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Penitenciais

SENHOR TEM

P-1

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

SOMOS O TEU POVO PECADOR

P-2

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.

SENHOR, MISERICÓRDIA
Senhor, Senhor, misericórdia.
Senhor, Senhor, misericórdia.
Cristo, Cristo, misericórdia.
Cristo, Cristo, misericórdia.
Senhor, Senhor, misericórdia.
Senhor, Senhor, misericórdia.

P-3

PERDÃO, SENHOR

P-4

Quando menti, afastei-me de Ti.
Perdão, Senhor, perdão Senhor.
Desobedeci e afastei-me de Ti:
Perdão, Senhor, perdão Senhor.
Quando magoei o meu irmão,
Fui p’ra longe, bem longe, bem longe de Ti!
Mas eu quero voltar,
Por isso estou aqui.
Perdão, Senhor, perdão Senhor.
(bis)

PIEDADE, PIEDADE DE NÓS

P-5

Senhor, que viestes-nos salvar
E o coração está arrependido,
Piedade, piedade, piedade de nós.
Ó Cristo, que viestes-nos salvar
Diz a Deus Pai que nos perdoe,
Piedade, piedade, piedade de nós.
Senhor, que viestes-nos salvar
E o coração está arrependido,
Piedade, piedade, piedade de nós.

SENHOR, TEM PIEDADE (sal da Terra)

P-6

Senhor, tem piedade; Senhor, tem piedade;
Senhor, tem piedade de nós.
(bis)
Cristo, tem piedade, Cristo, tem piedade,
Cristo, tem piedade de nós.
(bis)
Senhor, tem piedade, Senhor, tem piedade,
Senhor, tem piedade de nós.
(bis)

SENHOR DÁ-NOS TEU PERDÃO
Senhor dá-nos Teu perdão.
Cristo dá-nos Teu perdão.
Senhor dá-nos Teu perdão.

(bis)
(bis)
(bis)

P-7

SENHOR TENDE PIEDADE (Emílio)

P-8

Senhor, tende piedade, piedade de nós (2x)
Piedade de nós,
Senhor, tende piedade de nós (2x)
Piedade de nós;
Cristo, tende piedade, piedade de nós (2x)
Piedade de nós,
Senhor, tende piedade de nós (2x)
Piedade de nós;
Senhor, tende piedade, piedade de nós (2x)
Piedade de nós,
Senhor, tende piedade de nós (2x)
Piedade de nós;

SENHOR TENDE PIEDADE DE NÓS

P-9

Senhor, tende piedade de nós (2x)
Cristo, tende piedade de nós (2x)
Senhor, tende piedade de nós (2x)

SENHOR TENDE PIEDADE DE NÓS

P-10

Senhor, tende piedade de nós (3x)
Cristo, tende piedade de nós (3x)
Senhor, tende piedade de nós (3x)

SENHOR TENDE PIEDADE
Senhor tende piedade, (3x)
Piedade de nós.
Cristo tende piedade, (3x)
Piedade de nós.
Senhor tende piedade, (3x)
Piedade de nós.

P-11

SENHOR TENDE PIEDADE DE NÓS (Emílio II)

P-12

Senhor tende piedade, piedade de nós, (2x)
Piedade de nós.
Cristo tende piedade de nós,
Piedade de nós.
Senhor tende, piedade de nós.
Piedade de nós.

PERDOA

P-13

Perdoa Senhor o nosso dia,
A ausência de gestos corajosos,
A fraqueza de actos consentidos,
A vida e os momentos mal amados.
Perdoa o espaço que Te não demos,
perdoa porque não nos libertámos,
perdoa as correntes que pusemos
Em Ti, Senhor porque não ousámos.
Contudo faz-nos sentir,
perdoar é esquecer a antiga guerra
e, partindo, recomeçar de novo
como o sol que sempre beija a terra.

TENDE PIEDADE
Tende piedade, (bis)
Tende piedade de nós, Senhor.
Tende piedade.
Vosso povo é santo,
Mas também pecador.
Vosso coração de Deus
Sabe perdoar.
(bis)
Vosso coração de Filho
Sabe perdoar.
Vosso coração de Deus
Consolador sabe perdoar.
Sabe perdoar.
Tende piedade
(3x)
De nós, Senhor.
Tende piedade
(bis)
Vosso povo é santo,
Mas também pecador.

P-14

Glórias

GLÓRIA A DEUS NOS ALTOS CÉUS

G-1

Glória, glória, glória, glória a Deus nos altos céus.
Glória, glória, glória, glória a Deus nos altos céus.
Paz na terra aos homens,
Paz na terra aos homens por Ele amados.
Glória, glória, glória, glória a Deus nos altos céus.
Senhor, Deus Pai, todo poderoso:
Nós Vos bendizemos,
Nós Vos adoramos,
Nós Vos damos graças
Por Vossa imensa glória.
Nosso Pai e nossa Mãe, Aleluia!
Senhor Jesus, Filho muito amado:
Nós Vos bendizemos,
Nós Vos adoramos,
Nós Vos damos graças
Na Cruz nos dais a Vida.
Força de Ressurreição! Aleluia!
Espírito, Fonte de Unidade:
Nós Vos bendizemos,
Nós Vos adoramos,
Nós Vos damos graças
Vitória do Universo.
Sois a Brisa e o Vigor! Aleluia!

GLÓRIA A DEUS
Glória a Deus, glória a Deus
Na terra e nos céus.
(bis)
Louvor e glória ao Teu Nome, Aleluia, Aleluia!
Senhor Deus do universo, Aleluia, Aleluia!
Vinde, cantemos ao Senhor, Aleluia, Aleluia!
É Ele o nosso Criador, Aleluia, Aleluia!
Por nós Ele fez maravilhas, Aleluia, Aleluia!
Eterno é o Seu Amor, Aleluia, Aleluia!
Eu vou cantar para o Meu Deus, Aleluia, Aleluia!
Todos os dias da minha vida, Aleluia, Aleluia!

G-2

GLÓRIA E LOUVOR
Glória e louvor para Ti Meu Senhor Aleluia
Pelo amor e alegria que nos dás em cada dia Aleluia

G-3
Aleluia.
Aleluia.

Um mundo que vive sem sentido
Buscamos juntos a esperança
Sementes que anseiam brotar o amor
Viver já o reino do Senhor
Queremos crescer neste caminho
De fé esperança e caridade
Por isso Te pedimos de todo o coração
Faz-nos viver em união

GLÓRIA AO SENHOR
Cantemos glória ao nosso Deus,
P’las maravilhas que Ele fez.
Glória ao Senhor, Louvor ao Senhor,
Cantai-lhe terra inteira, bendizei o Seu Nome.
Glória ao Senhor, Louvor ao Senhor,
Anunciai a Sua Salvação.
Criou-nos para sermos filhos,
Fez-nos herdeiros do Seu Reino.
Encaminhou-nos para Cristo,
Pelas palavras dos Profetas.
Em Cristo Fez-se igual aos Homens,
Anunciou a Boa Nova.
Falou aos pobres, fez milagres,
Deu testemunho do Amor.
Não recusou o sofrimento,
Morreu na cruz por nosso amor.
Mas triunfou ressuscitando;
Subiu ao céu e voltará.
Está connosco para sempre:
Seu Espírito é vida.
No Pão e Vinho fez-Se corpo:
É alimento salvador.

G-4

GLÓRIA, GLÓRIA A DEUS

G-5

Glória, glória a Deus.
Glória, glória a Deus.
Glória, glória a Deus.
Glória, glória a Deus. (bis)
Nós Te louvamos e Te bendizemos,
Te adoramos e glorificamos,
Te damos graças, Senhor
Senhor Jesus, Filho Unigénito
Senhor Deus, Cordeiro de Deus,
Filho de Deus nosso Pai.
Tu que tiras o pecado do mundo,
Tu que estás à direita do Pai,
Tem piedade de nós.
Só Tu és Santo, só Tu o Senhor,
Tu altíssimo, Jesus Cristo,
Na glória de Deus Pai.

GLÓRIA
Glória, glória a Deus nas alturas
Glória, glória a Deus nas alturas
E Paz na terra aos homens
Por Ele amados.
(2x)
Senhor Deus, Rei dos Céus,
Deus Pai todo poderoso
Nós vos louvamos, vos bendizemos,
Vos adoramos, vos glorificamos,
Vos damos graças pela Vossa imensa glória.
Vós que tirais o pecado do mundo,
Tende piedade de nós,
Vós que tirais o pecado do mundo,
Acolhei a nossa súplica,
Vós que estais à direita do Pai,
Tende piedade de nós.
Só Vós o Santo, só Vós o Senhor,
Só Vós o Altíssimo, Jesus Cristo,
Com o Espírito Santo
Na glória de Deus Pai.

G-6

Aclamações
(Aleluias e outros)

ALELUIA

A-1

ALELUIA! ALELU

A-2

ALELUIA! ALELUIA

A-3

Aleluia, Aleluia, Aleluia. (2x)
Cristo, Palavra eterna do Pai,
Aleluia.
Nós te louvamos e te aclamamos.
Aleluia.
Aleluia, Aleluia, Aleluia. (2x)
Tu és Cristo, o filho de Deus
Aleluia.
A Ti a honra, a glória e louvor
Aleluia.
Aleluia, Aleluia, Aleluia. (2x)
Tu és caminho, verdade e a vida,
Aleluia.
Tu tens palavra de vida eterna,
Aleluia.
Aleluia, Aleluia, Aleluia. (2x)
Aleluia.

Aleluia! Alelu! Aleluia
Aleluia! Aleluia! (bis)

Aleluia! (4x) (bis)
Cristo Jesus está no meio de nós,
Hoje e sempre, Aleluia!
(bis)
Quem me seguir já não anda nas trevas,
Eu sou caminho, verdade e vida.
(bis)

Aleluia! Aleluia.

ALELUIA

A-4

ALELUIA, AMÉN

A-5

(4x)

A Palavra de Deus é vida,
A Palavra de Deus é pão.
Pão que mata a fome de amor.
Aleluia, glória ao Senhor.

Aleluia! Aleluia! Aleluia amén!
Amén! Aleluia! Aleluia amén.

ALELUIA, O SENHOR É NOSSO REI

A-6

Aleluia! Aleluia!
O Senhor é nosso Rei. Ou (O Senhor ressuscitou)
Cantai ao Senhor um cântico novo,
Porque ele operou maravilhas.
Seu braço lhe deu a vitória;
A ele glória e louvor.
Em todo o universo foi proclamada
A vitória do nosso Deus.
Cantai ao Senhor, povos todos:
A Ele, glória e louvor.

ALELUIA, GLÓRIA AO SENHOR

A-7

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

ALELUIA

A-8

Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia,
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia,
Abri, Senhor, os nossos corações,
Para escutarmos a Palavra do Vosso Filho.

ALELUIA

A-9

Aleluia! (solista)
Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Fala, Senhor, que o vosso servo escuta,
Vós tendes palavras de vida eterna!

ALELUIA (Espanhol)
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia. (2x)
Bendizei o Senhor,
Sol e lua, estrelas no céu.
Chuvas e orvalho todos os ventos,
Fogo e calor bendizei o Senhor.

A-10

ALELUIA (Jovens)

A-11

Aleluia!
Aleluia. (2x)
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia. (bis)

ALELUIA, DEUS ESTÁ

A-12

Aleluia, Deus está
Aleluia, no meio de nós.
Aleluia, Ele ressuscitou,
Não nos deixará jamais.
Aleluia.

ALELUIA (Emíl 1)

A-13

Aleluia, Aleluia,
Aleluia, Aleluia,
Aleluia.
(2X)
As Tuas Palavras Senhor são espírito e vida. (2x)

ALELUIA (Emíl 2)
Aleluia, Aleluia, Aleluia!
Aleluia!

A-14

(x3)

Toda a Terra canta Aleluia! (x3)
Aleluia!

ALELUIA (Emíl 3)

A-15

ALELUIA (Qta. da Serra)

A-16

Jesus Cristo é o Meu Senhor.
Aleluia!
(bis)
Ele ama-me, Ele ama-me.
Aleluia!
(bis)

Aleluia, A A Aleluia!
Aleluia, A A Aleluia!
Aleluia!
(bis)

JESUS É O SENHOR

A-17

Jesus é, Jesus é o Senhor.
(3x)
Aleluia, Aleluia.
(3x)
Glória a Ti, glória a Ti, Senhor. (3x)
Aleluia, Aleluia.
(3x)
Aleluia, Aleluia.
(3x)
Jesus é, Jesus é o Senhor.
(3x)
Aleluia, Aleluia.
(3x)
Glória a Ti, glória a Ti, Senhor. (3x)
Aleluia, Aleluia.
(3x)

CANTA ALELUIA AO SENHOR

A-18

ALELUIA (Chelas)

A-19

CANTA ALELUIA

A-20

Canta Aleluia ao Senhor x2
Canta Aleluia x2
Canta Aleluia ao Senhor
Ele é Senhor e Salvador

Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia
Bendito O que vem (que vem)
Em nome do Senhor (Senhor)
Bendito o reino
O reino de Seu pai David

Canta Aleluia ao Senhor,
Canta Aleluia ao Senhor,
Canta Aleluia, canta Aleluia,
Canta Aleluia ao Senhor,
Ele é Senhor e salvador,...
Jesus morreu mas vive já,...

GLÓRIA A TI, SENHOR

A-21

Glória a Ti, Senhor, Salvador do mundo.
Glória a Ti, Senhor.
Nem só de pão vive o homem
Mas de toda a palavra que vem da boca de Deus.

LOUVOR A VÓS

A-22

GLÓRIA A VÓS, CRISTO

A-23

Louvor a Vós, Rei da eterna glória.
Louvor a Vós.

Glória a Vós, Cristo Palavra de Deus. (bis)

LOUVOR E GLÓRIA A VÓS
Louvor e glória a Vós,
Jesus Cristo, Senhor.

A-24

Santos

SANTO

S-1

Santo, Santo,
Santo, Senhor Deus do universo. (bis)
O Céu e a terra proclamam a vossa glória.
Hossana, Hossana,
Hossana nas alturas. (bis)
Bendito o que vem em nome do Senhor
Hossana, hossana,
Hossana nas alturas.
Hossana, Hossana, Hossana,
Hossana nas alturas.

HOSSANA HEY

S-2

Hossana hey, Hossana ha,
Hossana hey, Hossana hey,
Hossana ha.
Ele é o Santo, é o filho de Maria,
É o Deus de Israel, é o Filho de David.

SANTO

S-3

Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do universo,
O céu e a terra proclamam, proclamam a vossa glória.
O Santo, o Justo, o verdadeiro Deus.
Hossana, Hossana, Hossana nas alturas (bis)
Bendito o que vem em nome do Senhor(bis)
O Santo, o Justo, o verdadeiro Deus.
Hossana, Hossana, Hossana nas alturas (bis)

SANTO
Deus é santo, Deus é forte;
Deus é bom e poderoso.
Terra e céus cantam os seus louvores;
Viva o Senhor que entre nós está!
Deus é justo e verdadeiro;
É o maior, mais importante.
Todos cantam o seu louvor:
Viva o Senhor que entre nós está!

S-4

SANTO

S-5

Tu, Senhor, és meu Deus,
Tu fizeste o céu e a terra
Tu, Senhor, és meu Deus,
Faz nascer o amor e a luz.
Hossana! Hossana! No mais alto dos céus. (2x)
Só Tu és santo, só Tu és Deus. (2x)
Só Tu és grande, só Tu és Deus. (2x)

SENHOR TU ÉS SANTO

S-6

Senhor, Tu és santo, Senhor Tu és bom. (3x)
Senhor Tu és vida e glória sem fim.

