que não sinto, 
em que me escondo e em que minto 
fico menor. 
 

Perdoa-me,  Senhor 
Eu tenho tanto que já nem sei dar valor. 
Às vezes esqueço que há quem viva bem pior. 
Se em vez de me lamentar 
visse o tanto que há para dar 
era melhor. 
 

Ajuda-me , Senhor, 
a ver a esperança quando à volta tudo é dor, 
a ganhar força e a voltar a acreditar. 
Eu já perdi a confiança já não sou mais uma criança, 
não sei sonhar 
 

Perdoa-me, Senhor, 
por fechar a minha mão sem a estender, 
por não me lembrar que devo dar sem receber, 
e em vez de sim Te digo não, 
por isso peço perdão, Senhor. 
 

299 - VEM ESPIRITO 
 

Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer 
Sozinho eu não posso mais,  
sozinho eu não posso mais viver. 
 

Eu quero viver, eu quero fazer aquilo que Deus quer 
Sozinho eu não posso mais,  
sozinho eu não posso mais viver. 
 

Vem Espírito, vem Espírito, (vem Espírito) 
Sozinho eu não posso mais,  
sozinho eu não posso mais viver 



 

300 - SÓ AVANÇA QUEM REPARTE 
 
Os meus passos pouco seguros, 
meu horizonte, ás vezes magoado, 
Maria que andaste só, és a claridade deste andar. 
 
Senhor, Tu estás aí, queres dizer-me alguma coisa, 
quando hesito, sei que me empurras, 
quando avanço, és Tu que andas,  
quando me dou, és Tu que dás. 
 
Enquanto ando, Deus não tem pressa,  
não fico p´ra trás, nem esqueço ninguém. 
Avanço ao Teu lado, Senhor, 
e os meus pés fazem o teu caminho. 
 
Mesmo quando, dou um passo atrás,  
sei que não posso, sempre repartir,  
reparto tudo o que sou,  
faço do meu tempo a minha entrega. 
 

 
301 - SOPRO LEVE 

 
Eu sinto que vem do céu um sopro leve,  
um vento quente que nos aquece,  
um sopro vivo que vem de Deus.  
Um vento que acalma o céu e envolve a alma,  
do mesmo modo que o mar se acalme,  
logo que as ondas se vão deitar. 
 
Eu sinto que vem do céu um Amor imenso,  
que se entrega em nuvens de incenso,  
um amor suave que vem de Deus.  
Um amor que nos transforma e alumia, 
tal como a noite dá vez ao dia  
quando as estrelas se vão deitar (bis) 

 
 



 

302 – AGUA (SALMO 62) 
 

Senhor, sois o meu Deus 
Desde a aurora Vos busco 
Em minh’alma suspiro por Vós 
minh’alma tem sede de Vós  
como a terra sem água 
 

Eu quero contemplar 
Vosso amor, Vossa glória; 
visitar Vosso templo e cantar; 
minh’alma tem sede de Vós…Como a terra sem ...   
 
Á...GUA 
Vossa graça vale mais do que a vida 
Á...GUA 
A vida inteira não chega para Vos bendizer 
A vida inteira não chega…P'ra amar 
 
Assim Vos bendirei 
por toda a minha vida 
e em louvor abrirei minhas mãos; 
minh’alma tem sede de Vós  
como a terra sem água 
 

Senhor, quando ao deitar 
por um momento Vos sinto 
passo a noite a pensar em Vós; 
minh’alma tem sede de Vós…Como a terra sem ...  
 
Meu Deus, repouso em Vós, 
à sombra das Vossas asas 
e exulto confiante por fim. 
Minh’alma tem sede de Vós  
como terra sem água. 
 

Unido a Vós estou, 
à vossa mão que me ampara; 
em minh’alma Vos busco, Senhor, 
minh’alma tem sede de Vós 
como terra sem… 



 

303 - APRENDIZ DE VIAJANTE 
 

Tive um sonho e quando acordei 
Viajei no tempo e desejei 
Entregar-Te a vida… 
 

Estender a taça toda a transbordar. Cantei…e mais além   
subindo estrelas no céu, descendo ao fundo da terra 
Só contigo eu vou, embalado nos teus passos vou 
Abandonado em teus abraços sou 
Aprendiz de viajante e até…me perco em Ti. 

 

Deixei-te à porta mas quando voltei 
Vi que esperavas e desejei 
Entregar-Te a vida… 
 

Tentei atalhos em que me afastei  
Mas Tu chamaste e desejei 
Entregar-te a vida… 
 

E se algum dia eu me afastar de Ti 
E se algum dia eu me esquecer de nós 
Vem procurar-me onde eu estiver 
Não penses que eu sei ser sem Ti 
Sou apenas um aprendiz de viajante! (Bis) 

 
304 – CONSAGRAÇÃO  (SENHORA MINHA) 

 

Ó Senhora Minha, Ó Minha Mãe, 
Eu me ofereço  
Todo a Vós e em prova 
Da minha devoção para convosco 
Vos consagro 
Neste dia e para sempre 
Os meus olhos, os meus ouvidos, 
A minha boca e o meu coração, 
Inteiramente todo o meu ser (bis) 
 

Porque assim sou vosso 
Ó incomparável Mãe! 
Guardai-me e defendei-me 
Como coisa e propriedade vossa. 



 

305 - ORAÇÃO DE S. PEDRO 

 
Foi por ti, 
que um dia eu fui p´ra além da praia. 
Descobri em ti um mar que eu nem sabia haver. 
- Faz-te ao largo, confia em mim! 
Disseste e a praia inteira parou. 
- Lança as redes, confia em mim!  
Passaste e segredaste-me : "Vem". 
  
Onde  iria eu sem Ti, Senhor, 
Se Tu falas e eu oiço o mar? 
Irei contigo onde quer que vás 
Onde quer que o vento sopre 
Até ao dia em que...o mar me levar 
  
Eis aqui,  
o amigo em quem tu confiaste 
E um dia Te negou 
Por medo ou por traição, nem sei. 
Mas olhaste e o mar se acalmou 
No teu olhar de novo encontrei 
Noutra praia um dia a nascer 
Passaste e segredaste-me "vem". 
  
Vi em Ti ,  
a força e a ambição da rocha 
Invencível, eu 
Contigo a caminhar p´lo mar 
Mas um dia, não entendi 
Baixaste p´ra me lavar os pés 
Quem és Tu, Senhor? Quem sou eu? 
Passaste e segredaste-me "vem". 

 
Fim:      Nem sei o que me aconteceu, porque calhou ser eu 
            A ter no barco Alguém que eras Tu. 

Só sei do antes e o depois.  
Do antes sensato e o depois a Teu lado, 
peixe meio alado a voar …no fundo do mar. 
 



 

306 - CONTA AS ESTRELAS DO CÉU 
 
Tu, Senhor, sabes bem o que eu penso e conheces 
Cada palavra antes de eu a dizer                                              
Tu conheces a minh’alma como a palma dessa Tua mão 
Só não entendo, Senhor, como sou tanto pr’a Ti 
Por que Te paras quando olhas para mim 
 
Conta as estrelas do céu                  
Soma tudo o que Eu já fiz por ti 
Antes do mar, antes que houvesse luar, 
Antes do tempo eu já esperava por ti. 
Ai se soubesses do Amor 
Uma só Noite, uma Paixão, 
Tu correrias pr’a Mim e dançarias com a Cruz 
Coisas da vida ao som da Minha canção 
 
Vês-me quando caminho, vês-me quando descanso 
Segues atento cada passo que eu dou. 
Vês-me quando tropeço e nem aí me queres condenar 
Só não entendo, Senhor, como sou tanto pr’a Ti 
Por que Te paras quando olhas para mim 
 
Se eu fugisse a voar sobre as asas da aurora 
E me escondesse lá nos confins do mar 
Mesmo aí, eu sei bem, haverias de me encontrar. 
Só não entendo, Senhor, como sou tanto p’ra Ti 
Por que Te paras quando olhas para mim. 
 
Incontáveis, ó Deus, os mistérios da vida, 
Mais numerosos que as areias do mar. 
O mistério maior  
É mesmo Tu acreditares em mim. 
Só não entendo, Senhor, como sou tanto pr’a Ti 
Por que Te paras quando olhas para mim. 
 
 
 
 



 

307 - MARAVILHAS FEZ EM MIM 
 

Maravilhas fez em mim 
Minh’alma canta de gozo 
Pois na minha pequenez 
Se detiveram Seus olhos 
E o Santo e Poderoso 
Espera hoje por meu sim 
Minha alma canta de gozo 
Maravilhas fez em mim.  
 

Maravilhas fez em mim 
Da alma brota o meu canto 
O Senhor me amou 
Mais que aos lírios do campo 
E por Seu Espírito Santo 
Ele habita hoje em mim 
Que não pare nunca este canto 
Maravilhas fez em mim.   

 
308 - ONDE DEUS TE LEVAR 

 

Podes achar que não tens 
P’ra onde ir, nem que fazer 
Não sabes bem quem és aqui             
Neste mundo, tão grande e frio 
Mas há qualquer coisa em ti 
Que te faz querer, querer ser alguém 
Querer ser alguém. 
 

E a vida não vai parar , vai como o vento                 
Tens tudo a dar não percas tempo 
Podes saber, que vais chegar  
Onde Deus te levar. 
 

Mas pode ser tão difícil,  
De acreditar em Deus assim 
Será que Deus se vai lembrar…  
De me ajudar… claro que sim! 
Mas há qualquer coisa em mim 
Que me faz querer, acreditar. Acreditar. 



 

309 - É TEMPO DE PARAR 
 

É tempo de parar, de olhar à nossa volta 
É tempo de escutar qualquer nota solta 
É tempo de agir, um novo sonho está p’ra vir 
Um novo sonho está p’ra vir 
 

Agora a escolha é outra, toda a atenção é pouca 
Já não podemos errar, ninguém nos fará parar 
É tempo de servir, deixar o resto e partir 
Deixar o resto e partir 
 

É tempo de avançar, do dar ao comunicar 
Agora é procurar alguém com quem partilhar 
Partilhar alegria, dar nova luz ao dia a dia 
Dar nova luz ao dia a dia 
 

É tempo de amar, nova vida já sorri 
É tempo de parar, de escutar e de olhar... Parar, escutar e olhar.  

 
310 -  RECADO 

 

Aqui me tens ajoelhado 
Senhora aceita o meu recado 
Que hoje deixo ao Filho teu 
Senhora leva tudo o que é meu (bis) 
 

São alegrias e são tristezas 
São os meus dias, toda a beleza 
Que sempre encontro em meu viver 
Senhora venho agradecer  (bis) 
 

Amor que sinto em teu olhar 
Calma que encontro em teu escutar 
 

Senhora aceita o meu recado 
Senhora leva tudo o que é meu 
Assim me encontro ajoelhado 
Assim me dou ao Filho teu. 

 
 
 



 

311 – PAI 
 
Pai, assim Te vou chamar do Universo és Senhor 
mas não sinto distância em Ti para me abrigar 
estendeste o manto protector num abraço de esperança 
  

E sei que és os meu melhor amigo e levo-Te dentro do meu ser 
Onde quer que eu vá, Tu vens comigo.  
Teu Espírito em mim irá, me guiará 
Um Pai que sempre estará, aonde eu vá 
  
Pai, no pão de cada dia, eu peço confiante e sei 
que não devo temer o amanha na dor ou alegria 
ajuda-me a aceitar sem medo o que a vida trouxer 
  
Liberta a minh´alma de todo o rancor 
p´ra que possa caber o Teu Amor 

  

 
312.-  AQUI E AGORA 

 
Senhor, aqui e agora quero rever  o meu passado, 
tudo o que foi, certo ou errado, e agradecer. 
 
Esquecer as dores que ficaram para trás 
e fixar a meta que quero alcançar. 
És o prémio que quero ganhar. 
 
Como uma criança ao colo da mãe, 
sossegado e tranquilo, 
espero em Ti, meu Deus e meu Rei,   
agora e sempre. Ámen. 
 
Senhor, aqui e agora quero entregar o que virá 
confiar tudo aquilo que será. Despreocupar. 
 
Olhar a erva do campo e as aves do céu 
e perceber o quanto mais serei eu no teu amor. 
Quero viver ao teu sabor. 



 

313.  SENHOR EU PEÇO O TEU AMOR POR NÓS 
 
Senhor eu peço o Teu amor por nós 
Sendo mais fácil conviver 
Com atenção ouvimos Tua voz 
Para podermos aprender 
 
Ó Senhor dá-nos Tua graça e Luz 
Para com força caminhar 
E carregando essa nossa cruz 
Fica mais fácil suportar 
 
Senhor, ensina-me a viver,  a dar e a receber 
de ti o que eu mereço. É tudo o que eu Te peço 
Para continuar a poder caminhar para a frente 
 
Gosto tanto de Te ter aqui 
Tudo fica bem diferente 
Dar-Te a mão e irmos por aí 
Falar de Ti a toda a gente 
 
Senhor, ensina-me a viver... 
 