(3x)

Senhor, Tu és santo, Senhor Tu és bom. (3x)

SANTO, É O SENHOR DEUS DO UNIVERSO

S-7

Santo, Santo, Santo,
É o Senhor Deus do universo.
O Céu e a terra, o Céu e a terra
Proclamam a vossa glória.
Hossana, Hossana,
Hossana nas alturas. (bis)
Bendito o que vem, bendito o que vem
Em nome do Senhor
Hossana, hossana,
Hossana nas alturas. (bis)

SANTO, É O SENHOR DEUS DO UNIVERSO
(Clara)
Santo, Santo, Santo, é o Senhor, Deus do universo,
Cheios estão os céus e a terra,
Da Tua glória, hossana!
Hossana, hossana, hossana, nos céus. (2x)
Bendito o que vem em nome do Senhor,
Hossana nas alturas, hossana!
Hossana, hossana, hossana, nos céus. (2x)

S-8

SANTO, SANTO, SANTO…

S-9

Santo, Santo, Santo Senhor Deus do universo, (2x)
O céu e a terra proclamam a Vossa glória,
Hossana, hossana, hossana nas alturas.
(2x)
Bendito o que vem em nome do Senhor,
Hossana, hossana, hossana nas alturas.
Hossana, hossana, hossana, hossana nas alturas.

SANTO, SANTO, SANTO, SENHOR DEUS DO UNIVERSO
S-10
Santo, Santo, Santo Senhor Deus do universo,
Hossana nas alturas.
(bis)
O céu e a terra proclamam a Vossa glória,
Hossana nas alturas.
Santo, Santo, Santo Senhor Deus do universo,
Hossana nas alturas.
Bendito e que vem em nome do Senhor,
Hossana nas alturas.
Santo, Santo, Santo Senhor Deus do universo,
Hossana nas alturas.

SANTO JOVEM
Santo, Santo é o Senhor.
Senhor Deus do universo.
O céu e a terra proclamam
A Vossa Glória.

S-11

(bis)

O céu e a terra proclama a Vossa glória.
Hossana nas alturas.
Bendito o que vem em nome do Senhor!
Hossana nas alturas.

SANTO, SANTO, É O SENHOR
Santo, santo é o Senhor, santo,
É eterno o seu amor.

S-12

SANTO, KYRIE

S-13

SANTO

S-14

Santo, Kyrie, Santo, Kyrie,
Kyrie, Glória,
Glória, Aleluia
Glória, Glória
Santo, Kyrie, Kyrie, Glória,
Santo, Kyrie, Kyrie, Glória,
Glória, Aleluia
Glória|
(bis)

Santo, Santo é o Senhor, Santo,
É eterno o seu amor.
Céus e terra proclamam a vossa glória
Hossana! Hossana! Hossana nas alturas.
Bendito o que vem em nome do Senhor.
Hossana! Hossana! Hossana nas alturas.

SANTO

S-15

Santo, Santo, Santo, é o Senhor, Deus do universo. (bis)
O céu e toda a terra proclamam para sempre a Vossa glória.
Hossana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor
Santo, Santo, Santo, é o Senhor, Deus do universo. (bis)

SANTO
Santo, santo, santo, é o Senhor.

(2x)

O céu e a terra proclamam a vossa glória.
Hossana nas alturas.
Bendito o que vem em nome do Senhor,
Hossana nas alturas.
Santo, santo, santo, é o Senhor.

(2x)

S-16

SANTO
Santo, santo, santo, é o Senhor.

S-17

(4x)

O céu e a terra proclamam a vossa glória.
Hossana nas alturas.
Bendito o que vem em nome do Senhor,
Hossana nas alturas.
Santo, santo, santo, é o Senhor.

(4x)

SANTO (Emílio)

S-18

Santo, Santo, Santo, Santo,
Santo, Santo, o Senhor Deus.
Hoje erguemos as nossas mãos
Adorando o Teu nome.
Santo, Santo, Santo, Santo,
Ó nosso Pai, Ó nosso Pai,
Ó nosso Pai, Que estais no céu.
Hoje erguemos...

SANTO (brasileiro)
O Senhor é santo, Ele está aqui.
O Senhor é santo, eu posso sentir.
O céu e a terra / proclama a Vossa glória
Hossana! Hossana! / Hossana nas alturas.
Bendito o que vem / em nome do Senhor
Hossana! Hossana! / Hossana nas alturas.
No orvalho da manhã / vi que o Senhor é Santo.
Nas estrelas lá do céu / vi que o Senhor é Santo.
Na imensidão do mar / vi que o Senhor é Santo.
Nas plantas a florir / vi que o Senhor é Santo.
O Senhor é santo, Ele está aqui.
O Senhor é santo, eu posso sentir.

S-19

SANTO (Sal da Terra)

S-20

Santo és Tu Senhor Deus do Universo
O céu e a terra proclamam a Tua Glória
Hossana Hossana Hossana
Hossana Hossana Hossana
Hossana
(2x)
Santo és Tu Senhor Deus do Universo
Bendito aquele que vem em nome do Senhor
Hossana Hossana Hossana
Hossana Hossana Hossana
Hossana
(2x)

SANTO I SANTO

S-21

Santo i Santo
Hossana, hossana, (3x)
Pa Deus riba di céu.
Santo i Santo
Hossana, hossana (I santo)
Hossana, hossana (I santo)
Hossana, hossana
Pa Deus riba di céu.
Céu cu terra
Hossana, hossana (Ta canta)
Hossana, hossana (Bo glória)
Hossana, hossana
Pa Deus riba di céu.
Bendito quel qui bin
Hossana, hossana (Qui bin,)
Hossana, hossana (Na bo nome)
Hossana, hossana
Pa Deus riba di céu.
Santo i Santo

SANTO ÉS TU (angolano)
Santo, Santo, Santo és Tu. (bis)
Estão cheios da Tua glória
(bis)
O céu e a terra, Senhor
Santo, Santo, Santo és Tu. (bis)
Bendito aquele que vem
(bis)
Em nome do Senhor.
Santo, Santo, Santo és Tu. (bis)

S-22

SANTO_AS TUAS PALAVRAS

S-23

Santo, Santo, Santo, Santo é o Senhor
Santo, Santo, Santo, é o nosso rei de Amor
Santo, Santo, Santo, é Ele que nos redime
Porque Senhor é Santo
E a terra cheia da Sua glória está. (bis)
Céus e a terra passarão, Suas palavras não passarão
Não, não, não, não, não, não, passarão (bis)
Bendito o que vem, em nome do Senhor
Hossana nas alturas ao Filho de David
Bendito o que vem, em nome do Senhor

SANTO (ISRAEL)

S-24

Santo, Santo, Santo é o Senhor
Deus do universo, Deus do universo, x2
Céus e terra proclamam a Vossa glória, hossana!
Bendito o que vem em nome do Senhor. Hossana!
Santo, Santo, Santo é o Senhor
Deus do universo, Deus do universo,
Santo, Santo

SANTO (Espanhol)

S-25

Santo é o Senhor meu Deus, digno de louvor.
A Ele o poder, toda honra e glória. bis
Hossana! x4
Hossana, ò Senhor!
Bendito o que vem em nome do Senhor.
Como todos os santos cantamos para Ele. Bis

SANTO
O céu e a terra estão cheios de Ti,
Hossana nas alturas. Bis
Santo, Santo é o Senhor
Deus do universo. Bis
Bendito O que vem em nome do Senhor,
Hossana nas alturas. Bis

S-26

Pai Nosso

PAI NOSSO, QUE O TEU REINO VENHA

PN-1

Pai Nosso, que o Teu reino venha x3
Sobre esta terra.
Pai, tu és meu Deus, és minha força meu poder e luz…
És a minha vida és meu tudo…

PAI NOSSO (Sal da Terra)

PN-2

PAI, EU TE ADORO

PN-3

Pai, Tu que estás no céu
santificado seja Teu nome
venha nós o Teu Reino,
cumpra-se Tua vontade em nós.
Dá-nos hoje o nosso pão
e em cada dia da nossa existência;
perdoa as nossas ofensas
como perdoamos também
e não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos de todo o mal.
Mas livra-nos de todo mal.

Pai, eu Te adoro,
Te ofereço a minha vida,
Como eu Te amo
Jesus Cristo ….
Espírito Santo …..
Trindade Santa ….

PAI NOSSO AMOR FONTAL

PN-4

Pai nosso, Tu que moras lá nos Céus,
Santificado seja em nós Teu nome.
Venha a nós o Teu Reino, aos filhos teus.
Dá-nos o pão que mata a nossa fome.
Seja feita na terra a tua vontade.
Na comunhão fraterna celebrada.
O perdão das ofensas é a verdade.
Da nossa vida reconciliada.
Não nos deixes cair em tentação.
Mas livra-nos de toda a maldição.
Pai nosso, Tu que moras lá nos Céus!
Pai nosso!

TODO O MUNDO

PN-5

JUNTO AO MAR

PN-6

Todo o mundo é um hino de glória
À grandeza de Deus Nosso Rei;
Cada homem é a imagem sagrada
Do amor de Deus Nosso Pai.
Aleluia, Deus Pai e Senhor!
Aleluia, p’lo Teu grande amor. (bis)

Junto ao mar eu ouvi hoje,
Senhor, Tua voz me chamou,
E me pediu que me entregasse
A meu irmão.
Essa voz me transformou,
A minha vida ela mudou,
E só penso agora, Senhor,
Em repetir-Te.
Pai Nosso, em Ti cremos,
Pai Nosso, Te oferecemos,
Pai Nosso, nossas mãos
De irmãos.
(bis)

Gesto

de

Paz

A PAZ MEU IRMÃO

GP-1

A Paz meu irmão, a Paz minha irmã,
A Paz de todo o coração,
A Paz em cada manhã.
Temos um novo mandamento
Que Jesus Cristo nos deixou:
Que nos amemos uns aos outros,
Como Ele também amou.
Somos da Paz os mensageiros,
Somos promessas do Senhor.
Com o coração renovado,
Viveremos sempre o amor.

A PAZ VAI CORRENDO

GP-2

A Paz vai correndo como um rio,
Vai correndo de mão para mão.
Vai correndo para o deserto
Libertando o meu irmão.
A Luz....
O Amor...

TENHA A PAZ EM DEUS

GP-3

Tenha a paz em Deus, irmão,
Tenha a paz em Deus, irmão,
Tenha a paz consigo,
Com seus amigos e seus irmãos.

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

GP-4

A PAZ ESTEJA CONNOSCO

GP-5

A paz esteja connosco, (3x)
Sempre connosco, sempre,
Sempre esteja a paz.
O amor de Cristo nos una, (3x)
Sempre nos una, sempre,
Sempre como irmãos.

COMO É BOM, COMO É SUAVE

GP-6

Como é bom, como é suave
Vivermos todos juntos
(bis)
Juntos como irmãos,
Vivermos todos juntos.

(bis)

FAZ A PAZ ACOLHE O AMOR

GP-7

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

SE EU NÃO TIVER AMOR

GP-8

Se eu não tiver amor…
Nada sou, nada sou, ó Senhor.
Porque Tu és amor.

PAZ, PAZ
Deixo-vos a Minha Paz, / a Minha Paz vos dou.
Sementes do Meu Reino, / promessa de ressurreição
Bem aventurados sois por / serdes meus amigos.
Eu vos escolhi, Amai-vos uns aos outros / para que eles me reconheçam
Paz, paz, proclama o teu Senhor.
Paz, paz, com Cristo, Redentor.

GP-9

A PAZ ESTEJA CONTIGO

GP-10

A paz esteja contigo, meu irmão.
A paz esteja contigo, meu irmão.
Em nome do Senhor eu te dou a minha mão.
A paz esteja contigo, meu irmão.
A paz esteja contigo, meu irmão.
(Murmúrio – Cordeiro de Deus)

DEIXO-VOS A PAZ
Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. (bis)

GP-11

Cordeiro

de

Deus

CORDEIRO DE DEUS (Angolano)

CD-1

CORDEIRO DE DEUS (Acílio)

CD-2

Cordeiro de Deus, (3x)
Que tirais o pecado do mundo,
Tende piedade, (3x)
De nós, Senhor!
Tende piedade, (3x)
De nós!
(bis)
Cordeiro de Deus, (3x)
Que tirais o pecado do mundo,
Dai-nos a paz, (3x)
Senhor, Senhor!
Dai-nos a paz, (3x)
Senhor!

Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
Tende piedade de nós, piedade de nós.
(bis)
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
Dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor.

CORDEIRO DE DEUS (Sal da Terra)
Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo,
Tem piedade de nós, tem piedade de nós. (3x)
Tem piedade de nós.
(bis)
Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo,
Dá-nos a Tua paz, dá-nos a Tua paz,
(3x)
Dá-nos a Tua paz

CD-3

CancioneiroGeral

A AMIZADE
Foi amando em extremo e dando a vida por fim
Que Jesus viveu com os seus.
A amizade verdadeira é um dom assim,
Moldado pelas mãos de Deus.
Quero ser um amigo que nas trevas seja luz.
Quero ser um amigo como amigo foi Jesus.
Aceitar cada irmão assim como ele é,
Olhando para a vida, olhando para a vida
Com um olhar de fé.
Quero ser um amigo que na guerra seja paz.
Quero ser palavra-acção como diz Jesus e faz.
E crer que o Amor é sempre a força que vence.
E ser aquilo que sou, e ser aquilo que sou,
Pois só isto convence.
Quero ser um amigo, na discórdia união.
Tentar ser irmão de todos, como Jesus foi Irmão.
Ver o rosto de Deus na beleza duma flor,
Ou na dor que incomoda, ou na dor que incomoda,
Mas é preço de Amor.
E buscar sempre tempo para estar a sós comigo,
Perceber sempre Deus na palavra do amigo,
E buscar sempre tempo para estar a sós comigo,
Perceber sempre Deus, perceber sempre Deus,
Na palavra do amigo.

CG-1

A CIVILIZAÇÃO DO AMOR

CG-2

Os jovens já não querem
Viver assim na dor,
Vão construir agora
A civilização do amor!
(bis)
Ela vai nascer (3x)
Dentro de nós!
Os homens já pararam
O ódio e o rancor,
É sinal que está em nós
A civilização do amor.

(bis)

Ela está a nascer (3x)
Dentro de nós!
O povo está em festa
Já canta com fervor,
Melodia tão linda
Da civilização do amor!

(bis)

Ela já nasceu (3x)
Dentro de nós!

A FÉ É COMPROMISSO
A fé é compromisso que é preciso repartir
Em terras bem distantes ou em nosso próprio lar.
Nós somos missionários, eis a nossa vocação.
Jesus convida todos, ai de mim se eu me calar.
Nesta mesa, ó Senhor, apresentamos
Pão e vinho dons da terra e do trabalho.
Pela Igreja missionário Vos louvamos,
Vede a messe que precisa de operários. (bis)
Há muitos consagrados anunciando sem temer
E tantos perseguidos dando vida pela fé.
Mas quem faz de sua vida um sinal de comunhão
Também dá testemunho, nos convida à conversão.

CG-3

A MINHA ALMA CANTA
A minha alma canta jubilosa,
E alegra-se em Deus, meu Salvador,
Porque Ele ama a Sua humilde serva.
Grandes maravilhas fez em mim.
Avé Maria, cheia de graça,
O Senhor está contigo!
Avé Maria, cheia de graça,
O Senhor está contigo!
Ó Maria
Sobre todos aqueles que O temem,
Deus estende sempre o Seu amor;
Manifesta a força do Seu braço,
Dispersa os soberbos com poder.
Deus derruba do seu trono os grandes
E exalta os humildes com amor;
Enquanto enche de bens os famintos,
Deixa os ricos sem nada nas mãos.
Com ternura e misericórdia,
Deus cuida o seu povo, Israel,
Recordando a promessa feita
A Abraão e a todo o que tem fé.
Glória a Deus Pai, todo poderoso,
Glória a Jesus Cristo, nosso irmão,
Glória ao Espírito do amor e graça,
Por todos os séculos. Ámen.

CG-4

A MINHA META É CRISTO

CG-5

A minha meta é Cristo
E o meu trofeu és Tu, meu Senhor!
Sou jovem e não desisto
De espalhar a paz e o amor
Que importa a tua cor,
Agarra a minha mão:
Tu és minha irmã e meu irmão!
Serei teu Cireneu
E a cruz do dia-a-dia
Levaremos com alegria.
Seguindo essa doutrina
Que a verdade encerra,
Nós seremos o sal da terra.
De corações ao alto
E os olhos em Jesus,
Nós no mundo seremos luz!