Ó Senhor, dá-me a Tua mão 
Que eu nunca diga não 
Tu és a minha luz 
 

 
314 - SENHOR VENHO HOJE AQUI DEIXAR 

 
Senhor, venho hoje aqui deixar,  
em oração entregar tudo aquilo que passou. 
 
Senhor, são os dias que vivi, 
Sorrisos que recebi, o amor que encontrei. 
 
Senhor, a minha vida é assim, aqui a deixo para Ti, 
É Tua, queres aceitar? Senhor, meu Deus. Senhor, meu Deus. 
 



 

315 -  PIEDADE DE NÓS 
 
Senhor que vieste salvar os corações arrependidos. 
Piedade, piedade, piedade de nós 
 
Cristo que vieste salvar os pecadores humilhados: 
Piedade, piedade, piedade de nós 
 
Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa: 
Piedade, piedade, piedade de nós 
 

 
316 - LUZ TERNA E SUAVE 

 
Que importa, Senhor, 
se é tão longe para mim a praia onde tenho de chegar, 
se sobre mim levar pousada a clara luz do teu olhar. 
 
Hoje te   peço, Senhor, 
para seres a luz que me ilumina 
na plenitude da tua luz divina. 
Luz terna e suave no meio da noite, 
leva-nos mais longe. 
Não temos aqui uma morada permanente. 
Leva-nos mais longe, 
Luz terna e suave no meio da noite. 
 
Esquece, Senhor, 
os meus passos mal andados, meu desamor,  
perdoa os meus pecados. 
Eu sei que vai raiar a madrugada  
e não me deixarás abandonado. 
 
Se Tu me dás a mão, Senhor, 
meus passos serão firmes no andar. 
Leva-me mais longe para a Ti chegar. 
 
 
 



 

317 - COM AS MÃOS VAZIAS 
 

Com as mãos vazias 
Estou diante de ti. 
Tu só me pedes 
Que deixe tudo aos teus pés. 
Até que eu não tenha  
Nada em meu poder. 
Para que possas encher  
Minha vida até transbordar. 

 
318 -  SÓ DEUS BASTA 

 
Tu nada temas, nada te espante 
Pois tudo passa, Deus nunca muda 
A paciência tudo alcança. 
Quem a Deus tem nada lhe falta 
 
Só Deus basta, só Deus basta 
Só Deus basta. Aleluia 
 

319 - JESUS CHRIST, YOU ARE MY LIFE 
 
Jesus Christ, you are my life, aleluia,  aleluia. 
Jesus Christ, you are my life, you are my life. Aleluia 
 
Tu és vida, Tu és verdade 
Tu és a nossa vida 
Caminhando junto de ti 
Viveremos p´ra sempre 
 

Tu nos juntas na unidade 
Todos reunidos no amor 
N` alegria que vem de Ti, 
Cantando tua glória. 
 

N´ alegria caminharemos 
Levando ao mundo o amor. 
Testemunho de caridade 
Filhos de Deus no mundo 



 

320 – EVANGELHO 

 
Evangelho é dizer amigo, é dizer irmão. 
Evangelho é dar-te o meu tempo , é dar-te a mão. 
Evangelho é olhar-te nos olhos e sorrir contigo.  
É partilhar a vida. É levar-te a Cristo. (bis) 
 
Evangelho é levar a paz sempre comigo. 
Evangelho é amar de graça até cair rendido. 
Evangelho é dizer “te amo” ao meu inimigo. 
Entregar a vida nas mãos de Jesus Cristo. (bis) 
 
Evangelho é viver como um pobre que tudo espera. 
Evangelho é olhar o céu muito agradecido. 
Evangelho é dar graças ao Pai ao nascer do dia. 
E continuar cantando pelo Seu caminho. (bis) 
 
Evangelho é semear liberdade, é viver unidos 
É levar a esperança ao mundo que chora perdido. 
Evangelho é romper correntes, é abrir sepulcros. 
Não procures morto, Aquele que está vivo. (bis) 
 

321 – DEUS DE AMOR 
 
Deus de amor, o Cordeiro 
Que se entregou p’los nossos pecados. 
Misericórdia, misericórdia 
Tem de nós, misericórdia.  
 
Deus de amor, o Cordeiro 
Que se entregou p’los nossos pecados. 
Misericórdia, misericórdia 
Tem de nós, misericórdia.  
 
Deus de amor, o Cordeiro 
Que se entregou p’los nossos pecados. 
Dá-nos a paz, Senhor, dá-nos a paz, 
Dá-nos a paz, Senhor, dá-nos a paz, Senhor. 
 



 

322 – PEGADAS NA AREIA 
 
Uma noite eu tive um sonho 
Sonhei que andava a passear na praia com o Senhor 
E vi que ficavam dois pares de pegadas na areia 
Umas minhas e outras do Senhor 
 

A certa altura da minha vida 
Eu olhei para as pegadas na areia 
Reparei que nos momentos mais difíceis 
Havia apenas umas pegadas na areia 
 

Senhor Tu disseste que andarias sempre a meu lado  (2x) 
 

Reparei que nas dificuldades 
Havia apenas umas pegadas na areia 
Não compreendo porque me deixaste sozinho 
Quando eu mais precisei de Ti 
 
E o Senhor respondeu-me :  
“Meu querido filho, meu querido filho” (2x) 
 

Nunca te deixaria só 
Principalmente nos momentos mais difíceis 
Quando viste na areia apenas um par de pegadas 
Foi quando Eu te peguei ao colo. (2x) 
 

323 – SAI DA TUA TERRA 
 
Sai da tua terra, vem à terra que eu te mostrarei. 
Deixa teus pais e o que tens,  tudo aquilo que possas vir a ter. 
 
Porque tu és  instrumento de paz, da minha paz. 
Te abençoarei e conduzirei, Eu sou Yavéh, o Deus de Israel (bis) 
 

Na oração, Eu, Yavéh, fortalecerte-ei.  
Mas tu também terás que lutar,  
que trabalhar, terás que amar e talvez chorar. 
 
Na terra que te darei, também aí estarei.  
E chegarás a outro lugar. Dentro de ti tudo mudará e fruto darás. 



 

324 - GETSEMANI 
 

Para que mi amor no sea un sentimiento, 
tan sólo un deslumbramiento pasajero. 
Para no gastar mis palabras más mías, 
ni vaciar de contenido mi “te quiero”. 
  
Quiero hundir más hondo mis raíces en Ti 
y cimentar en solidez éste mi afecto, 
pues mi corazón que es inquieto y es frágil 
sólo acierta si se abraza a tu proyecto. 
  
Más allá de mis miedos, más allá  
de mi inseguridad 
quiero darte mi respuesta. 
Aquí estoy para hacer tu voluntad, 
para que mi amor sea decirte sí, 
hasta el final. 
  