A VÓS, DEUS E SENHOR
A Vós, Deus e Senhor, meu corpo e minha alma ofereço.
A Vós, Rei imortal, entrego-Vos todo o universo!
A Vós, Deus e Senhor, a Igreja de Cristo ofereço,
A Vós, Rei imortal, a Vós!
Levamos para o Vosso altar, nossa oferta com alegria.
Dignai-Vos, Senhor, aceitar o pão nosso de cada dia.
Das uvas o vinho aceitai, será sangue do bom Jesus,
Por quem nós chegamos ao Pai,
Abraçados na mesma cruz.
Senhor, aceitai os irmãos que andam longe do Vosso amor,
Por Cristo aceitai os pagãos redimidos p’la mesma dor.
Senhor, recebei as vitórias e os fracassos da nossa vida,
As nossas misérias e glórias
São a oferta da Igreja unida.

CG-6

A TREZE DE MAIO
1. A treze de Maio,
na Cova da Iria,
apareceu brilhando
a Virgem Maria.

9. Disse que a pureza
agrada a Jesus,
disse que a luxúria
ao fogo conduz.

Ave, Ave,
Ave, Maria!

10. A treze de Outubro
foi o seu adeus.
e a Virgem Maria
voltou para os Céus.

2. A Virgem Maria,
cercada de luz,
nossa Mãe bendita
e Mãe de Jesus.
3. C'os males da guerra
o mundo sofria;
Portugal, ferido,
sangrava e gemia
4. Foi aos Pastorinhos
que a Virgem falou,
desde então nas almasa
nova luz brilhou!
5. Com doces palavras
mandou-nos rezar,
a Virgem Maria
para nos salvar.
6. Achou logo a Pátria
remédio ao seu mal;
e a Virgem bendita
salvou Portugal!
7. Mas jamais esqueçam
nosso corações
que nos fez a Virgem
determinações.
8. Falou contra o luxo,
contra o impudor
de imodestas modas
de uso pecador.

11. À Pátria que é vossa,
Senhora dos Céus
dai honra, alegria
e a graça de Deus.
12. À Virgem bendita
cante seu louvor
toda a nossa terra
num hino de amor.
13 Todo o mundo a louve
para se salvar,
desde o vale ao monte
desde o monte ao mar.
14. Já por todo o mundo
se ama o nome seu,
Portugal a Cristo
tantas almas deu!
15. Ah! dêmos-Lhe graças
por nos dar seu Bem.
Virgem Maria,
nossa querida Mãe!

16. E para pagarmos
tal graça e favor,
tenham nossas almas
só bondade e amor!
17. Ave, Virgem Santa.
estrela que nos guia!
ave. Mãe da Pátria,
ó Virgem Maria!

CG-7

ABRIR CAMINHO

CG-8

Eis como alguns de nós já se apressam
Ansiosos para contar a novidade:
Jesus Cristo e seu projecto não morreram
E viver agora tem finalidade
Eis como alguns de nós já se apressam
Com o peito em ardor ressuscitado:
A tristeza do impasse que viveram
Transformou-se num limite superado
Eis como alguns de nós já se apressam
Desde agora por caminhos arriscados:
No sepulcro entreaberto se atreveram
E o decreto que o fechou foi violado
Eis como alguns de nós já se apressam
Testemunhos da unidade retomada
Em Jesus ressuscitado entenderam
Que a história nunca pode ser travada

ACORDA SIÃO
Acorda, Sião, põe-te de pé,
Desata as cadeias da tua prisão.
Está terminado o teu cativeiro
E o teu pecado já foi perdoado!
Eis que nasce um mundo novo,
A nova era já começou!
(bis)
Eis o mensageiro da boa notícia:
Diz vir a caminho teu Deus e Senhor.
Reveste teus trajes de gala e de festa
E sai-lhe ao encontro com gozo e cantares.
Não mais te dirão: a abandonada!
Não mais te dirão: a repudiada!
O teu esposo, teu Criador,
Compadecido, lembrou-se de ti.

CG-9

ALELUIA JÁ NASCEU

CG-10

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 na alturas e cá na terra aos homens, paz

(bis)

Escutai, amigos, a feliz notícia:
Deus enviou o Seu Filho, Jesus Cristo Salvador.

(bis)

ALELUIAS DE FESTA
Percorrei os caminhos do mundo
Ao encontro de Cristo Pascal
E cantai aleluias de festa
E comei do banquete imortal.

(bis)

Vinde, pobres; entrai, rejeitados;
Aceitai o convite do Pai.
Vinde todos, humildes da terra,
Exultai com Jesus, exultai.
(bis)
Este o dia em que exulta a Igreja
Como Esposa de Cristo Jesus,
Este o dia das núpcias de Cristo:
Ele desce do trono da cruz.

(bis)

Vinde, vós os exaustos da guerra.
Vinde, vós os obreiros da paz.
Rasga a noite uma luz fulgurante,
Surge Cristo que a força vos traz. (bis)
Glória ao Pai, e a seu Filho, Jesus.
Glória ao Espírito, excelso fulgor.
Salvação para todos os homens:
Que eles vejam a luz do Senhor! (bis)

CG-11

AMI I BON PASTOR

CG-12

Ami i bon pastor, ami n'cunci nha carnel!
n'dá El nha bida, n'dá salbaçon!
1. Jesus i bon pastor - i dixa si carnel
i bai na busca - di quil qui pirdi, un sor
Carnel qui pirdi - i na tchoraba
na un cau dinguidu - i bon pastor odjal!
2. Otcha qui odjal - i riba casa
cu alegria - nha ermons, bu bin!
Bo fica contenti - carnel qui pirdi
qui staba doenti - gossi i sta san!

ANDO À PROCURA
Ando à procura de Ti, Senhor
Pelos caminhos vazios da vida,
À noite escura dos sem amor.
Vem ó Senhor, dar luz e vida
Deus amou tanto o seu povo,
E o mundo que criou,
Que lhes deu seu próprio filho,
Foi morto, ressuscitou!
Dando a vida pelos homens,
Por eles morreu na cruz;
Mas ficou Seu grande amor,
Abriu caminhos de luz.
Teus caminhos ‘stão vazios,
O desalento é profundo:
Não há paz entre os teus filhos,
Há falta de amor no mundo.
Aceita, porém, Senhor,
Nossa Fé e nossa esp’rança!
Caminhamos para Ti,
Com amor e confiança.

CG-13

AMIGOS MEUS
Um amigo é um bem
Um tesouro que se tem
Sois vós as estrelas
Que nos guiam mais além
São momentos bons e maus
Nesta estrada percorrida
Digo mais não vos trocava
Por nada desta vida
E talvez um dia
Chegue a hora do adeus
Deixar-vos é com pena
Amigos meus
Mas mesmo longe
Vós estais perto ao pé de mim
Pois entre amigos é assim
Um amigo é um irmão
Nosso pensar nossa mão
Sois vós estais aqui
P’ra vós canto esta canção
Tempo voa num instante
E já estamos de partida
Digo mais era capaz
De dar por vós a vida

CG-14

ANTES DE SERES
Antes de seres formado
Dentro do ventre de tua mãe,
Antes de teres nascido,
Eu já te amava e te consagrei.
Foste por Mim escolhido
Para profeta entre as nações,
Irás onde Eu te envie
E o que Eu disser tu proclamarás.
Tenho de gritar / Tenho que arriscar!
Ai de mim se o não fizer!
Como fugir de Ti? / Como calar?
Se a Tua voz é fogo a arder…
Não posso parar / Tenho que lutar!
Ai de mim se o não fizer!
Como fugir de Ti? / Como calar?
Porque Tu me seduziste!
Nada temas na vida
Porque contigo sempre estarei.
Ponho as Minhas palavras
Na tua boca e dou-te o poder:
Entre as naçõe e reinos
Vais arrancar e vais demolir,
Entre as nações e reinos
Tu vais plantar, tu vais construir.
Hoje te constituo
Como cidade fortificada,
Para todos os povos
Serás sinal da Minha presença.
Mesmo que te combatam,
Tu nada temas, hás-de vencer.
Como forte guerreiro,
Estarei contigo, sou o Senhor!

CG-15

ANUNCIAREMOS REINO, SENHOR

CG-16

Anunciaremos Teu Reino, Senhor!
Teu Reino, Senhor, Teu Reino.
Reino de paz e justiça,
Reino de vida e verdade,
Teu Reino, Senhor. Teu Reino.
Reino de amor e de graça,
Reino que habita em nós.
Teu Reino, Senhor. Teu Reino.
Reino que sofre violência,
E que não é deste mundo.
Teu Reino, Senhor. Teu Reino.
Reino que já começou,
Reino que não terá fim.
Teu Reino, Senhor. Teu Reino.

AO ALTAR DO SENHOR
Ao altar do Senhor vamos com amor,
A entregar ao Senhor o que Ele nos deu.
Pão lhe trazemos, trigo de Deus,
Para a mesa que Ele nos preparou.
Vinho trazemos, vinha de Deus,
Para a festa da comunhão.
Luzes trazemos para iluminar
A santa mesa do nosso altar.
Flores trazemos para alegrar
Esta comida de amizade.
Os nossos corpos, a nossa dor,
Nosso estudos demos ao Senhor.
Toda a vida queremos dar,
Apara a oferta de Cristo no altar.

CG-17

AO AMOR QUE TE ARRASTA

CG-18

Ao amor que te arrasta não perguntes:
Onde vais, onde vais? Irei contigo.
No corpo da terra semearás: Flores de trigo, flores de trigo;
E às bocas da fome anunciarás: Pão de paz, pão de paz.
Irei contigo
Se aos homens vais falar das injustiças
E da paz, e da 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.

AO TEU ALTAR NÓS LEVAMOS SENHOR
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 mortos sem fé,
Cansados de tanto lutar.
Nesta patena da nossa oblação,
Aceita a vida, Senhor.

CG-19

AVÉ MARIA GRATIA PLENA

CG-20

Todo o dia eu espero,
Que esta hora chegue enfim,
Para sentir que o teu olhar,
Descansa sobre mim.
Ave Maria, Gratia Plena
Dominus tecum Benedicta Tu! (bis)
Venho confiar-Te,
O que tenho e o que sou,
Das tuas mãos, chegue a Jesus,
Tudo quanto sou.
Levo a confiança,
Que o teu amor deixou,
Olha por mim, Mãe de Jesus,
Contigo agora estou.

AVÉ MARIA, MÃE DA IGREJA
Ave Maria, Mãe da Igreja,
Santa Maria, Minha Mãe.
Tu és a estrela,
Tu és a verdade.
Tu és caminho
Que leva à eternidade.
Dá luz, dá fé
À nossa juventude,
Dá paz, dá esperança,
Caminhos de virtude.
Vamos viver,
Amar-nos como irmãos;
E ao mundo inteiro
Queremos dar as mãos.

CG-21

BEM AVENTURADOS (Casimira)
Bem-aventurados todos nós seremos. Amén. Aleluia:
Bem-aventurados os pobres de espírito
Porque deles é o Reino dos Céus.
Bem-aventurados os mansos da terra
Porque eles possuirão a terra
Bem- aventurados os homens que choram
Porque eles serão consolados
Bem-aventurados os que têm fome de justiça
Porque eles serão saciados
Bem-aventurados os que fazem misericórdia
Porque eles terão misericórdia
Bem-aventurados os puros de vida
Porque eles verão a Deus
Bem-aventurados os homens pacíficos
Porque eles serão de Deus
Bem-aventurados os que são perseguidos
Porque deles é o Reino dos Céus.
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BEM AVENTURADOS
Bem aventurados sois vós.
Vós que sofreis, vós que chorais,
Porque um dia sereis consolados.
Bem aventurados sois vós.
Vós os mansos e simples desta terra,
Porque um dia sereis consolados.
Bem aventurados sois vós.
Homens pobres que tendes fome e sede,
Porque um dia sereis saciados.
Bem aventurados sois vós.
Vós que usais de perdão e bondade,
Porque um dia sereis saciados.
Bem aventurados sois vós.
Homens puros no vosso coração,
Porque é vosso o Reino dos Céus.
Bem aventurados sois vós.
Vós que sois os artífices da paz,
Porque é vosso o Reino dos Céus.
Bem aventurados sois vós.
Odiados por causa do meu nome,
Porque é vosso o Reino dos Céus.
Bem aventurados sois vós.
Por amor da justiça e da verdade,
Porque é vosso o Reino dos Céus.

CG-23

BENDITA E LOUVADA … A PAIXÃO
Bendita e louvada seja
A Paixão do Redentor
Que para nos livrar das culpas
Padeceu por nosso amor.
Padeceu grandes tormentos
Duros martírios na cruz
Morreu para nos salvar
Bendito seja Jesus.
Quando por nós padecestes,
Ó bom Jesus Salvador
Quem há que possa entender
Tantos excessos de amor.
Na Vossa santa cabeça
C’roa de espinhos cravaram
Donde, entre dores incríveis
Fontes de sangue emanaram.
Vossas santíssimas faces
Sofreram mil bofetadas
Foram por duros algozes
Escarnecidas, pisadas.
Vossas santíssimas costas
Pesada cruz conduziram
Entre agudíssimas dores
Novas chagas se abriram.
O Vosso Corpo divino
Ferido e todo chagado
Diz-nos bem como é horrendo
Quanto é medonho o pecado.

CG-24

BENDITO, BENDITO O QUE VEM
Bendito, bendito O que vem
Em Nome do Senhor
Aplaudi o Senhor Povos de todo o Mundo
Aclamai o Senhor com brados de alegria
Excelso é o Senhor, excelso e portentoso
É poderoso Rei que reina sobre o Mundo
O senhor concedeu-nos domínio sobre os povos
E pôs aos nossos pés, vencidas, as nações
Para nós escolheu nossa bendita herança
A glória de sermos seu povo bem amado
O Senhor Deus se eleva por entre aclamações
O Senhor Deus se eleva ao som das trombetas
Cantai ao nosso Deus um salmo de louvor
Cantai ao nosso Rei um salmo de alegria
Porque o Senhor é rei e reina sobre o mundo
Cantai ao Senhor um hino jubiloso
Deus reina sobre os povos num trono de justiça
Todos os reis do mundo juntaram-se ao seu povo
Porque ao Senhor pertencem os príncipes da terra
Deus é omnipotente no mais alto dos céus

CG-25

BENDITO SEJAS CRISTO MEU SENHOR
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,

(bis)

Os pobres e oprimidos encontram em Cristo
A sua cisterna.

(bis)

Quem bebe de qualquer fonte sempre terá sede
No seu caminhar,
(bis)
Quem bebe de Jesus Cristo, torna-se nascente
P’ra sempre a jorrar.
(bis)
Bendito, bendito sejas, pastor que nos levas
Às águas da vida,

(bis)

Abristes o coração, dele saíu a Igreja,
Nossa mãe querida.

(bis)

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

(bis)

Bendito, bendito sejas, rocha do deserto,
Salvação do povo.

(bis)

Que a nossa Eucaristia dê frutos de vida,
Frutos de amor novo.

(bis)

CG-26

BENDIZEMOS O TEU NOME

CG-27

Bendizemos o Teu nome,
Mãe do Céu, Virgem Maria;
Bendizemos à porfia
O Teu Filho Salvador.
Aqui vimos, Mãe querida,
Consagrar-Te o nosso amor. (bis)
Virgem Santa, neste dia
Nós queremos consagrar
O amor desta família
Nossa Senhora do Lar.
Mãe de Jesus, doce estrela,
Ilumina os seus caminhos,
Torna-lhes a vida bela,
Tu és a Mãe de Carinhos.
Guarda sempre, ó Maria,
No Teu Coração de Mãe,
Esta e todas as famílias
Por esse mundo além.

BOA NOITE MARIA
Boa noite, boa noite Maria
Boa noite minha mãe.
O dia foi lindo para mim,
Foi lindo para ti, harmonia.
Vivemos a mesma cruz,
Juntos com Jesus, na alegria.
As horas de contemplação
Foram oração em festa.
Agora no fim deste dia
Rezo a Jesus, Maria.
A benção p’ra todos os meus,
Para os pecadores que são teus.
A paz para os que sofreram,
Para os que morreram sem Deus.

CG-28

BOA NOVA DE ALEGRIA

CG-29

Cristo Jesus é Boa Nova de alegria
Sua Palavra é nosso Pão de cada dia.
Escuta, vive o Evangelho, vai anunciá-lo com ardor!
E para todos haverá mais vida e mais amor!
A quem iremos, ó Profeta da verdade?
Tuas Palavras são de Vida e Liberdade!
Há dois mil anos veio ao mundo o Sol Nascente:
Cristo Jesus é Luz que brilha em toda a gente!
Deus amou tanto o mundo que nos deu Seu Filho
E em toda a terra resplandece um novo brilho!