Duermen su sopor y temen en el huerto, 
ni sus amigos acompañan al Maestro. 
Si es hora de cruz es de fidelidades, 
pero el mundo nunca quiere aceptar esto. 
  
Dame a comprender, Señor, tu amor tan puro, 
amor que persevera en cruz, amor perfecto. 
Hazme serte fiel cuando todo es oscuro 
para que mi amor sea más que un sentimiento. 
  
Más allá de mis miedos... 
  
No es en las palabras ni en las promesas 
donde la historia tiene su motor secreto; 
sólo es el Amor en la cruz madurado 
el amor que mueve todo el universo. 
  
Pongo mi pequeña vida hoy en tus manos, 
por sobre mis inseguridades y mis miedos 
y para elegir tu querer y no el mío 
hazme en Getsemaní fiel y despierto 



 

325 - ME HAS SEDUCIDO SEÑOR 
 
Señor, no soy nada. ¿Por qué me has llamado?  
Has pasado por mi puerta y bien sabes 
que soy pobre y soy débil. ¿Por qué te has fijado en mí?  
   
Me has seducido, Señor, con tu mirada.  
Me has hablado al corazón y me has querido.  
es imposible conocerte y no amarte.  
Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, señor.  
   
Señor, yo te sigo y quiero darte lo que pides.  
Aunque hay veces que me cuesta darlo todo,  
Tú lo sabes; yo soy tuyo.  Caminas, Señor, junto a mí.  
   
Señor, hoy tu nombre es más que una palabra.  
Es tu voz que hoy resuena en mi interior,  
y me habla en el silencio. ¿Qué quieres que haga por Tí?  
   

326 - QUÉ BUENO ES ESTAR AQUÍ EN SILENCIO 
 

Qué bueno es estar aquí en silencio 
sintiendo tu presencia y nada más 
saber que yo te miro y tú me miras, 
saber que tú me entiendes sin hablar. 
¿Por qué no renunciamos al orgullo 
que cierra nuestras almas ante ti, 
inútil pretensión de hacerlo todo, 
si al fin hay que aprender a recibir? 
¡Qué bueno es estar mirándote, Señor  
y sólo con mirarte descansar! 
¡Qué suave la armonía que nos llega 
si abrimos nuestras almas a tu luz, 
si allí donde terminan nuestras fuerzas 
seguimos recordando que estás Tú! 
¡Qué bueno este silencio que nos une 
a todo lo creado y nos da la paz 
así como sintiendo el infinito 
abrazo original de tu amistad! 



 

327- TOMAI SENHOR E RECEBEI 
 

Tomai, senhor  e  recebei a minha liberdade,  
minha  memoria e o meu entendimento 
e toda a minha  vontade (bis) 
 

Tudo  o que tenho e possuo, Vos mo deste, a Vos, o restituo. 
Tudo é  Vosso, disponde pela Vossa vontade. 
 

Dai-me o Vosso Amor e Graça (bis)  
que esta me basta. 
 

328 - SANTO UMBAYA 
 

Umbaya, umbaya,… 
 

Sanctus, Sanctus,  
Sanctus Dominus Deo Sabaoth. 
Pleni sunt coeli et terra gloria tua. 
Hosana in excelsi s, in excelsis. 
 
Sanctus, Sanctus,  
Sanctus Dominus Deo sabaoth. 
Benedictus qui venit in nomine Domini. 
Hosana in excelsis, in excelsis 

 
329 – ESPERA ISRAEL NO SEU SENHOR (Salmo 130) 

 

Senhor, meu  coração não é orgulhoso,  
nem altivos os meus olhos. 
Não pretendo grandezas  
Que superem  minha pequenez (bis) 
 
Senhor, quero calar e por dentro parar, 
Sossegar os meus desejos. 
Como uma criança ao colo da sua mãe,  
confiando na sua mãe. 
 

Espera Israel no seu Senhor,  
agora e p´ra sempre, agora e p´ra sempre.(bis) 
Espera Israel no seu Senhor,  
como uma criança ao colo da sua mãe. 



 

330 - AMAR 
 

Senhor, eu não quero sentir 
que o teu mandamento de amor 
é só  uma obrigação, 
mas que ele venha de dentro. 
Eu quero ser teu instrumento. 
 
Senhor, quero ser feliz, 
amando meus irmãos 
de uma forma natural. 
Quero sorrir e quero chorar, 
com o que me deste para desfrutar. 
 

Amar, eu quero aprender a amar, 
porque eu nasci p’ra amar. 
Ao dar-me o teu sopro divino, 
marcaste o meu ideal. 
Amar, eu quero aprender a amar, 
porque eu nasci p’ra amar, 
para saber que estou vivo, 
porque há algo teu que eu sei dar: o amor. 
 
Senhor, quero descobrir 
que há algo que me deste que posso partilhar. 
E abraçar confiante a vida, 
sabendo que vou fazer-te feliz 

 
331- PAI QUE ESTÁS NO CÉU 

 
Pai, que estás no Céu, muito obrigado por tudo o que deste: 
pelas flores, o sol, a terra e o mar e em nós todo o amor. 
 
Fica connosco para sempre, neste dia, 
ajuda-nos a caminhar com muita fé. 
 
Pai, que estás no Céu, faz brilhar tua luz sobre nós, 
para às crianças falar e a todos ensinar a tua mensagem de amor. 
 



 

332 - ESPERO EM TI 
 
Senhor, onde Te encontras? Senhor, não me abandones. 
Quero ter força e continuar a caminhar. 
 

Senhor, porque não vens? Eu preciso de Ti! 
Tu me darás a alegria e a paz  de viver. Senhor, espero em Ti. 
  
Espero em Ti, saber confiar. Espero em Ti, saber esperar. 
Senhor eu sei que um dia, então, Conseguirei amar, espero em Ti. 
  

333 – BENDIZEI O SENHOR  (Taizé) 
 

O… Bendizei o Senhor! (3x).  Bendizei o Senhor! 
 
Obras todas do Senhor, 
E vós, anjos do Senhor, 
A Ele eterno louvor.  Céus, bendizei o Senhor 

Sol e lua, bendizei o Senhor, 
E vós, as águas sob os céus. 

Vós, noites e dias, 
Luz e trevas, bendizei o Senhor 
Bendiga a terra o Senhor.   

Vós, montanhas e colinas 
Vós, rios e oceanos, 
E vós, fontes e nascentes. 

Todas as aves do céu 
E vós, animais e rebanhos 
Homens, bendizei o Senhor.    

Almas dos justos, bendizei-o. 
Santos, bendizei o Senhor. 
Da morte ele nos libertou. 