BUSCAI O ALIMENTO
Buscai o alimento
Que permanece até à vida eterna
Que permanece até à vida eterna
O Senhor é meu pastor, nada me falta,
Leva-me a descansar em verdes prados.
Conduz-me às águas refrescantes
E reconforta a minha alma.
Ele me guia por sendas direitas
Por amor do seu nome.
Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos,
Não temerei nenhum mal, porque Vós estais comigo.
Para mim preparais a mesa
À vista dos meus adversários.
Com óleo me perfumais a cabeça
E meu cálice transborda.
A bondade e a graça hão-de acompanhar-me
Todos os dias da minha vida.
Habitarei na casa do Senhor
Para todo o sempre.

CG-30

CAMINHA NA LUZ

CG-31

O Espírito é força que nos liberta.
Caminha, caminha, caminha na luz.
Ele faz de nós a Igreja em festa.
Caminha, caminha, caminha na luz.
Caminha na luz, caminha na luz,
Caminha na luz,
Caminha na luz do Senhor.

CAMINHA, POVO DE DEUS
Caminha, povo de Deus, caminha, povo de Deus.
O Senhor é teu caminho, o pastor que te conduz.
Caminha, povo de Deus, que Deus será a 1tua luz.
Ergue os olhos ao céu e contempla, suspenso, Jesus.
Vida gerada da morte, novos homens, nova luz.
Cristo salvou os homens pela morte e ressurreição.
Do seu sangue derramada nasce a nova criação.
Cristo carrega na cruz o pecado e a maldição.
Morrendo Ele por amor, traz ao mundo a redenção.
Dá-nos a paz e o amor, a alegria do seu perdão.
A tudo dá nova vida, nasce a nova criação.
Céus e terra proclamam que a vitória nos vem da cruz.
Nela mostrou seu amor e a todos salvou Jesus.
Povo escolhido por Deus, vive e canta a redenção.
Cristo por nós dá a vida; nasce a nova criação.

CG-32

CAMINHO SEGURO

CG-33

CANTA ALELUIA

CG-34

Ò Maria minha mãe
Mãe de toda a humanidade,
Sê farol e minha luz,
Caminho certo para Jesus.
Maria mãe serena,
Sou jovem peregrino.
Acolhe-me em teu regaço,
Ilumina o meu caminho.
Pelas estradas vou andando,
Vou de cidade em cidade.
Fax de mim Tua mensagem
De Paz, Amor e Amizade.
Teu calor é meu conforto,
Meu escudo e minha espada.
De Ti vem minha força
Maria mãe, Imaculada

Canta Aleluia ao Senhor,
Canta Aleluia ao Senhor,
Canta Aleluia, canta Aleluia,
Canta Aleluia ao Senhor,
Ele é Senhor e salvador...
Jesus morreu mas vive já...

CANTAI ALELUIAS

CG-35

Cantai aleluias, não haja mais dor.
Ornai-vos de festa, vesti a 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!
Trazei o que houver nas vossas mansões,
Repartam o amor, a alegria e o pão.
Porque hoje é o dia em que somos irmãos.
Irmãos alegremo-nos. Aleluia!
Não haja barreiras de sangue ou de cor,
E o oiro se ponha a servir o Amor.
Porque é o dia em que somos iguais.
Irmãos alegremo-nos. Aleluia!

CANTAREI ETERNAMENTE
Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor,
cantarei eternamente. 2x
Encontrei o David meu servo
E ungiu-o com óleo santo
Estarei sempre ao seu lado
E com minha força o sustentarei.
A minha fidelidade e bondade estarão com ele;
Pelo meu nome será firmado o seu poder.
Ele me invocará: «Tu és meu Pai
Meu Deus e meu Salvador».

CG-36

CANTAREI O QUE JESUS ME VEIO ENSINAR

CG-37

Se crês em Deus, se acreditas que Ele há-de voltar.
Segue o caminho, que Jesus te veio ensinar.
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, é amar,
O pobre, o rico e 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 adorar.
Serei feliz e comigo será todo o que cantar.

CANTEM, 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 sorriso
Para nos abrir de novo
As portas do paraíso.

CG-38

CIDADÃO DO INFINITO

CG-39

Por escutar uma voz que disse
Que faltava gente p’ra semear,
Deixei meu lar e saí sorrindo
E assobiando p’ra não chorar;
Fui-me alistar entre os operários
Que deixam tudo p’ra Te levar
E fui lutar por um mundo novo:
Não tenho lar mas ganhei um povo!
Sou cidadão do infinito
Do infinito, do infinito
E levo a paz no meu caminho
No meu caminho, no meu caminho!
Eu procurei semear a paz
E onde fui andando falei de Deus,
Abençoei quem fez pouco caso
E espalhou cizânia onde eu semeei;
Não recebi condecoração
Por haver buscado um país Irmão:
Vou semeando por entre o povo
E vou sonhando este mundo novo!

COMO MARIA
Como Maria agora eu vou ouvir
O que Jesus me quer hoje dizer:
Feliz serei ao perceber a Deus no coração:
Eu quero-Te amar Senhor!
Aleluia, Aleluia!
O Evangelho vamos nós ouvir.
Aleluia, Aleluia!
A Jesus queremos nós ouvir.
Como Maria, depois vou guardar
O que Jesus me quer hoje ensinar.
Feliz é quem sabe cumprir na vida o que aprendeu!
Eu quero-Te seguir, Senhor!

CG-40

COMEI DO PÃO
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’ra a eternidade.
O pão que desceu do céu
É para dar a vida ao mundo.
Quem vem a mim não terá fome
Que crê em mim não mais terá sede.
Em verdade vos digo
Quem crê em mim tem a vida eterna.

CG-41

COMO SÃO BELOS
Já se ouvem nossos passos a chegar,
Já se ouvem nossas vozes de alegria
Neste dia que é uma bênção
Para a Igreja reunida
Jesus Cristo nos congrega e faz Irmãos.
Como são belos os pés
Que anunciam a paz
E as mãos que repartem o pão.
Na refeição do Cordeiro da Palavra,
Vinho e Pão
Somos o povo de Deus em comunhão
Todos vós que tendes sede,
Vinde beber da fonte da verdade,
Saciai a vossa fome sem pagar vinho nem pão!
Já se mudam nossos corações de pedra
Pela força do Espírito de Deus.
Já vencemos as barreiras
Que destroem a harmonia
Jesus Cristo nos congrega e faz Irmãos.
Vinde todos que sois pobres
Injustiçados, sem tecto e sem pão
Vinde ser fraternidade
Gerar o Cristo, fazer libertação
Vão morrer os nossos medos de ser livres
Já calaram tantas vozes derrotistas
Já partimos ao encontro dessa terra prometida
Jesus Cristo nos congregue e faz Irmãos.

CG-42

CORAGEM
Se vives fechado em ti mesmo,
Mas queres encontrar a verdade,
Não tenhas medo de amar
Desce à rua, ao emprego, à cidade.
Coragem, amigo, coragem,
É preciso sabermos amar.
Para a frente, irmão, para a frente,
Eu irei a teu lado a lutar.
Se queres encontrar Jesus Cristo
Perdido entre a multidão,
Não tenhas medo de amar,
Estende as mãos, com ternura ao irmão.
Se queres encontrar a justiça,
E sentes que tens falhado,
Não tenhas medo de amar,
Rasga a máscara a quem está mascarado.
Se queres encontrar o caminho
Num mundo de ódio e rancor,
Não tenhas medo de amar,
Vence o medo e conquista o amor.

CG-43

CREIO NA ALEGRIA DE VIVER
Sinto em mim qualquer coisa de novo.
Sinto que posso ser um pouco melhor!
Gaivotas perdidas voando no ar.
No oceano onde quero nadar...
Deus me criou para amar,
E tenho presente na mente.
A vida é uma semente,
Que é preciso semear!
Creio na alegria de viver.
Sinto que o Senhor me enviou.
Quero ser anunciador dessa paz que Cristo ensinou.
E no meio da guerra a minha arma é o Amor!
(Bis)
Busco o silêncio no pôr-do-sol,
Luz que se esconde mas não deixa de ser luz.
Contornos finos no sorriso de uma criança,
Trago-os bem firmes no espelho da lembrança!
Diz-me, ó luz, porque te apagas assim?
Vem de novo, renasce e brilha em mim!
És paz que desfaz as trevas,
E me chamas a responder sim.
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CRISTÃOS ALEGRIA
Cristãos, alegria que nasceu Jesus;
A Virgem Maria no-lo deu à luz.
Jesus! Jesus! Saudemos Jesus. (bis)
Que meiga alegria,
Nos traz este dia
De Jesus Natal!
Não há neste mundo
Prazer tão jucundo
Que lhe seja igual
Os Anjos nos ares,
Em ledos cantares,
Anunciam paz!
Oh que dom divino!
E um Deus Menino
É quem no-la traz.
De todo o rebanho,
O mais lindo anho
Lhe leva o pastor.
A mais rica prenda
Que Jesus pretenda
É o nosso amor!
Lá nos altos céus,
Honra e glória a Deus
Que nos deu Jesus!
Paz na terra à alma
Que serena e calma
Vive unida à cruz!

CG-45

CRISTO QUER A TUA AJUDA
Cristo quer a tua ajuda
Para amar, para amar,
Cristo quer a tua ajuda
Para amar.
(bis)
Não te importes da raça,
Nem da cor da pele,
Ama a todos como irmãos
E faz o bem.
(bis)
Ao que sofre e ao triste
Dá-lhe amor, dá-lhe amor.
Ao humilde e ao pobre
Dá-lhe amor.
(bis)
Ao que vive a teu lado,
Dá-lhe amor, dá-lhe amor.
Ao que vem de outra terra
Dá-lhe amor.
(bis)
Ao que fala outra língua
Dá-lhe amor, dá-lhe amor.
Ao que pensa diferente
Dá-lhe amor.
(bis)
Ao amigo de sempre
Dá-lhe amor, dá-lhe amor.
E ao que não te saúda
Dá-lhe amor.
(bis)
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DÁ-NOS UM CORAÇÃO

CG-47

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 dum longo caminhar.
Homens novos, lutando em esperança,
Caminhantes, sedentos de verdade;
Homens novos, sem freios nem cadeias,
Homens livres que exigem liberdade.
Homens novos amando sem fronteiras,
Não havendo mais raça nem lugar;
Homens novos ao lado dos pobres,
Partilhando com eles tecto e pão.

DAREMOS FRUTO
Não esperes pão se antes não semeaste,
colherás frutos, mas primeiro há que podar.
Deus cuidará a obra que começou,
A mim, a ti só compete semear.
Daremos fruto abundante e saboroso,
Daremos fruto que há-de permanecer.
Se acreditarmos na Palavra de Jesus:
“Sem Mim nada podereis fazer”.
Não vivas sempre preso ao tempo que passou,
Que lindo o “hoje, aqui e agora” p’ra viver!
Se é Deus quem rega o que o homem semeou,
Verás então como as flores vão nascer.
Enterra o medo, inimigo do amor,
Afasta as nuvens porque a luz deve brilhar.
Com muito amor, vai regando a semente,
A mim, a ti só compete semear.

CG-48

DE TERRA EM TERRA

CG-49

Povos e gentes correi contentes,
Vinde adorar o nosso Deus.
Erguei um hino ao Deus Menino
Que veio unir a terra aos céus.
De terra em terra, de vale em vale,
Cantemos todos: Natal, Natal:
Cânticos novos ergam os Povos
A quem do céu perdão lhes traz:
No berço brando está rogando
Para as nações o dom da paz.
Como os pastores, adoradores
Sejamos nós do Salvador.
Em toda a terra acabe a guerra,
Reine somente a Lei do Amor.
Povos e gentes, prostrai-vos crentes.
Ledos louvai o Grande Rei.
Com alegria, longa harmonia,
Em coro imenso, a Cristo erguei.

DEDICO-TE, Ó PAI...
Dedico-Te, ó Pai este poema,
De vida que em Ti vive feliz.
Toma este pedaço de argila, Senhor,
Faz dele a Tua vasilha de amor. (bis)
Pela vida que me deste e celebro no teu lar,
Mil graças e louvor só para Ti!
Porque sempre eu Te ouço constantemente a chamar,
Mil graças e louvor só para Ti!
Pelos irmãos e amigos que estimulam a subida,
Mil graças e louvor só para Ti!
Pelo espinho da roseira, o botão, a mão amiga,
Mil graças e louvor só para Ti!
Pelo céu que me envolve e desafia a subir,
Mil graças e louvor só para Ti!
Por poder voar mais alto, mesmo depois de cair,
Mil graças e louvor só para Ti!

CG-50

DEIXA QUE O AMOR DE DEUS TE TOQUE

CG-51

Deixa que o amor de Deus te toque,
Com Seu Espírito de Luz
E tua alma gritará de alegria.
Deixa que Ele te sacie
E Seu Espírito de amor, descerá em teu coração
E dar-te-á paz.
Jesus, ó Jesus, enche-nos de TI. (bis)
Oh, vem cantar com alegria, que Deus encheu o teu coração
E tuas mãos se elevam para o bendizer
Entrega-lhe as tuas dores, e as tuas preocupações
E Ele virá e tomará conta de ti.

DEIXA QUE O SENHOR TE ENVOLVA
Oh! Deixa que o Senhor te envolva
Em Seu Espírito de Amor,
Satisfaça tua alma e o coração.
Entrega-Lhe o que te impede
E Seu Espírito virá
Sobre ti e vida nova te dará.
Cristo, ó Cristo, vem e enche-nos.
Cristo, oh Cristo enche-nos de TI.
Erguemos nossa voz com gozo
O nosso louvor p´ra Ti.
Com doçura Te entregamos nosso ser.
Entrega toda a tua tristeza em nome de Jesus
E abundante vida hoje terás n´Ele.

CG-52

DEUS DE AMOR

CG-53

Que amor tão grande,
Profundo e sublime,
Esse é o Amor do meu Criador.
Não há nada no mundo
Que possa igualar-se
Ao terno Amor do meu Bom Jesus.
Deus de Amor.
Oh! Deus de Amor.
Tu és o único
O Deus de Amor.
Não há outro Deus
Fora de Ti,
Fora de Ti, para mim, para mim não há Amor.
Só Ele nos ama,
Nos compreende e nos guarda,
De todos os males que existam aqui.
Por isso O adoro,
Com toda a minha alma,
Porque nos deu o Senhor doce calma.

DEUS ESTÁ AQUI
Deus está aqui:
Tão certo como o ar que respiro,
Tão certo como a manhã que se levanta
Tão certo como este canto
O podes ouvir
Tu O podes sentir
Movendo-se entre os que amam;
Tu O podes ouvir
Cantando connosco aqui;
Tu O podes levar,
Quando por essa porta saias;
Tu O podes sentir,
Bem dentro do teu coração
Tu O podes notar
Junto a ti, em qualquer momento,
E Lhe podes falar
Dessa vida que Lhe queres dar.
Nunca mais tenhas medo,
Ele é Deus e nos perdoa a todos,
Jesus ‘stá aqui,
E, se queres, O podes seguir!

CG-54

DEUS PRECISA DE MIM

CG-55

Deus precisa de mim
Muito mais do que possas imaginar. (bis)
Precisa de mim muito mais que a terra
Precisa de mim muito mais que o mar
Precisa de mim muito mais que os astros
Precisa de mim
(bis)
Deus precisa de ti
Muito mais do que possas imaginar. (bis)
Precisa de ti muito mais que a terra
Precisa de ti muito mais que o mar
Precisa de ti muito mais que os astros
Precisa de ti

(bis)

Deus precisa de nós
Muito mais do que possas imaginar. (bis)
Precisa de nós muito mais que a terra
Precisa de nós muito mais que o mar
Precisa de nós muito mais que os astros
Precisa de nós

(bis)

DIA DO SENHOR É FESTA
Dia do Senhor é festa,
Festa de Ressurreição!
Seu amor Deus manifesta,
Cria em nós a comunhão.
Glória a Ti, Senhor Jesus!
Alegria, meu irmão!
Glória ao Pai que nos conduz com sua mão. (bis)
Aleluia!
Vinde à Festa do Deus vivo,
Celebrar o seu amor,
Povo santo, redimido
Em Jesus o Salvador.
O Senhor está presente,
Na Palavra e no Pão,
Acolhei-O fielmente
Com um novo coração.
Vamos pelo mundo fora
Braços dados em missão,
Anunciar a Boa Nova
E servir a cada irmão.