Povos, aclamai o Senhor. 
É eterno o seu amor. 
A ele a glória e o louvor,   

Minh’alma glorifica o Senhor. 
Ele fez em mim maravilhas 
Santo, santo é o seu nome, 

Louvor a Deus para sempre. 
Aleluia, aleluia! Amen! Amen!  



 

334 - EMANUEL (Hino do Jubileu 2000) 
 
Do horizonte, uma grande luz 
Viaja na historia 
E pelos anos, venceu as trevas 
Fazendo-se memória 
Iluminando a nossa vida, ela nos revela 
Que não se vive, se não procuras 
Toda a verdade… 
De mil caminhos aqui chegámos 
Com passos de fé 
Ouvindo o eco da palavra 
Que ressoa agora 
Destes muros, deste céu 
Pelo mundo inteiro 
Está vivo hoje o grande Homem 
Cristo em nós. 
 

Estou aqui  
sob uma mesma luz, sob uma mesma cruz 
Cantando a uma voz: . Emanuel, Emanuel, Emanuel 
Emanuel, Emanuel 
 
Da cidade em que derramou 
o sangue por amor 
E mudou o velho mundo 
Queremos partir 
Seguindo Cristo, junto de Pedro 
Renasce em nós a fé 
Palavra viva que nos renova 
E cresce em nós. 
 
Chegou a era da primavera 
É tempo de mudar 
É hoje o dia, sempre novo 
P´ra recomeçar 
P´ra dar a volta, palavras novas 
Converte o coração 
Dizendo ao mundo, a cada homem. 
Senhor Jesus 
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Santo Umbaya 328 
Santo Verbum Dei 221 
Santo, Santo é o Senhor 47 
Santo, Santo, Santo 291 
Se crês em Deus 45 
Se tu quiseres ser feliz 165 
Seduziu-me o amor  60 
Sempre pensando em Ti 70 
Senhor da Cruz 279 
Senhor Dá-nos a Paz 270 
Senhor faz-me instrumento de paz 119 
Senhor Jesus, ensina-nos a amar 104 



 

Senhor tem piedade de nós 8 
Senhor tende piedade (I) 46 
Senhor tende piedade (II) 68 
Senhor tende piedade (III) 92 
Senhor tende piedade (IV) 113 
Senhor venho hoje aqui deixar 314 
Senhor, aqui nos tendes 35 
Senhor, Deus nosso ( Salmo 8 ) 237 
Senhor, eis-me aqui (I) 98 
Senhor, eis-me aqui (II) 73 
Senhor, ensina-me a rezar 96 
Senhor, eu peço o Teu amor por nós 313 
Senhor, nós pedimos 134 
Senhor, quem entrará (Salmo 14) 16 
Senhor, Tu és o meu Deus (Salmo 62) 294 
Senhor, Tu me entendes e conheces (salmo 139) 236 
Sinto que és o meu Deus 246 
Só avança quem reparte 300 
Só Deus basta 318 
Só por Ti Jesus 293 
Sois a semente 163 
Somos testemunhas 64 
Sopro leve 301 
Sou Teu 62 

T  

Te llevaré al desierto (em espanhol) 261 
Tela branca 336 
Teu Espírito na terra  172 
Teu Reino é vida ( Salmo 71 ) 241 
Todo o mundo 170 
Todos cantamos p`ra Ti, Senhor ( salmo 116) 232 
Todos unidos en todo (em espanhol) 259 
Toma nossa oferenda 14 
Tomai e recebei 30 
Tomai Senhor 107 
Tomai Senhor (ACI) 18 
Tomai Senhor e recebei 327 
Tu és a minha vida 40 
Tu és Senhor minha luz ( salmo 26) 243 



 

Tu me entendes e conheces ( Salmo 138 ) 238 
Tu meu Deus ( Salmo 62 ) 109 
Tu vens Senhor 122 
Tu, o Deus do meu refugio (Salmo 42) 118 
Tua palavra me dá vida ( Salmo 118 ) 244 
Tudo é diferente outra vez 188 

U  

Um momento de ternura 245 
Um povo que caminha 184 
Uma nova era 105 
Unidos a todos os povos 225 

V  

Vamos preparar os caminhos 181 
Vaso novo 21 
Vasos de barro 275 
Vede Senhor 29 
Vem Espírito 299 
Vem Espírito de Deus 27 
Vem Espírito divino (sequência) 147 
Vem Senhor 56 
Vem Senhor Jesus 131 
Vem, Salvador 180 
Vem, Senhor não tardes 247 
Venho 115 
Venho a ti, meu Senhor 178 
Venho aqui, meu Senhor 214 
Veo a Dios muy grande 262 
Via de amor 277 
Vim aqui 80 
Vinde todos, à porfia 200 
Viste dar a Paz  (Amazing Grace) 112 
Vós todos sereis meu povo 257 

 
ÍNDICE DAS ANTÍFONAS  

 

A Nº 

A alma que anda no amor A161 

A bondade e o amor do Senhor A86 
A Deus dêem graças os povos A95 



 

A minha alma tem sede de Vós A202 
A misericórdia do Senhor cada dia cantarei A39 
A onde irei sem o Teu Espírito A130 
A Palavra fez-se carne A52 
A Ti levanto os meus olhos A119 
A Ti Yahvé levanto a minha alma A9 

Acolhe-me Deus A5 
Adoramos Te Christe A46 
Adoro a Tua Palavra, Senhor  A82 
Adoro o Teu mistério, Senhor  A81 
Ale-aleuia A183 

Aleluia (Fourrat) A80 
Aleluia A190 
Aleluia já nasceu o Salvador A54 
Aleluia o Senhor é o nosso Rei A38 
Aleluia, Glória a Deus A21 

Amar e mais amar A193 
Amar é reparar A198 
Amarás ao Senhor Teu Deus A146 
Aprendei de Mim que sou manso A203 
Aqui está a minha vida A56 
As Tuas feridas nos curaram A85 
Ave Maria, gratia plena A89 

B  

Bendito sejas p’ra sempre A11 
Bendiz o Senhor A189 
Bendizei o Senhor A18 
Benedictus qui venit  A50 
Bendiz alma minha o Senhor A67 
Bendito seja Jesus Cristo, o filho de Deus A83 
Bendizemos o Teu nome Senhor A139 
Bonum est confidere in Domino A159 

C  

Caminhai enquanto houver luz A4 
Caminharei na presença do Senhor A118 
Canta Jerusalém  A27 
Cantai povos a glória do Senhor A10 

Cantarei ao Senhor enquanto viver A155 
Celebremos A177 



 