CG-56

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 praticardes a justiça,
Dais ao mundo a conhecer o Evangelho.
Todo aquele que me fizer conhecido
Pelas obras da verdade e do amor,
Anuncia a certeza de um caminho,
Aproxima os que vivem sem esperança.
Se guardardes os preceitos que vos deixo
Tereis força para vencer a opressão.
Se fizerdes o que vistes e ouvistes,
O meu Reino crescerá como um 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;
Sereis 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 é esta a lei e os profetas.

CG-57

É COMO A CHUVA QUE LAVA

CG-58

É como a chuva que lava,
É como o fogo que arrasa.
Tua palavra é assim,
Não passa por mim
Sem deixar um sinal.
Tenho medo de não responder
De fingir que não escutei.
Tenho medo de ouvir teu chamado
Virar para outro lado
E fingir que não sei (bis)
Tenho medo de não perceber
De não ver teu amor passar
Tenho medo de estar distraído
Magoado e ferido
E então me fechar
(bis)
Tenho medo de estar a gritar
E negar-te o meu coração,
Tenho medo do Cristo que passa
Oferece uma graça
E lhe digo que não
(bis)

É IMPOSSÍVEL
Olho em tudo
E sempre encontro a Ti
Estás no céu, na terra
Onde 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 o meu ideal, o meu ideal
mmmmm.........................
É impossível não fazer de Ti o meu ideal, o meu ideal

CG-59

É NOSSA OFERTA

CG-60

É O MEU CORPO

CG-61

É nossa oferta:
Recebei, Senhor!
Recebei, pai Santo,
Esta hóstia imaculada.
O nosso pão e o nosso vinho
Para o Corpo e Sangue de Jesus
O nosso trabalho e as nossas lutas,
A nossa fadiga e o nosso repouso.
A nossa riqueza e a nossa pobreza,
A nossa virtude e a nossa miséria.
A nossa saúde e a nossa doença,
A nossa vida e a nossa morte.
Tudo o que somos e temos,
Para aumento do Vosso Reino.

Como o Senhor nos amou, jamais alguém pode amar;
P’los caminhos da justiça nos ensina a caminhar.
Quando estamos reunidos e partilhamos Seu Pão,
Ele nos dá o Seu amor e a Sua paz.
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 no Teu amor.
Como o Senhor nos amou, jamais alguém pode amar;
Em tudo o que nos legou, manifestou o Seu amor:
Quem comer a minha carne e beber o meu sangue
Permanecerá em Mim e Eu nele
Sempre que este pão tomais e deste cálix bebeis,
Até que o Senhor volte, Sua morte anunciais.
Quem tomar indignamente este santo alimento,
Será réu do Corpo e Sangue do Senhor.
Como o Senhor nos amou, jamais alguém pode amar;
Reuniu os homens todos na justiça e na verdade.
Quem no mundo quer amar, é um membro do Seu Corpo,
Nada o pode separar do Seu Amor.
Glória ao Pai que nos criou, glória ao Filho Redentor,
Glória ao Espírito da vida que nos dá o Seu amor.
Unidos por este pão que o Senhor transformou!
Demos graças ao Senhor que nos salvou!

É PRECISO RENASCER
É preciso renascer!
É preciso renascer!
Deixai ódios, violências!
É preciso renascer!
Convertei-vos e acreditai;
Eis a Nova que venho dar-vos.
Amai todos sem distinção
Porque todos somos irmãos.
Aceitai, aceitai, aceitai,
O Reino de Deus.
Se alguém diz que me tem amor
Guardará a Minha Palavra.
O Meu Pai também o amará,
E faremos nele morada.
Aceitai, aceitai, aceitai,
O Reino de Deus.
Tudo quanto vos ensinei
É que ameis os vossos irmãos.
Sereis dignos do meu amor
Se fizerdes o que vos mando.
Aceitai, aceitai, aceitai,
O Reino de Deus.
Na verdade sois meus amigos,
Não vos posso tratar por servos,
Porque o servo vive distante
Dos caminhos do seu Senhor.
Aceitai, aceitai, aceitai,
O Reino de Deus.

CG-62

É TEMPO DE SER ESPERANÇA
É tempo de ser esperança
É tempo de comunicar
É tempo de ser testemunha de Deus
Neste mundo que não sabe amar.

CG-63

(bis)

Sou apenas mais um cidadão que acredita no amor;
E quem crê por favor não disfarce a esperança que tem;
Quem não crê tem a minha amizade e respeito também.
Eu, porém, acredito em Jesus a quem chamo Senhor.
Neste mundo que faz da matéria seu deus e seu fim,
Quem tem fé, por favor, não se omita fingindo não ter;
Quem não tem, por favor, nunca deixe a matéria vencer.
Eu, porém, acredito que o Reino de Deus vive em mim.
Quando eu vejo que existe no mundo esta falta de paz
Os cristãos com vergonha de ser como Cristo pediu,
Tanta gente buscando a verdade em caminhos sem Deus,
Vou gritando com todas as forças de que sou capaz.

EIS O CAMINHO
Eis o caminho, eis o caminho,
Eis o caminho da salvação.
Amai-vos uns aos outros como irmãos,
Tomai com alegria a vossa cruz.
No dor e na ventura dai as mãos,
Ireis pelos irmãos até Jesus.
(bis)
Que a vossa vida seja uma oração.
A vida não é vida sem amor;
Amai-vos, pois, com todo o coração,
Ireis pelos irmãos até ao Senhor. (bis)
Áquele que cair estendei a mão,
Ao inimigo, em Cristo perdoai.
Amai-vos uns aos outros como irmãos,
Ireis pelos irmãos até ao Pai.
(bis)
Jesus nos ensinou que em cada dia
A cruz está na vida do cristão;
Aquele que a levar com alegria
Encontra nela a paz e a salvação. (bis)

CG-64

EIS O ANO DA GRAÇA DO SENHOR
Eis o Ano da graça do Senhor!
Jubileu de Jesus o Salvador!
Glória ao Pai, glória ao Espírito Sagrado
Glória a Jesus, Nosso Deus imanado! (bis)
Sons de festa ressoam pela terra
E anunciam o Grande Jubileu
Aos que sonham ser livres, ser fraternos,
E percorrem os caminhos de Deus.
Sobre mim já repousa o Santo Espírito,
Ele ungiu-me com força e com amor
Para aos pores levar a Boa Nova
E anunciar a Salvação do Senhor.
Cristo “Vem” cada dia ao nosso mundo
No altar da Morte e Ressurreição,
Cimo e fonte de toda a nossa vida,
Desafio de Unidade e Missão.
Em humildes sinais de pão e vinho
‘stá presente Jesus, o Salvador!
Pão de vida divina e abundante,
Vinho novo da alegria e vigor.
Sois bendito, Deus Pai de Jesus Cristo,
Sois bendito no mais alto dos Céus!
Em Jesus Vós nos destes toda a bênção,
Em Jesus somos os filhos de Deus!
Em Jesus, novos céus e nova terra,
Em Jesus, a cidade do Senhor,
A morada de Deus junto dos homens,
Onde a Vida já venceu toda a dor!

CG-65

ELE ESTÁ VIVO
Ele está vivo, Ele está vivo!
Mesmo se há dois mil anos Ele morreu por nós! (Bis)
Como o anjo no sepulcro
Com Maria desolada
Os peregrinos de Emaús
Sem ver que era o Senhor
E com os doze Apóstolos
P’lo Espírito transformados;
Eu vou gritar, gritar
Toda a verdade.
Ele está vivo!
P’ra anunciar ao mundo inteiro
O Deus amor o Deus bondade
E para dizer a toda a terra
Que o Reino está perto
Uma feliz notícia
Nos chama à alegria,
Eu vou gritar, gritar
Toda a verdade.
Ele está vivo!
Sim, é Jesus, Ressuscitado,
Para quem nós queremos cantar.
Nós temos fomes e temos sede,
Só Ele pode saciar
O seu amor é um amor
Que está presente
Eu vou gritar, gritar
Toda a verdade.
Ele está vivo!

CG-66

ENSINA-NOS MARIA
Quando o Teu filho contigo vier,
P’ra festa da vida fazer,
Ensina-nos Maria a fazer o que Ele disser.
Tudo é possível nas Tuas mãos, meu Senhor,
A Eucaristia é Teu milagre de amor.
(2x)
Quando o vinho do amor nos faltar,
E a gente ao irmão se fechar,
Ensina-nos Maria a fazer o que Ele disser.
Quando na mesa do nosso irmão,
Faltar água, vida e pão,
Ensina-nos Maria a fazer o que Ele disser.
Quando faltar a justiça entre nós,
E muitos ficarem sem voz,
Ensina-nos Maria a fazer o que Ele disser.
Quando o serviço ao irmão nos custar,
Cedendo à preguiça o lugar,
Ensina-nos Maria a fazer o que Ele disser.
Quando o homem em nome da paz,
Matar o irmão p’ra ter mais,
Ensina-nos Maria a fazer o que Ele disser.
Quando a tristeza invadir nosso ser,
E a vida o sentido perder,
Ensina-nos Maria a fazer o que Ele disser.
Quando é difícil ser bom e ter Fé,
Na força e poder que Deus é,
Ensina-nos Maria a fazer o que Ele disser.

CG-67

ENTREGAR-ME-EI

CG-68

Entregar-me-ei e irei ter com meu Pai...
E direi: “Meu Pai eu pequei”

ERGUER-ME-EI

CG-69

Erguer-me-ei e irei ter com meu Pai...
E direi: “Meu Pai eu pequei”.
Erguendo-se foi ter com seu Pai,
que o viu quando ainda estava longe.
Correndo ao seu encontro o abraçou,
e movido de ternura o beijou.
Meu Pai, contra o céu eu pequei;
pequei contra o céu e contra Ti.
Teu filho já não sou digno de ser;
mas seu Pai chorando o beijou.
A túnica mais bela trazei já, vinde,
vamos todos fazer festa,
porque este meu filho já voltou,
porque estava morto e reviveu.

ERRANTE VOU
Errante vou, sou peregrino
Como estrangeiro buscando o lar.
Encontrei Deus no meu caminho:
Conforto e paz me veio dar
Unido a Deus em aliança
O novo povo caminhará
Lutando aqui pela esp’rança,
Dum mundo novo que enfim virá.
Já vejo o fim do meu caminho:
A minha pátria, Jerusalém!
Já não me inquieta o meu destino
Pois no Senhor pus minha fé

CG-70

ÉS A MINHA VIDA

CG-71

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 suave não me deixará
E de todo o mal me libertará,
E no teu perdão viverei.
Pai bondoso e santo, nós cremos em Ti.
Filho Salvador em Ti esperamos
Espírito de Amor vem rezar em nós,
Tu que nos reúnes vindos de todas as partes.
E depois, também, por mil caminhos,
Nós seremos sementes de Deus.

ÉS MINHA VIDA, JESUS
Como a argila se abandona
Entre as mãos ágeis do oleiro,
Assim minha alma se abandona,
Assim meu ser espera em Ti, Meu Deus.
És minha vida, Jesus. (4x)
Como uma terra que está sedenta,
Assim meu ser deseja a água viva.
Tu és a fonte que me sacia,
Quem crê em Ti nunca mais terá sede.
És minha vida, Jesus. (4x)
Qual sentinela que espera a aurora,
Assim minha alma espera em Ti, Senhor.
Tua palavra é uma luz
Que ilumina todos os meus passos.

CG-72

ESTA LUZ PEQUENINA
Esta luz pequenina, vou deixa-la brilhar.
Vou deixa-la, vou deixa-la brilhar.

(3x)

Esta luz de Cristo, vou deixa-la brilhar.
Vou deixa-la, vou deixa-la brilhar.

(3x)

Onde quer que eu vá, vou deixa-la brilhar.
Vou deixa-la, vou deixa-la brilhar.

(3x)

No homem que encontro, vou deixa-la brilhar. (3x)
Vou deixa-la, vou deixa-la brilhar.
Nos caminhos da vida, vou deixa-la brilhar.
Vou deixa-la, vou deixa-la brilhar.

(3x)

CG-73

ESTE É O DIA
Ao Senhor Deus cantai louvores:
Porque é eterno o Seu amor!
Os sacerdotes dêem graças:
Porque é eterno o Seu amor!
Povo de Deus em coro diga:
Porque é eterno o Seu amor!
Este é o dia!
Cantemos e exultemos de alegria!
Deus vai connosco, Deus é luz e guia!
O seu amor por nós jamais tem fim.
Aleluia!
(bis)
Clamei a Deus na minha angustia:
Só Deus escuta meu coração!
Deus é por mim, já nada temo:
Só Deus escuta meu coração!
Não confiarei nos poderosos:
Só Deus escuta meu coração!
Só o Senhor é meu amparo:
A minha glória é o Senhor!
Gritos de júbilo e de vitória:
A minha glória é o Senhor!
A mão de Deus fez maravilhas:
A minha glória é o Senhor!
Graças vos dou porque me ouvistes:
Bendito seja o nosso Deus!
Este é o dia da alegria:
Bendito seja o nosso Deus!
Salvai, Senhor, os vossos servos:
Bendito seja o nosso Deus!
Glória a Deus Pai omnipotente:
Louvor e glória! Aleluia!
Glória a Jesus, seu filho amado:
Louvor e glória! Aleluia!
Glória ao Espírito Divino:
Louvor e glória! Aleluia!

CG-74

ESTRADA DE JERICÓ

CG-75

Na longa estrada de Jericó um homem sofre e eu vou passar,
Vou apressado, vou em missão mas bate triste meu coração.
Se eu penso em mim tu ficas só,
Se eu penso em ti, seremos nós.
A tua dor vai acabar,
E eu mais seguro vou caminhar.
Seremos dois a caminhar na longa estrada de Jericó,
Não temerei, não temerás os salteadores que espreitam lá.
E na cidade de Jericó vamos jantar amor e pão
E quem nos vir há-de pensar, vale sempre a pena estender a mão

ESTRELA POLAR
Esta sede de Te encontrar em mim
De correr p’ra 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 p’ra mim.
A estrela polar que guia 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 o quando, o onde e o porquê! (bis)
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 Tu, a estrela polar és Tu.
A minha vida existe porque existes Tu!
Esta sede de Te encontrar em mim
De correr p’ra Ti, de estar junto de Ti.

CG-76

EU IREI CANTAR PELO MUNDO

CG-77

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
Os que esperam acolher Teu nome
Eu irei levar essa chama
Que iluminará o mundo.

EU LOUVAREI
Eu louvarei, eu louvarei,
Eu louvarei, eu louvarei,
Eu louvarei o meu Senhor.

CG-78

(bis)

Ao Pai, que Seu amor nos dá – vou cantar, vou cantar.
Ao Espírito, que habita em nós – vou cantar, vou cantar.
Eu vou cantar com alegria a Jesus ressuscitado. (bis)
E todo o mundo se salvará
E todo o mundo se salvará
Pois Jesus ressuscitou.

(bis)

EU NÃO SOU NADA
Eu não sou nada e do nada nasci,
Mas Tu me amas e morreste por mim.
Junto à cruz eu só posso exclamar
Eu sou teu, eu sou teu.
Toma meus braços, Te peço,
Toma meus lábios, Te amo,
Toma minha vida,
Ó Pai eu sou Teu,
(bis)
Eu sou Teu.
Quando de joelhos eu Te olho, Jesus,
Vejo a Tua grandeza e minha pequenez.
Que posso dar-Te eu, apenas meu ser,
Eu sou teu, eu sou teu.

CG-79

EU QUERO SER

CG-80

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

EU SOU O PÃO DA VIDA
Eu sou o Pão da vida: quem Me come não morrerá.
Eu sou a luz do mundo: quem Me segue, viverá.
O Senhor é meu Pastor, nada me falta.
Fez-me descansar nos prados verdejantes.
Conduziu-me às fontes mais puras
E lá restaurou as minhas forças.
Ele me guia pelo caminho mais seguro
Para glória do Seu nome.
Passarei ravinas tenebrosas e não temo
Vós estais comigo, o Vosso cajado me sossega.
Aos olhos dos meus inimigos,
Me preparastes a mesa na abundância.
Está repleta a minha taça
Corre sobre a minha cabeça o perfume da unção.
A Vossa vontade e misericórdia me acompanham.
No caminhar da minha vida.
Habitarei na casa do Senhor
Ao longo de todos os meus dias.

CG-81

EU SOU O PÃO VIVO

CG-82

Eu sou o Pão Vivo, descido do céu:
Quem dele comer, viverá eternamente:
Tomai e comei.
O Pão de Deus é o que desce do céu
Para dar a vida ao mundo.
Isto é o meu corpo entregue por vós,
Este é o cálice da nova aliança.
De não comerdes a carne do Filho do Homem,
Não tereis a vida em vós.
Se alguém comer deste pão,
Viverá para sempre.
A minha carne é verdadeira comida,
O meu sangue é verdadeira bebida.
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue,
Permanece em Mim e Eu nele.

EU TENHO UM AMIGO QUE ME AMA
Eu tenho um amigo que me ama,
Que me ama, que me ama.
Eu tenho um amigo que me ama,
Seu nome é Jesus.
É um amigo que me ama,
É um amigo que me ama,
É um amigo que me ama,
É Jesus.
(bis)
Eu tenho um amigo que me ama,
Que me ama, que me ama.
Eu tenho um amigo que me ama,
Seu nome é Jesus.

CG-83

EU VIM PARA ESCUTAR

CG-84

Eu vim para escutar:
Tua Palavra, Tua Palavra,
Tua Palavra, de Amor /x2
Eu quero viver melhor

EU VIM PARA QUE TODOS TENHAM VIDA
Eu vim para que todos tenham vida,
E vida em abundância.
Eu vim para que todos tenham vida,
O Espírito do Senhor está sobre mim:
E enviou-me a anunciar a Boa Nova do seu Reino,
E proclamar a graça e a salvação do Nosso Deus.
Diz o Senhor!
O Espírito do Senhor está sobre mim:
E todo aquele que acredita em Mim, Possui a Vida eterna.
Deus enviou Seu Filho ao mundo para o salvar.
Diz o Senhor!
O Espírito do Senhor está sobre mim:
Eu sou o Pão que o Pai vos manda para dar a vida ao mundo.
O Pão do Céu: Quem comer deste Pão vive por Mim.
Diz o Senhor!
O Espírito do Senhor está sobre mim:
Permanecei no Meu amor e amai-vos todos uns aos outros.
Tereis em vós a vida e a alegria de Meu Pai.
Diz o Senhor!

CG-85

EXULTA DE ALEGRIA NO SENHOR

CG-86

Exulta de alegria no Senhor,
Exulta de alegria:
O Senhor é bom.
Liberta os oprimidos,
Derruba os poderosos,
Exalta os humildes:
O Senhor é bom.
Sacia os famintos
De pão e de verdade,
De amor e de justiça:
O Senhor é bom.
Aos pobres sem abrigo,
Aos órfãos sem amparo
Acolhe em sua casa:
O Senhor é bom.
Conforta os infelizes,
Conduz os transviados,
Protege os peregrinos:
O Senhor é bom.
Conduz seu povo eleito,
À terra prometida,
Na glória do seu Reino:
O Senhor é bom.

FALA SENHOR
Fala, Senhor, pela Bíblia,
Tu és Palavra que salva.
Em mim é tudo silêncio,
Eu quero ouvir a Tua voz.
Fala, Senhor, pela Igreja,
Tua presença no mundo.
Em mim é tudo silêncio,
Eu quero ouvir a Tua voz.
Fala, Senhor, pela vida,
Tua Palavra no mundo
Em mim é tudo silêncio,
Eu quero ouvir a Tua voz.

CG-87

FELIZES OS CONVIDADOS

CG-88

Felizes os convidados
Para a mesa do Senhor.
A todos Tu nos dás teu pão,
Nosso amigo és, Senhor.
Quiseste ao pé de nós ficar,
Nosso amigo és, Senhor.
Tu és a paz e a alegria,
Nosso amigo és, Senhor.
Levar-Te-emos dia a dia,
Nosso amigo és, Senhor.
Ao meu irmão Tu queres que eu ame,
Nosso amigo és, Senhor.
Queremos caminhar contigo,
Nosso amigo és, Senhor.
À volta desta mesa ‘stamos,
Nosso amigo és, Senhor.
Para todos darmos graças,
Nosso amigo és, Senhor.

FELIZES OS QUE AMAM O SENHOR
Felizes os que amam o Senhor
Felizes os que andam seus caminhos
Felizes são os pés daqueles
Que vivem e anunciam a verdade
Felizes aqueles cuja vida é pura
E caminham na vontade do Senhor;
Felizes os que observam seus preceitos
E o procuram de todo o coração
Promulgaste, Senhor, os vossos mandamentos,
Para serem observados fielmente,
Oxalá se firmem os meus passos
Na observância da vossa Lei.
Mostrai-me, Senhor, o vosso caminho
para que eu o siga na fidelidade,
ajudai-me a obedecer à vossa lei,
e a guardá-la de todo o coração.

CG-89

FICA ENTRE NÓS NESTE DIA

CG-90

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.
Quero, Senhor, as minhas mãos dar-te.
Quero, Senhor, meu ser entregar-te.
Faz-me acolher as penas dos outros.
Faz-me estimar mais quem não te ama.

FORMAMOS UM SÓ CORPO
Formamos um só corpo em Cristo Jesus,
Todos nós que comungamos o mesmo Senhor.
Formamos um só corpo em Cristo Jesus,
Há um só corpo e um só Espírito;
Vós fostes chamados a uma só Esperança.
Há um só Deus, uma só Fé, um só Baptismo;
Um só Deus e Pai, que está acima de todos e em todos.
Esforçai-vos por manter a unidade do espírito
Pelo vínculo da paz.
Com toda a humildade, doçura e paciência,
Suportai-vos uns aos outros na caridade.
A cada um de nós foi dada a graça,
Segundo a medida do Dom de Cristo
Vivendo a verdade na caridade,
Cresçamos em tudo para Cristo.

CG-91

GRANDE É O TEU CORAÇÃO, SENHOR
Grande é o Teu coração, Senhor.
És infinito mar de amor.
Grande é o Teu coração, Senhor.

CG-92

(2x)

Teu coração é, Senhor,
Dos mais fracos seu abrigo:
Da criança, do mendigo,
Do doente e pecador.
Em Teu coração estamos
Envolvidos em amor,
Como também Tu, Senhor,
Dentro do nosso guardamos!
O meu coração deseja
Ser grande como o de Deus:
Que nele caibam os céus
E só amor nele esteja!
O coração de Jesus
Ao de Deus Pai é igual:
É um sol celestial,
Fonte de infinita luz!
O coração de Maria
É igual ao do seu filho:
Nos conduz com o seu brilho,
Seja noite ou seja dia!

GUIADO PELA MÃO
Guiado pela mão com Jesus eu vou,
E sigo 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 apelo?
Se Jesus me diz “amigo, deixa tudo e vem comigo”,
Minha mão porei na Sua e irei com Ele.
Se Jesus me diz “amigo, deixa tudo e vem comigo”,
Como posso resistir ao seu apelo?
Se Jesus me diz “amigo, sou teu todo vem comigo”,
Seguirei o Seu caminho, irei com Ele.

CG-93

HINO DE COMUNHÃO
Buscai o alimento
Que permanece até à vida eterna
Que permanece até à vida eterna
O Senhor é meu pastor, nada me falta,
Leva-me a descansar em verdes prados.
Conduz-me às águas refrescantes
E reconforta a minha alma.
Ele me guia por sendas direitas
Por amor do seu nome.
Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos,
Não temerei nenhum mal, porque Vós estais comigo.
Para mim preparais a mesa
À vista dos meus adversários.
Com óleo me perfumais a cabeça
E meu cálice transborda.
A bondade e a graça hão-de acompanhar-me
Todos os dias da minha vida.
Habitarei na casa do Senhor
Para todo o sempre.

CG-94

HINO DE LOUVOR

CG-95

Pela vida de todos nós
Que sorri ao nascer do sol
Pela fé e a dor de quem sofre.
Louvado sejas Senhor
Pelo pão que nos faz viver
Pelo vinho que nos sacia,
Pela fome de tantos sem pão,
Louvado sejas Senhor
Louvado sejas Senhor, louvado sejas,
Louvado por estes dons que nos dás
Louvado sejas
Pela música e pela alegria
Que ecoam bem dentro de nós
Pelo sonho de um mundo de Paz
Louvado sejas Senhor
Pelo sol que aquece esta terra
Pela luz que ilumina o dia,
P`lo silêncio que fala de ti.
Louvado sejas Senhor
Louvado sejas Senhor, louvado sejas,
Louvado por estes dons que nos dás
Louvado sejas.

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 na 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!

CG-96

HOSSANA! TU REINARÁS!

CG-97

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 ao Céu.
Queremos levar a Cruz
Que a Cruz é preço de vida
No meio de nós Jesus
O fruto da Igreja unida.
E o mundo acreditará
Em Jesus, Verdade e Bem
E Cristo triunfará
Com Maria nossa Mãe.
Ilumina esta terra
Que busca a suma Verdade
Ó cruz, ó fonte eterna
De amor e liberdade.

IDE E ENSINAI
Ide e ensinai, ide e ensinai,
Ide e ensinai a toda a gente.
O Senhor é família, somos comunidade.
Alegria, irmão!
Deixei na praia, a brincar na areia,
Sonhos de infância, indecisões.
Tu me chamaste: Senhor, disse sim.
Manhã de esp’rança levo dentro de mim.
Tu me ensinaste a ser pequenino,
A ser amigo, irmão de todos.
Ouço em silêncio o teu chamamento.
O sol vai alto: hoje é dia de festa.

CG-98

IDE EM NOME DO SENHOR

CG-99

Ide em nome do Senhor,
Com justiça, paz e amor.
Fazei um mundo melhor,
Ide em nome do Senhor.
A quem tiver fome / Dai de comer.
A quem tiver sede / Dai de beber.
Ao oprimido / Libertação.
Lutai contra a guerra e exploração.

IGREJA É POVO REUNIDO

CG-100

Igreja é povo reunido,
É dgentes qui tá sigue Cristo, sempre na tudo lugar
É dgentes qui tá sigue Cristo, sempre na tudo lugar
Na casa, na trabadjo, na ocupaçô di cada dia.
Na grupo ó el só cristão cá tá, larga Jesus Cristo.

(bis)

Igreja é um povo qui tá caminha, na meio di mundo.
Sperança amor i fé ta pol tá chiga más pá Deus.
(bis)

ILUMINA-ME SENHOR COM O TEU ESPÍRITO
Ilumina-me Senhor com o teu Espírito.
Transforma-me Senhor com o teu Espírito.
Ilumina-me Senhor com o teu Espírito.
Ilumina-me e transforma-me Senhor.
E deixa-me sentir
O fogo do teu amor
No meu coração Senhor.
Ressuscita-me Senhor com o teu Espírito.
Converte-me Senhor com o teu Espírito.
Ressuscita-me Senhor com o teu Espírito.
Ressuscita-me e converte-me Senhor.
Fortalece-me Senhor com o teu Espírito.
Consola-me Senhor com o teu Espírito.
Fortalece-me Senhor com o teu Espírito.
Fortalece-me e consola-me Senhor.

CG-101

IRMÃOS CONVERTEI O VOSSO CORAÇÃO

CG-102

Irmãos, convertei o vosso coração
À Boa Nova.
Mudai de vida.
Sabei que Deus vos ama.
Eu não venho condenar o mundo,
Venho para que o mundo seja salvo.
Eu não venho para os sãos nem para os justos,
Mas para os pecadores e doentes.
Eu não venho para julgar as pessoas,
Venho trazer a vida de Deus.
Eu sou o Bom Pastor, diz Jesus,
Procuro a ovelha perdida.
Quem crê em Mim tem a vida eterna,
Crede em minha Palavra e vivereis.

IRMÃOS VAMOS TODOS
Irmãos, vinde todos: o Pai por vós chama
Vinde à ceia que há lugar também para vós.
Irmãos, vamos todos: o Pai por nós chama
Vamos à ceia que há lugar também para nós.
Ao novo banquete Deus chama os filhos seus;
O Pão e a Palavra, eis a graça do Senhor.
O pão é o Cristo, o vinho, sangue Seu;
Alegres nós vamos para a Ceia do Senhor.
Em volta da mesa o amor aumentará:
O Corpo de Cristo num só corpo nos fará.

CG-103

JESUS CRISTO É O SENHOR

CG-104

Jesus Cristo é o Senhor,
O Senhor, o Senhor.
Jesus Cristo é o Senhor,
Glória a Ti, Senhor.
Da minha vida Ele é o Senhor.
Glória a Ti, Senhor

(3x)

Do mundo inteiro Ele é o Senhor. (3x)
Glória a Ti, Senhor!

JESUS ESTÁ VIVO
Quiseram cala-lo,
Quiseram mata-lo,
Mas Jesus não está morto,
Jesus ressuscitou.
Aleluia! Aleluia!
Do túmulo vazio
A vida rompeu,
E Simão Pedro gritou,
“O Senhor está vivo!”
Aleluia! Aleluia!
Dos caminhos do medo
Os homens saíram.
Com alegria gritaram
“O Senhor está vivo!”
Aleluia! Aleluia!
E Pedro gritou
“A morte acabou”
A vida não morreu,
Jesus está connosco!
Aleluia! Aleluia!
Irmãos no medo,
Irmãos na miséria.
Força e coragem na luta
“O Senhor está vivo!”
Aleluia! Aleluia!
Sua vida ficou
Para sempre connosco,
E todos hoje gritamos
Jesus ressuscitou!
Aleluia! Aleluia!

CG-105

JESUS NOSSA PÁSCOA

CG-106

Jesus, nossa Páscoa, por nós se imolou.
Cantemos alegres, que ressuscitou! (2x)

Páscoa Sagrada, ó festa d’alegria,
Desperta tu que dormes, que o Senhor ressuscitou!
Páscoa Sagrada, eterna novidade,
Deixai o homem velho, revesti-vos do Senhor.
Páscoa Sagrada, Deus fez-se igual aos homens;
Falou-nos por Seu Filho, nosso Mestre e Salvador.
Páscoa Sagrada, ó festa baptismal!
Nascidos pela água, somos filhos do Senhor.
Páscoa Sagrada, ó festa da passagem!
O povo prisioneiro foi liberto p’lo Senhor.
Páscoa Sagrada, ó Páscoa Redentora!
Jesus é o Cordeiro que por nós foi imolado.
Páscoa Sagrada, Cantemos ao Senhor,
Louvemos Seu Nome, porque eterno é Seu Amor.

JUBILATE DEO...OMNIS TERRA
Jubilate Deo
Omnis terra
Servite Domino
In laetitia
Aleluia! Aleluia!
In laetitia

CG-107

JUBILATE DEO... ALELUIA

CG-108

JUNTOS CANTANDO A ALEGRIA

CG-109

Jubilate Deo
Jubilate Deo
Aleluia!

Juntos cantando a alegria
de ver-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 guiará.
Há uma fé que alumia o nosso andar
uma esperança que nos leva a confiar,
mesmo que nos assustem as trevas da morte
nosso amigo Jesus nos guiará.

JUNTOS COMO IRMÃOS
Juntos, como irmãos,
Membros duma Igreja,
Vamos caminhando
Ao encontro do Senhor.
No longo caminhar, pelo deserto, pela dor.
Não podemos avançar, sem a ajuda do Senhor.
Unidos a rezar, unidos na mesma canção.
Vivemos a nossa fé, com a ajuda do Senhor.
Unidos a cantar, vamos dizer a toda a gente.
Que vale a pena viver, na esperança e no amor.
Nós vamos trabalhar, na construção do mundo novo.
Onde reinará o amor, onde reinará a paz.