Com o meu canto, louvar-Te-ei A147 
Comei do Pão, bebei do Vinho A181 
Como o Pai Me amou A71 
Como Te pagarei A93 
Confio em Ti A105 
Confitemini Domino A50 
Conta as estrelas do céu 306 
Cria em mim, ó Deus, um coração puro A113 
Cristo está connosco A156 
Cristo Jesus é o Senhor, aleluia  A22 

D  

Dá-me, Senhor, um coração feliz A136 
Dai graças ao Senhor porque é bom A199 
De noite iremos A150 
Deixa que Deus te repare A173 
Deixa-te olhar, deixa-te amar A74 
Deus é amor A163 
Donna nobis pacem A45 
Donna nobis pacem (II) A175 
Dou-Te graças, Senhor de todo o coração A121 
Dou-vos a paz A32 

E  

E assim conhecerão que sois meus amigos  A31 
É impossível eu não crer em Ti  A165 

É o Senhor A192 

Eis-me aqui A206 

Ele ressuscita hoje A76 

Em nome do Pai A20 
Em toda a terra, Tu és o nosso Deus A144 
Em tudo amar e servir  A16 
Em tudo amar, adorar e servir A142 
Embarcar A204 
En mi debilidad A187 
Enquanto for de dia A180 
Ensina-me a viver Tua Aliança de amor A143 
Envia Senhor Tu Espírito A137 
Espero em Ti A178 
Espírito habita em mim A110 



 

Espírito Santo, vem, vem  A106 

Espíritu de Dios, llena mi vida A153 
Estás aqui, estás em mim A148 

Este é o dia em que actuou o Senhor A120 
Eu busco a Tua face A170 

Eu escolhi-te para amar A66 
Eu estarei contigo como luz que te guia A145 
Eu não vim p’ra ser servido A57 

Eu quero ser, Senhor amado A64 
Eu serei teu Deus A99 
Eu sou a luz do mundo A104 

Eu sou a vida e a verdade A166 

Eu voltarei a Ti, meu Senhor A29 
Exulto de alegria no meu Deus A196 

F  

Fazei isto em minha memória A91 
Faz-me voltar e voltarei A73 
Felizes os que amam o Senhor A201 
Fiat voluntas Tua A111 
Fica entre nós A51 
Ficai aqui e velai comigo A35 

G  

Glória a Deus (Jesus é o Senhor) A79 
Glória a Deus (Não sei como louvar-Te) A62 
Glória a Deus (Vamos para Ti) A92 
Gloria in excelsis Deo A13 

H  

Hoje nasceu-nos o Salvador A53 

J  

Jesus Christ, you are my life A171 
Jesus é a Verdade, a Luz A6 
Jesus é o Senhor para glória de Deus Pai   A28 
Jesus é, Jesus é o Senhor  A78 
Jesus, aqui estamos para rezar A97 
Jubilate Deo A169 

L  

Laudate Dominum A43 
Laudate omnes gentes A48 



 

Levantar-me-ei e irei ao meu Pai A36 
Louvado sejas meu Senhor A102 
Louvai o senhor nas alturas A141 

M  

Magnificat (Taizé) A41 
Magnificat anima mea Dominum A55 
Más allá, de mis medos, mas allá A152 
Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor A24 
Minha alma tem sede do deus vivo A26 

Minha força e meu poder é o Senhor A65 

Miserere eius Domine A47 

Mostra-me, Senhor, Teus caminhos A34 
Mostra-me, Senhor, Teus caminhos (Santa Rafaela) A101 

N  

Nada nos separará do amor de Deus A25 
Nada te perturbe, nada te espante A61 
Nas tuas mãos entrego o Meu Espírito A167 
Ninguém te ama como eu A153 

O  

O amor A185 
O auxílio virá do Senhor, do Senhor o nosso Deus A162 
Ó Deus que Te louvem os povos A37 
O Espírito de Deus hoje está sobre mim A98 
O justo habitará A195 
Ó pobreza, fonte de riqueza A15 
O reino de Deus  A157 
O Senhor é a esperança da vida e da dor A2 

O Senhor é a minha força, A160 
O Senhor é meu pastor, nada me pode faltar A30 
O Senhor é o meu pastor, sei que nada temerei A96 

O Senhor está aqui nos oferece a Sua paz A3 
O Senhor salvou-nos A200 

O Senhor vos dará Seu Espírito Santo A84 

Obrigado Senhor, meu Deus A59 

Ocuparmo-nos mais A115 
Oh Deus, Tu mereces um hino em Sião A7 
Oh meu povo, que te fiz, em que te ofendi A154 
Oiço a Tua voz e confio em Ti A1 



 

Os céus proclamam a glória de Deus A17 
Os céus proclamam a glória de Deus  A140 

P  

Pai, procuro o Teu amor A72 
Paz na terra, paz nas alturas A70 

Perdoa-me, ensina-me Senhor A 90 

Permanece, permanece em Mim A60 

Por nosso amor, morreu o Senhor A134 

Porque toda a vida A188 
Preparai o caminho ao Senhor A100 

Q  

Que bom é louvar-Te Senhor e cantar o Teu nome A23 
Quem crê em Ti não se deterá, meu Deus A33 
Que alegria quando me disseram A123 
Que o Senhor nos construa a casa A124 
Que o teu Espírito, Senhor, abrase todo o meu ser A103 

S  

Sai da tua terra A184 

Salvator mundi salva nos  A44 

Santa Maria, que acolheste a Palavra de Yavéh A128 

Se o grão de trigo não morrer na terra A94 

Seguir-te-ei A186 

Senhor dá-me da Tua água A182 

Senhor Deus nosso A122 

Senhor Jesus, Te seguirei aonde quer que Tu vás A149 

Senhor Jesus, Tu és luz do mundo. A164 

Senhor, p´ra onde vais A197 

Senhor Tu és o meu Deus A138 

Senhor, dá-me a Tua sabedoria A69 

Shalom para ti A107 

Shema Israel A58 
Somos testemunhas da Ressurreição A75 

T  

Tenho fé em Ti, envia Teu Espírito Senhor A112 
Tomai e comei, este é o Meu Corpo A87 

Trazemos porém este tesouro em vasos de barro A133 



 

Tu és a minha luz A172 
Tu és fonte de vida, tu és fogo, tu és amor. A158 

Tu és, Senhor, a minha luz e minha salvação A125 
Tu és, Senhor, Amigo fiel A12 
Tu és, Senhor, o meu pastor A191 
Tu me criaste para louvar-Te A132 
Tu me entendes e me conheces A129 
Tu me proteges e me defendes A131 
Tu meu Deus, a Quem busco A88 
Tu meu Deus, Senhor e amigo A8 
Tu serás nossa Luz, Tu nos salvarás A108 
Tu solo mi luz A205 
Tua Fidelidade é grande A116 
Tua Palavra me dá vida, confio em Ti, Senhor A126 