CG-110

KUMBAYA

CG-111

O caminho és Tu – Kumbaya!
A verdade és Tu – Vem, Senhor!
Nossa vida és Tu – Kumbaya!
Senhor, Kumbaya!
Vinho novo és Tu – Kumbaya!
Pão do céu és Tu – Vem, Senhor!
Nossa Páscoa és Tu – Kumbaya!
Senhor, Kumbaya!
Luz do mundo és Tu – Kumbaya!
Bom pastor és Tu – Vem, Senhor!
Nossa porta és Tu – Kumbaya!
Senhor, Kumbaya!
A videira és Tu – Kumbaya!
Água viva és Tu – Vem, Senhor!
Nosso Deus és Tu – Kumbaya!
Senhor, Kumbaya!
Jesus Cristo és Tu – Kumbaya!
Salvador és Tu – Vem, Senhor!
Nosso irmão és Tu – Kumbaya!
Senhor, Kumbaya!

LIBERTAÇON PÁ TUDU TUDO POVU DI GUINÉ
Libertaçon, libertaçon
pá tudu tudo povu di Guiné.
1. Si no misti amizadi
pá no djunta no corçon
si no misti unidadi
pá no djunta tudu mon,
Oh! oh! povu di Guiné, (bis)
2. África no terra, terra di amor
África na mundu, terra di balur
África no mãe, mãe di amor
África na mundu, sprança i ardor.
Oh! oh! povu di Guiné, (bis)
3. Na no cumunidadi Cristu sta eu nos
no vivi na liberdadi, sprança di Guiné
Igreja no família, anos tudu ermons
no sedu povu nobu, na nomi di Jesus.
Oh! oh! povu di Guiné!
Oh! Oh! Na nomi di Jesus!

CG-112

LOUVADO SEJAS MEU SENHOR
Quero cantar o Deus do amor,
Deus da dança e do tambor,
Deus da festa e da amizade.
Como calar o coração,
Se o Evangelho é explosão,
Fogo, vida, liberdade?
Fogo, vida, liberdade?
Louvado sejas, meu Senhor! (3x)
Por todo o teu amor!
(bis)
Quero cantar um hino ao sol,
Com seu brilho e seu fulgor,
Do Senhor nos traz a imagem.
Todo o universo vou cantar,
Com a terra, o céu e o mar
E escutar sua mensagem.
E escutar sua mensagem.
Bosques e selvas vou cantar,
As estrelas e o luar,
A manhã de um novo dia.
A primavera sempre em flor,
A ternura e o vigor,
O sorriso e a alegria.
O sorriso e a alegria.
Quero cantar todo o prazer
Da paixão por conviver,
Celebrando a natureza.
Quero cantar a comunhão
Do encontro com o irmão,
Fonte da maior riqueza.
Fonte da maior riqueza.

CG-113

LOUVADO SEJAS Ó MEU SENHOR

CG-114

Louvado sejas, ó meu Senhor!
Louvado sejas, ó meu Senhor!
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 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 Teu povo,
Pelos jovens que lutam com pujança
Para termos um mundo novo.
Por aqueles que sofrem a injustiça,
Na certeza de que haja liberdade,
Pelos homens lançados na aventura
De semearem a felicidade.

LOUVADO SEJAS, SENHOR
Pela vida de todos nós
Que sorri ao nascer do sol
Pela fé e a dor de quem sofre.
Louvado sejas Senhor
Pelo pão que nos faz viver
Pelo vinho que nos sacia,
Pela fome de tantos sem pão,
Louvado sejas Senhor
Louvado sejas Senhor, louvado sejas,
Louvado por estes dons que nos dás
Louvado sejas
Pela música e pela alegria
Que ecoam bem dentro de nós
Pelo sonho de um mundo de Paz
Louvado sejas Senhor
Pelo sol que aquece esta terra
Pela luz que ilumina o dia,
P’lo silêncio que fala de ti.
Louvado sejas Senhor

CG-115

LOUVOR E GLÓRIA A VÓS

CG-116

Louvor e Glória a Vós Jesus Cristo Senhor (bis)

MAGNIFICAT

CG-117

Magnificat, Magnificat,
Magnificat anima mea Dominum.
Magnificat, Magnificat,
Magnificat anima mea.
(A minha alma glorifica o Senhor)

MARIA DE NAZARÉ
Maria de Nazaré,
Maria me cativou;
fez mais forte a minha fé
e por filho me adoptou.
Às vezes eu paro e fico a pensar
e sem perceber me vejo a rezar
e meu coração se põe a cantar
p'rá Virgem de Nazaré.
Menina que Deus amou e escolheu
p'ra mãe de Jesus, o Filho de Deus,
Maria que o povo inteiro elegeu
senhora e mãe do céu.
Avé Maria, Avé Maria,
Avé Maria, Mãe de Jesus (bis)
Maria eu quero bem,
Maria do puro amor;
igual a você, ninguém,
mãe pura do meu Senhor.
Em cada mulher que a terra criou,
um traço de Deus, Maria deixou,
um sonho de mãe, Maria plantou,
p'ró mundo encontrar a paz.
Maria que fez o Cristo falar,
Maria que fez Jesus caminhar,
Maria que só viveu p'ra seu Deus,
Maria do povo meu.

CG-118

MARIA ÉS A CERTEZA

CG-119

Fazendo uma terra em forma de estrela
Nós vamos seguindo a nossa utopia
Connosco caminha pisando este chão
A jovem amiga de nome Maria.
Maria és a certeza da nossa esperança
Maria és a Mãe desta nossa alegria.
Levantas e alentas todo o jovem que cansa
Tu és a Bíblia aberta, és a Mãe que nos guia.
Levamos o risco e o compromisso
Sujamos os pés pela transformação
Connosco tu vais ò mulher do serviço
Gritando a certeza da libertação.
Semeando a Palavra no mundo já velho
Queremos fazer nossa paz com a vida
E Tu vais connosco falando o evangelho
Primeira cristã és a palavra vivida.

MARIA, MUDJER FEIZ
Maria, Mudjer Feliz, rainha
Qui Nhor Dês leba pa Céu
Nu ta pidiu Ku Amor, Sperança e Fé
Roga pa nos djunto di bu Fidjo Jesus (bis)
(2ª vez) Ó Maria.
Nu tem sorti di ser bu fídjo
ó mãe di Redentor
Djudano imita bu entrega total
Pa nu ser feliz.
Nhu recebe Ku amor Nhor Dês
Cantiga di louvor
Nu dánu coragi di vive nos fé
Na tudo lugar.
Nés altar nu bem poi nos vida
Tristeza e alegria
També nos irmão sem amor, sem casa, nem pão
Qui ta sofre tcheu.

CG-120

MEU FILHO EU TE AMO

CG-121

MINHA ALEGRIA

CG-122

Meu Filho Eu te amo
Com um Amor eterno
Eu dou-te a Minha Vida
Sou o teu Salvador
Eu te gerei com o meu amor
Eu sou Teu Deus e Senhor
Eu te criei e te dei a vida
Eu sou teu Deus e Senhor
Nada receies, Eu cuido de ti
Eu sou Teu Deus e Senhor
Eu te protejo com o meu poder
Eu sou Teu Deus e Senhor
Em cada dia Eu te ilumino
Eu sou Teu Deus e Senhor
Eu te conduzo com a minha mão
Eu sou Teu Deus e Senhor
Eu te conheço e chamo teu nome
Eu sou Teu Deus e Senhor
Te escolhi para dares fruto
Eu sou Teu Deus e Senhor
Eu te envio a anunciar
Eu sou Teu Deus e Senhor
O Meu Amor tu irás levar
Eu sou Teu Deus e Senhor
Eu te darei um coração novo
Eu sou Teu Deus e Senhor
Infundirei sobre ti o Meu Espírito
Eu sou Teu Deus e Senhor

Minha alegria és só Tu, Senhor,
Minha alegria és só Tu.

(3x)

Porque Tu me deste a vida,
Porque Tu me fizeste existir,
Porque Tu me deste carinho,
Me deste amor.
(bis)
Meu pensamento és só Tu, Senhor,..

MINHA VIDA TEM SENTIDO

CG-123

Minha vida tem sentido,
Cada vez que eu venho aqui,
E te faço o meu pedido
De não me esquecer de Ti.
Meu amor é como este pão,
Que era trigo que alguém plantou, depois colheu,
E depois tornou-se salvação,
E deu mais vida e alimentou o povo meu.
Eu te ofereço este pão,
Eu te ofereço o meu amor.

(bis)

Minha vida tem sentido,
Cada vez que eu venho aqui,
E te faço o meu pedido
De não me esquecer de Ti.
Meu amor é como este vinho,
Que era fruto que alguém plantou, depois colheu,
E depois encheu-se de carinho,
E deu mais vida e saciou o povo meu.
Eu te ofereço vinho e pão,
Eu te ofereço o meu amor.

(bis)

NADA TE PERTURBE

CG-124

NÃO ADORES

CG-125

Nada te perturbe, nada te espante,
Quem a Deus tem nada lhe falta.
Nada te perturbe, nada te espante,
Só Deus basta.

Não adores nunca ninguém mais que a Deus. (2x)
Não adores nunca ninguém mais... (2x)
Não adores nunca ninguém mais que a Deus.
Não escutes...
Não contemples...
Porque só Ele te pode saciar (bis)
Não adores nunca ninguém mais,
Não escutes nunca ninguém mais
Não contemples nunca ninguém mais que a Deus.

NÃO FIQUEIS TRISTES

CG-126

Não fiqueis tristes se Eu vou partir
Eu vou partir mas voltarei.
(bis)
Vou preparar-vos um lugar
Não fiqueis tristes, tende fé.
Não fiqueis tristes se Eu vou partir
Eu vou partir mas voltarei.
(2x)
Vou enviar-vos o Espírito
Que nos dará toda a verdade.
Não fiqueis tristes se Eu partir
Eu vou partir mas voltarei.
(2x)

NÃO PODE SER TRISTE

CG-127

Não pode ser triste um coração que ama a Cristo,
Não pode ser triste um coração que ama a Deus. (bis)
Por isso eu canto, canto Aleluia;
Não pode ser triste um coração que ama a Deus.
Por isso eu canto, canto Aleluia;
Não pode ser triste um coração que ama a Deus.
Não pode ser triste um coração que louva a Cristo,
Não pode ser triste um coração que louva a Deus. (bis)
Por isso eu canto, canto Aleluia;
Não pode ser triste um coração que louva a Deus.
Por isso eu canto, canto Aleluia;
Não pode ser triste um coração que louva a Deus.

NÃO QUISESTE SACRIFÍCIOS
Não quiseste sacrifícios nem ofertas,
Pois tudo é teu.
Que hei-de apresentar?
Para Ti ergo as minhas mãos abertas,
E o coração disposto a Te louvar.
Tu falaste e abriste o meu ouvido,
Me formaste um corpo de verdade,
E agora, Senhor, aqui estou
P’ra fazer a Tua vontade.
No Teu livro, na lei que Tu me deste,
Está escrito que devo obedecer;
Nada mais eu desejo: Tua vontade,
É o Pão Vivi que anseio por comer.

CG-128

NÃO PODEMOS CAMINHAR

CG-129

Não podemos caminhar,
Com fome e sem amor:
Dá-nos sempre deste Pão:
Teu Corpo e Sangue, Senhor.
Comamos todos deste Pão que o Pai do Céu nos dá;
Pão que a todos nos traz força e luz no longo caminhar.
Nós somos peregrinos Teus; Senhor, vamos a Ti
Na alegria de encontrar a paz que não há-de ter fim.
O povo em marcha para Deus, caminha rumo à paz;
A esperança de chegar a Ti é bálsamo na dor.
Minha alma anela só por Ti, sedento estou de Deus;
Mas em breve chegarei a ver Teu rosto, ó meu Senhor.
Quem come o Corpo de Jesus, a vida tem em si;
Viverá pelo Senhor na fé na esperança e no amor.
O Pão que Tu nos dás, Senhor, em nós faz a união;
Quem comunga deve repartir amor entre os irmãos.
Unidos nós queremos ser sinal do Teu amor;
Nós iremos pelo mundo além Teu Reino anunciar.
Louvado sejas, bom Senhor, por esta Comunhão;
Nossas vidas cantam Teu louvor, por todo o sempre. Amem

NÃO VOU SÓ
Não vou só:
Tenho um amigo a meu lado.
Não vou só:
Eu sei que Deus está comigo.
Quando a jornada for dura
E a força já te faltar,
Levanta os olhos ao céu:
Só Deus te pode ajudar.

CG-130

NATAL É VERDADE

CG-131

Natal é verdade, Natal é justiça,
Natal é amor, Natal é liberdade.
Constrói a paz, proclama o perdão,
Semeia a amizade e cada dia será Natal.
Quando a justiça reinar sobre a terra
Edificando a fraternidade
Então será Natal!
Quando a verdade se manifestar,
Como linguagem da Humanidade...
Então será Natal!
Quando a liberdade for para todos
Sem distinção de credo ou partido...
Então será Natal!

NHÔR DES
Nhôr Des, nu Ta da Nhô, tudo qui nu teni.
Senhor Deus, nós te oferecemos tudo o que temos.
Sima nhu dano Jesus Cristo,
Co tudo si amor pê bem, enchinando Palavra di Nhô.
Nos mãe, nos pai, nós ermon,
Nu Ta entrega Nhô, djunto co ques oferta.
Nos trabajo, nos pobreza, nos riqueza
Nu Ta entrega Nhô, djunto co ques oferta.
Nos alegria, nos tristeza, nos fadiga,
Nu Ta entrega Nhô, djunto co ques oferta.

CG-132

NO ESPIRITO UNIDOS SOMOS UM NO SENHOR

CG-133

No Espírito unidos somos um no Senhor,
(2x)
E imploramos que um dia nos unamos no amor.
Pelo amor conhecido é o cristão,
Pelo amor,
Pelo amor conhecido é o cristão,
De mãos dadas iremos, somos todos irmãos. (2x)
Pregaremos as novas, pois Deus guia as nações.
Lado a lado haveremos todos de trabalhar,
E o amor e a justiça hão-de um dia vencer.

(2x)

Glória a Deus, entoemos, nosso Pai Criador,
E louvemos a Cristo que nos veio salvar,
E ao Espírito Santo que nos vem congregar.

NO TEU ALTAR, SENHOR

CG-134

Alegria de amar e ser amado
Quero em Tuas mãos depositar.
No Teu altar, Senhor,
Coloco a minha vida em oração.
O desejo de ser bom e generoso
Faz-me viver com mais amor.
Os amigos que me deste e que são teus,
Tudo entrego a Ti, Senhor,

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. (2x)
Noite feliz! Noite feliz!
Ó Jesus, Deus de luz.
Quão amável é Teu Coração,
Que quiseste nascer nosso irmão,
E a nós todos salvar.
(2x)
Noite feliz! Noite feliz!
Eis que no ar vêm cantar,
Aos pastores os anjos dos céus,
Anunciando a chegada de Deus,
De Jesus Salvador.
(2x)

CG-135

NÓS SOMOS AS PEDRAS VIVAS
Nós somos o povo escolhido por Deus,
Somos pedras vivas da Igreja do Senhor.
Povo em marcha p’ra casa do Pai,
Com Cristo amigo, com Cristo irmão,
Abre caminho na Fé e na Esperança,
De mãos nas mãos e num só coração
Povo de irmãos em redor do irmão,
Fogo alastrando em fraternidade,
A mesa posta e lugar para todos,
É o convite para a liberdade.
Povo que aceita na sua viagem
Que cada um seja igual e diferente,
Mas sem haver nem mais cor nem mais raça,
Todos fazendo a chama mais quente.
Povo aberto em cada manhã
Ao sol da Fé e ao novo da Graça:
Povo que encontro no tudo da história,
O Deus que chega, que vem e que passa.

CG-136

NÓS SOMOS IGREJA PEREGRINA

CG-137

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 do amor.
Paz que vence as guerras e luz que vence as trevas,
Igreja peregrina de Deus.
Rugem tormentas e às vezes nossa barca,
Parece que perdeu o timão.
Olhas com medo, perdes a confiança,
Igreja peregrina de Deus.
Uma mesma esperança nos enche de alegria,
Presença que o Senhor prometeu.
Vamos cantando, connosco Ele caminha,
Igreja peregrina de Deus.
Todos unidos num único baptismo,
Unidos na mesma comunhão.
Todos vivendo em uma só família,
Igreja peregrina de Deus.
Todos irmanados num único destino,
Ligados pela mesma salvação.
Somo um corpo e Cristo é a cabeça,
Igreja peregrina de Deus.