U  

Ubi caritas et amor A42 
Uh, uh, uh… adoramos Te Domine. A40 
Um coração universal A194 
Unidos a todos os povos A109 

V  

Vem Espírito de Deus sobre mim A68 

Vem viver em nós A176 

Vem, não afastes de mim os olhos A14 
Vem, vem Senhor não tardes A127 

Vem, vem, vem Espírito A19 
Veni Sancte Spiritus A179 

Venite, exultemus Domino A174 

Via de Amor, és Tu Jesus A135 

Vim para que tenham vida A114 

Vós todos sereis o meu povo A117 

 

ÍNDICE POR PARTES DA MISSA 
 

Cânticos de Entrada  

Cantando a alegria 175 
Deus está aqui 250 
Em nome do Pai 272 
Faz a paz 71 



 

Feliz caminhar para o Senhor 43 
Glória a Deus 123 
Jesus está aqui connosco 128 
Juntos como irmãos 176 
Na Sua mesa há amor 6 
Tu vens, Senhor 122 

Acto Penitencial  

Confesso 213 
Kyrie Eleison 51 
Perdoa, Senhor 271 
Perdoa-me Senhor 298 
Senhor tem piedade de nós 8 
Senhor, eis-me aqui 98 
Senhor, tende piedade (I) 46 
Senhor, tende piedade (II) 68 
Senhor, tende piedade (III) 92 
Senhor, tende piedade (IV) 113 
Venho 115 
Venho ante ti, meu Senhor 178 

Glória  

Bendito seja Jesus Cristo 87 
Glória a Deus no céu 103 

Salmos  

A Deus dêem graças os povos (Salmo 66) 265 
A minha alma tem sede de Vós, meu Deus (Salmo 62) 350 
A Ti levanto os meus olhos (Salmo 122) 226 
Aclamai o Senhor, terra inteira (Salmo 99) 227 
Água (Salmo 62) 302 
Bendiz alma minha o Senhor (Salmo 102) 29 
Caminharei (Salmo 114) 228 
Cântico da sabedoria (Sb 9) 28 
Como Te pagarei (Salmo 115) 126 
Cria em mim um coração puro (Salmo 50) 280 
Dou-te graças Senhor (Salmo 72) 229 
Este é o dia (Salmo 117) 230 
Eu te louvo Deus meu Rei (Salmo 144) 53 
Felizes os que amam o Senhor (Salmo 118) 344 
Levanto os meus olhos (Salmo 120) 231 
Louvai ao Senhor (Salmo 116) 242 



 

Minha alma espera o Senhor (Salmo 129)  239 
Minha força e meu poder é o Senhor 25 
Ó Deus que Te louvem os povos (Salmo 66) 264 
O Senhor é meu Pastor (Salmo 22) 137 
O Senhor é o nosso rei (Salmo 149) 233 
Povos todos, cantai (Salmo112) 211 
Protege-me, meu Deus (Salmo 15) 58 
Que alegria (Salmo 121) 234 
Que o Senhor nos construa a casa (Salmo 126) 235 
Senhor, Deus nosso (Salmo 8) 237 
Senhor, és o meu Deus (Salmo 62) 294 
Senhor, quem entrará (Salmo 14) 16 
Senhor, Tu me entendes e conheces (Salmo 139) 236 
Teu Reino é vida (Salmo 71) 241 
Todos cantamos p’ra Ti, Senhor (Salmo 116) 232 
Tu és Senhor minha luz (Salmo 26) 243 
Tu me entendes e conheces (Salmo 138) 238 
Tu meu Deus (Salmo 62) 109 
Tu, o Deus do meu refugio (Salmo 42) 118 
Tua palavra me dá vida (Salmo 118) 244 

Aclamação ao Evangelho  

Adoro a Tua Palavra 79 
Aleluia, a palavra é Deus em nós 66 
Aleluia, glória a Deus A21 
Aleluia, o Senhor é nossa paz A38 
Canta aleluia ao Senhor 65 
Cantai aleluias 15 
Cristo, Jesus A22 
Dá-nos, Senhor, um coração 69 
Jesus, é o Senhor 72 

Cânticos de Ofertório  

Acolhe a nossa oferta 287 
Deixa-te olhar 63 
É bem pouco, Senhor 212 
É o meu corpo 11 
Entrega 296 
Estas são as nossas ofertas 278 
Fruto da nossa terra 345 
Mãos abertas 61 



 

Obrigado, Senhor 10 
Ó Senhor recebe 340 
Ponho nas Tuas mãos 150 
Que este vinho e este pão 24 
Que Te posso dar 145 
Quero ser terra 91 
Senhor, aqui nos tendes 35 
Senhor, nós pedimos 134 
Sou Teu 62 
Toma nossa oferenda  14 
Tomai e recebei 30 
Tomai, Senhor 107 
Vede Senhor 29 

Santo  

Santo 248 
Santo (Avendaño) 220 
Santo (Discípulas) 254 
Santo (Jesuitinas) 204 
Santo (rock) 55 
Santo (Sicar) 75 
Santo (Verbum Dei) 221 
Santo “És o Deus do Amor” 256 
Santo “Jesus Cristo Superstar” 285 
Santo é o Senhor Deus 286 
Santo Nicaraguense                                           39 
Santo Português 222 
Santo Umbaya 328 
Santo, Santo é o Senhor 47 
Santo, Santo, Santo 291 

Pai-Nosso  

Pai que estás no céu (kairoi) 31 
Pai-nosso latino-americano 3 
Todo o mundo 170 

Paz  

A paz esteja sempre connosco 13 
Chega já 171 
Dou-vos a paz A32 
Faz a paz 71 
Paz na terra 32 



 

Paz, sempre paz 44 
Senhor, dá-nos a paz 270 
Shalom para ti A107 
Tu vens, Senhor 122 

Cordeiro de Deus  

Cordeiro de Deus 7 
Deus de Amor 321 

Cânticos de Comunhão  

Comei do Pão, bebei do Vinho 99 
Como pão que se parte 121 
Eu desejei ardentemente 97 

Cântico Final   

Deus estás aqui 250 
Eu irei 37 
Fica connosco 36 
Ide e dai de graça 38 
Se tu quiseres ser feliz 165 
  

ÍNDICE DA LITURGIA DAS HORAS  
  

Salmos  

A Deus dêem graças os povos (Salmo 66) 265 
A Ti levanto os meus olhos (Salmo 122) 226 
Aclamai o Senhor, terra inteira (Salmo 99) 227 
Bendiz alma minha o Senhor (Salmo 102) 29 
Caminharei (Salmo 114) 228 
Cântico da sabedoria (Sb 9) 28 
Como Te pagarei (Salmo 115) 126 
Cria em mim um coração puro (Salmo 50) 280 
Dou-te graças Senhor (Salmo 72) 229 
Espera Israel no seu Senhor  (Salmo 130) 329 
Este é o dia (Salmo 117) 230 
Eu te louvo Deus meu Rei (Salmo 144) 53 
Levanto os meus olhos (Salmo 120) 231 
Louvai ao Senhor (Salmo 116) 242 
Minha alma espera o Senhor (Salmo 129)  239 
Minha força e meu poder é o Senhor 25 
Ó Deus que Te louvem os povos (Salmo 66) 264 
O Senhor é meu Pastor (Salmo 22) 137 



 

O Senhor é o nosso rei (Salmo 149) 233 
Povos todos, cantai (Salmo112) 211 
Protege-me, meu Deus (Salmo 15) 58 
Que alegria (Salmo 121) 234 
Que o Senhor nos construa a casa (Salmo 126) 235 
Senhor, Deus nosso (Salmo 8) 237 
Senhor, és o meu Deus (Salmo 62) 294 
Senhor, quem entrará (Salmo 14) 16 
Senhor, Tu me entendes e conheces (Salmo 139) 236 
Teu Reino é vida (Salmo 71) 241 
Todos cantamos p’ra Ti, Senhor (Salmo 116) 232 
Tu és Senhor minha luz (Salmo 26) 243 
Tu me entendes e conheces (Salmo 138) 238 
Tu meu Deus (Salmo 62) 109 
Tu, o Deus do meu refúgio 118 
Tu, o Deus do meu refugio (Salmo 42) 118 
Tua palavra me dá vida (Salmo 118) 244 
  

Cântico das Criaturas  

Cantai a Deus 223 
Cantai comigo 173 
Criaturas do Senhor 88 
Cântico das Criaturas (S. Francisco Assis) 219 
Louvado Sejas 160 
Louvado sejas, meu Senhor 174 

Magnificat  

Canto de Maria 117 
Eu cantarei ao Senhor 17 
Magnificat Anima Mea (Taizé) 124 
Maravilhas fez em mim 307 
Minha alma glorifica 177 
Unidos a todos os povos 225 

Benedictus  

Bendito é o Senhor 218 
  

ÍNDICE POR TEMPOS LITÚRGICOS  
  

Advento  



 

Abre a Tua tenda 281 
Chegará com a luz 185 
Como a Terra 131 
E virá 191 
Libertador de Nazaré 210 
O povo jaz em grande dor 179 
Perto está o Senhor 187 
Preparai o caminho ao Senhor 182 
Um povo que caminha 184 
Uma nova era 105 
Vamos preparar os caminhos 181 
Vem, Salvador 180 
Vem, Senhor não tardes 247 

Natal  

A Belém só chegaremos 194 
Adeste Fideles 202 
Cantem os anjos 199 
Hoje na terra 201 
Jesus Menino 162 
Marinheiro, onde vais ? 198 
Nasceu o Salvador 193 
Natal, Natal 192 
Noite feliz 197 
O caminho que leva a Belém 195 
O menino está dormindo 90 
Tudo é diferente outra vez 188 
Vinde todos, à porfia 200 

Quaresma   

Continuas na cruz, Senhor 84 
Este mistério da cruz 152 
Eu desejei ardentemente 97 
Faz-me voltar 59 
Hossana, Tu reinarás 186 
Meu povo 86 
Na Tua cruz, dás-nos a vida 81 
Ninguém te ama como Eu 296 
Pai, volto a Ti 57 
Por nosso amor 276 
Senhor da cruz 279 



 

Senhor, aqui nos tendes 35 
Sou Teu 62 
Venho ante Ti, meu Senhor 178 

 Tempo Pascal  

Chama de vida 85 
Como um grão de trigo 99 
Eu o ressuscitarei 93 
Jesus ressuscita hoje 67 
Não vos deixarei 253 
Pregão pascal 74 
Somos testemunhas da Ressurreição 64 

Pentecostes  

Bendigamos ao Senhor 149 
Envia, Senhor, Teu Espírito A137 
Envia, Senhor, Teu Espírito 208 
Espírito Santo, vem, vem A106 
Espírito de Vida 341 
Espírito, habita em mim A110 
Espíritu de Dios A153 
Inunda o meu ser 154 
Não vos deixarei 253 
O Espírito do senhor (O Senhor vos dará) 95 
Que o Teu Espírito, Senhor A103 
Tenho fé em Ti, envia Teu Espírito A112 
Teu Espírito na Terra 172 
Vem Espírito de Deus sobre mim 27 
Vem Espírito Divino (Sequência) 147 
Vem, vem, vem Espírito A19 

 

 

ÍNDICE TEMÁTICO 
 

 

 

Santíssima Trindade  

Pai, eu Te adoro 23 
Canto a Ti 292 

Maria  

À espera com Maria  189 
Argila entre Suas mãos 76 
Avé Maria 111 
Avé Maria estrela da manhã 108 
Avé Maria Maria Gratia Plena 114 



 

Canto de Maria 117 
Contigo Maria vamos 335 
Consagração (Senhora minha) 304 
Ensina-nos Mãe 77 
Eu cantarei ao Senhor 17 
Fonte de paz 155 
Magnificat Anima Mea (Taizé) 124 
Maravilhas fez em mim 307 
Maria do Caminho 283 
Minha alma glorifica 177 
Nossa Senhora do Sim 116 
Ó minha Senhora e minha mãe (MSV) 274 
Tela branca 336 
Unidos a todos os povos 225 

Eucaristia  

Bendito sejas Senhor 217 
Como o pão que se parte 121 
Eu desejei ardentemente 97 
Fonte de água viva 101 
Graças pelo bem 133 
Na Sua mesa há amor 6 
Nas Tuas mãos 148 
Obrigado 106 

Santa Rafaela Maria  

Amar e mais amar 282 
Fiat 289 
Fiat Voluntas Tua 290 
Mostra-me, Senhor, Teus caminhos A101 
O Senhor gosta de mim 240 
Ocuparmo-nos mais A115 
Reparar o coração do mundo 258 
Todos unidos en todo 259 
Veo a Dios muy grande 262 

Santo Inácio de Loyola  

Em tudo amar e servir A16 
Tomai e recebei 30 
Tomai Senhor e recebei 327 
Tomai, Senhor 107 
 



 

 
 
 
 
 