NOSSA SENHORA DO SIM
Nossa Senhora do sim,
Maravilha, Virgem Mãe.
Cuida, Maria, de mim
E que eu diga sim também.
Chamou o Anjo de Deus!
Maria não tenhas medo,
Serás mãe do Filho Eterno
Eis revelado o segredo!
Maria era o povo eleito
Cheio duma antiga esperança,
Por isso ao querer de Deus
Respondeu com confiança.

CG-138

O AMOR DE DEUS REPOUSA EM MIM
O amor de Deus repousa em mim,
O amor de Deus me consagrou.
O amor de Deus me enviou, a anunciar a paz e o bem. (2x)
O amor me escolheu para estender
O Reinado de Cristo entre as nações
E proclamar feliz Boa Nova aos seus pobres...
Por isso eu exulto em Deus meu Salvador.
O amor me escolheu para estender
O Reinado de Cristo entre as nações
E consolar as almas que sofrem de fome...
Por isso eu exulto em Deus meu Salvador.
O amor me escolheu para estender
O Reinado de Cristo entre as nações
E acolher o pobre que chora e que sofre...
Por isso eu exulto em Deus meu Salvador.
O amor me escolheu para estender
O Reinado de Cristo entre as nações
E anunciar a graça do eterno resgate...
Por isso eu exulto em Deus meu Salvador.
O amor me escolheu para estender
O Reinado de Cristo entre as nações
E celebrar a Sua glória imortal...
Por isso eu exulto em Deus meu Salvador.

CG-139

O BANQUETE

CG-140

Naquele dia, Eu hei-de, sobre o monte,
Dar um banquete a todos os romeiros.
De nada vai servir correr à frente,
Pois os mais débeis chegarão primeiro.
Felizes os que foram convidados
Para a festa e banquete do Cordeiro.

(bis)

O meu banquete é festa do gratuito,
pois não se vende o amor e não se compra.
Quem tiver sede venha à fonte e beba,
Quem tiver fome venha à mesa e coma.
Uma voz clama “Estou à porta e bato”.
Se alguém abrir ao menos um postigo,
Eu hei-de entrar, sentar-me à sua mesa,
E cearemos juntos como amigos.
Felizes são, por serem convidados
Para o banquete e a festa do Cordeiro!
Felizes são, se fora não deixarem
Os sem-abrigo e os sem-dinheiro.

O ESPÍRITO DO SENHOR
O Espírito do Senhor
Está sobre mim,

(bis)

Ele ungiu-me e enviou-me
A proclamar a Boa-Nova.
A proclamar a Boa-Nova,
A anunciar a salvação
Aos pobres que anseiam liberdade.
A dar a vista aos cegos,
Coragem aos que sofrem,
A paz aos atormentados,
A proclamar a salvação.

CG-141

O EVANGELHO

CG-142

O Evangelho, a Boa Nova
Foi Jesus Cristo que nos veio anunciar.
Falou do Reino, do compromisso,
Disse a verdade para o homem libertar.
A Tua vida, Senhor é nossa vida
Tua missão é nossa missão
O Evangelho será nossa medida
E a nossa força será a comunhão. (bis)
Pelo baptismo fui convocado
A ser no mundo testemunha do Senhor.
Sou mensageiro da Boa Nova
Deus me ilumina com o Espírito de Amor.

Ó JESUS TU ÉS O SALVADOR

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

CG-143

(bis)

Ó MARIA MINHA MÃE
Ó Maria minha mãe
Mãe de toda a humanidade,
Sê farol e minha luz,
Caminho certo para Jesus.
Maria mãe serena,
Sou jovem peregrino.
Acolhe-me em teu regaço,
Ilumina o meu caminho.
Pelas estradas vou andando,
Vou de cidade em cidade.
Faz de mim Tua mensagem
De Paz, Amor e Amizade.
Teu calor é meu conforto,
Meu escudo e minha espada.
De Ti vem minha força
Maria mãe, Imaculada

CG-144

O POVO DE DEUS NO DESERTO ANDAVA
O Povo de Deus no deserto andava,
Mas à sua frente alguém caminhava.
O Povo de Deus era rico de nada;
Só tinha a esp’rança e o pó da estrada.
Também sou Teu Povo, Senhor, e estou nesta estrada,
Somente a Tua graça me basta e mais nada.
(bis)
O Povo de Deus também vacilava,
Às vezes custava a crer no amor.
O Povo de Deus chorando rezava,
Pedia perdão e recomeçava.
Também sou Teu Povo, Senhor, e estou nesta estrada,
Perdoa se às vezes não creio em mais nada.
(bis)
O Povo de Deus também teve fome,
E Tu lhe mandaste o pão lá do céu.
O Povo de Deus cantando deu graças,
Provou Teu amor, Teu amor que não passa.
Também sou Teu Povo, Senhor, e estou nesta estrada,
Tu és alimento na longa jornada.
(bis)
O Povo de Deus ao longe avistou,
A terra querida que o amor preparou.
O Povo de Deus corria e cantava,
E, nos seus louvores, Teu poder proclamava.
Também sou Teu Povo, Senhor, e estou nesta estrada,
Cada dia mais perto da terra esperada.
(bis)

CG-145

Ó SENHOR, A TUA PALAVRA
Ó Senhor, a Tua Palavra,
Como força que me salva,
Toda a vida seguirei.
Os meus dias são felizes
Escutando o que me dizes
E cumprindo a Tua Lei.
A Tua Lei, Senhor, é minha luz,
Farol que me conduz
Por caminhos só de Paz,
Justiça e Amor.
A Tua Lei procuro, com paixão,
Levar a cada irmão,
Pois eu sei que Tu estás
Comigo, Senhor.
Quem escuta os Teus preceitos
Segue o caminho perfeito
Ao encontro do Amor.
Sou no mundo um peregrino:
Só Tu és meu destino,
Meu caminho és Tu, Senhor!
Nas moradas onde habito
Dia e noite em paz medito
Tua Lei no coração.
Nela encontro mais doçura,
Mais encanto, mais ternura,
Que na mais bela canção.

CG-146

O SENHOR ALIMENTOU-NOS
O Senhor alimentou-nos
Com a flor da farinha,
E saciou-nos com o mel dos rochedos,
E saciou-nos com o mel dos rochedos,
Aclamai a Deus, nossa força,
Aplaudi ao Deus de Jacob.
Entoai cânticos ao som do tamboril,
Da cítara harmoniosa e da lira.
Fazei ressoar a trombeta na lua nova
e na lua cheia, dia da nossa festa.
É uma obrigação para Israel,
É um preceito do Deus de Jacob.
Lei que Ele impôs a José,
Quando saiu da terra do Egipto.
Escuta, meu povo, a minha advertência,
Assim, Israel, me prestes ouvidos.
Não terás contigo um deus alheio,
Nem adorarás divindades estranhas.

CG-147

O SENHOR É MEU PASTOR

CG-148

Confiarei, nessa voz que não se impõe,
Mas que oiço bem cá dentro
No silêncio a segredar.
Confiarei, ainda que mil outras vozes
Corram muito mais velozes
Para me fazer parar.
E avançarei, avançarei no meu caminho
Agora eu sei que Tu comigo vens também.
Aonde fores aí estarei, em Ti avançarei.
O Senhor é meu pastor, sei que nada temerei,
Ele guia o meu andar, sem medo 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...
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
A minha taça a transbordar.
E avançarei...

O SENHOR ESTÁ CONNOSCO
O Senhor está connosco – Aleluia;
Ele guia os nossos passos – Aleluia.
Sua Palavra é verdade – Aleluia;
Para nós é luz e vida – Aleluia.
Ouçamos e recebamos – Aleluia;
A Palavra do Senhor – Aleluia.
Vivamos do Seu amor – Aleluia;
Através da nossa vida – Aleluia.

CG-149

O SENHOR FEZ-SE ALIMENTO

CG-150

O Senhor fez-se alimento
Para saciar a nossa fome.
Aclamai o Senhor Deus, cantai salmos de louvor,
Bendizei-O porque eterno é o Seu amor.
Ele nos deu Jesus, seu Filho, que se fez alimento:
Quem o come viverá eternamente.
Jesus Cristo é o Pão da Vida, que por nós desceu do Céu.
Quem o come viverá eternamente.
Pão a todos repartido, banquete de alegria,
Alimento para o homem peregrino.
Comungamos um só Pão, e formamos um só corpo,
Animado pelo Espírito de Cristo.

O SENHOR SALVOU-ME

CG-151

O Senhor salvou-me, o Senhor salvou-me
O Senhor salvou-me, porque me tem amor. (2x)
Por aquilo que o Senhor fez por ti,
Reconhece quanto vales para Ele.
Não há maior prova de amor
Do que dar a vida pelo amigo
Quando éramos seus inimigos
Jesus Cristo deu a vida por nós.
Eu vivo da fé no Filho de Deus
Que me amou e se entregou por mim.

O TEU REINO
O Teu Reino, Senhor, é justiça,
O Teu Reino, Senhor, é perdão,
O Teu Reino, Senhor, é verdade,
O Teu Reino é, Senhor, salvação.
O Teu Reino foi ganho na Cruz.
O Teu Reino foi ganho na dor.
O Teu Reino congrega Teu povo.
O Teu Reino é de Paz e Amor.

CG-152

O TRIGO QUE DEUS SEMEOU

CG-153

O trigo que Deus semeou
No seio de Maria,
Tornou-se para nós Pão do Céu
Que nos dá vida e salvação eterna.
Cantai ao Senhor um cântico novo
Pelas maravilhas que Ele operou,
A sua mão e o seu santo braço
Lhe deram a vitória.
O Senhor deu a conhecer a salvação,
Revelou, aos olhos das nações, a sua justiça,
Recordou-se da sua bondade e fidelidade
Em favor da Casa de Israel.
Os confins da terra puderam ver
A salvação do nosso Deus.
Aclamai o Senhor, terra inteira,
Exultai de alegria e cantai.
Cantai ao Senhor ao som da cítara,
Ao som da cítara e da lira,
Ao som da tuba e da trombeta
Aclamaio Senhor, Nosso Rei.

OBRIGADO SIM
Obrigado sim,
Ó meu Deus.

(3x)

Obrigado sim, porque és Pai
E perdoas as nossas culpas.
Obrigado sim, pelos amigos
Que alegram a nossa vida.
Obrigado sim, pelo sol,
Que ilumina o nosso dia.
Obrigado sim, pela lua,
Pelas estrelas que são tão belas
Obrigado sim, por tudo aquilo
Que nos dás, porque nos amas.

CG-154

OFERTAS SINGELAS

CG-155

Ofertas singelas, pão e vinho
Sobre a mesa colocamos.
Sinal do trabalho que fizemos,
E aqui depositamos.
É Teu também nosso coração.
Aceita, Senhor, a nossa oferta,
Que será depois, na certa,
O Teu próprio ser.
(bis)
Recebe, Senhor, da natureza
Todo o fruto que colhemos.
Recebe o louvor das nossas obras
E o progresso que fizemos.
Sabemos que tudo tem valor
Depois que a terra visitaste,
Embora tivéssemos pecado,
Foi bem mais o que pagaste

OH MBIMBI

CG-156

ONDE HAJA AMOR

CG-157

Oh Mbimbi
Mbimbi ya Nzambi
Oh Mbimbi
Mbimbi ya Nzambi
Mbimbi yee
Mbimbi ya Nzambi

Onde haja amor e caridade,
Onde haja amor Deus ai está.

OS ANJOS DO CÉU

CG-158

Os Anjos do céu – Os Anjos de céu
Cantam glória ao Senhor - Cantam glória ao Senhor.
Com eles cantaremos - Com eles cantaremos
Para o Deus dos céus, hoje nascido num portal.
Para o Deus dos céus, hoje nascido num portal.
Glória Hossana
Glória Hossana ao Rei celestial. (2x)
Os peixes e as aves...
As flores dos campos...
A terra e os céus...
Os rios e os mares...

PAI NOSSO QUE ESTAIS NO CÉU
Pai Nosso que estais no céu,
Tudo nós queremos dar...
O pouco que nós fizemos
Também vamos ofertar.
Abençoai a nossa oferta:
Olhai as crianças do mundo
Suspirando por amor.
Abençoai a nossa oferta:
Olhai os velhinhos que sofrem,
Sem ninguém,. nem lar nem pão.
Aos homens Deus quis falar
E à terra o Filho mandou.
A todo veio anunciar:
O Reino de Deus chegou.
Olhai, Senhor, nós vos pedimos,
A fome que existe no mundo,
E a pobreza dos sem pão.
Olhai, Senhor, a vossa Igreja;
Com ela nós caminhamos
De mãos dadas com amor.

CG-159

PALAVRA DO SENHOR

CG-160

Palavra do Senhor:
Luz dos meus caminhos!
Palavra da Salvação:
Guia dos meus passos!
Palavra do Senhor! Palavra da Salvação! (bis)
Palavra do Senhor:
Pão da minha fome!
Palavra da Salvação:
Fonte de água viva!
Palavra do Senhor:
Sol da minha noite!
Palavra da Salvação:
Paz na minha angústia!
Palavra do Senhor:
Força do meu Credo!
Palavra da Salvação:
Sempre Boa Nova!

PARTILHEMOS A NOSSA FÉ
Partilhemos, como o pão, a nossa Fé,
Demos testemunho de esperança.
Deus entregou a Sua vida
E nós temos de O partilhar.
Este pão nunca faltará,
Multiplica-se durante a partilha.
Só necessita das nossas mãos,
Do desejo de dar.
Ninguém acende uma candeia
Para a esconder debaixo da cama.
Deus confiou-nos esta luz,
Para guiar o nosso caminho.
Deixemos dúvidas e temor,
Apesar do mundo rir dos profetas.
Testemunhemos corajosos
Ao serviço de Deus e do povo.

CG-161

PASSO A PASSO

CG-162

Passo a passo, grão a grão, completamos esta construção
Não imaginas o poder que te deixaram na palma da mão.
Recolhe a âncora, faz-te ao mar
Rumo ao norte tu vais navegar,
Porque há alguém que acredita, que tu tens força p’ra remar.
Tens uma vida a construir,
Um Novo Reino vai surgir
Se anseias um mundo melhor,
Jesus é o teu construtor!
Vamos todos ajudar
Para a missão continuar
Seguiremos teus passos Senhor,
Com a tua força e o teu amor.
Tens um rumo a traçar,
E um, sonho a realizar,
Tu não podes nunca desistir,
Pois contigo Ele quer ir.

PATER NOSTER

CG-163

PERDÃO, SENHOR

CG-164

Pater Noster qui es in celis

Quando menti, afastei-me de Ti.
Perdão, Senhor, perdão Senhor.
Desobedeci e afastei-me de Ti:
Perdão, Senhor, perdão Senhor.
Quando magoei o meu irmão,
Fui p’ra longe, bem longe, bem longe de Ti!
Mas eu quero voltar,
Por isso estou aqui.
Perdão, Senhor, perdão Senhor.
(bis)

PEREGRINO
Peregrino, p’ra onde vais,
Peregrino sem ter farol,
Vais seguindo
Por um caminho
Que não tem sol!
Se é escuro o teu caminho,
O caminho do teu viver,
Vou contigo e te acompanho
Em teu sofrer!
O Senhor é meu farol,
Sua luz eu seguirei,
Seu amor me guiará:
Não temerei!
Peregrino, que às vezes vais
Sem rumo no caminhar;
Peregrino, que estás cansado
De tanto andar!
Buscas água p’ra saciar
Tanta sede do coração;
‘spera, amigo, eu vou contigo
Sou teu irmão
Peregrino, p’ra onde vais?
Peregrino, sem uma luz,
Peregrino, que vais levando
A tua cruz.
Se é pesado o teu viver
E é duro teu caminhar,
‘spera, amigo, eu vou contigo
P’ra te ajudar

CG-165

PERMANECEI EM MIM

CG-166

Permanecei em mim:
É Teu pedido, Senhor.
E Eu ficarei em vós:
É Tua promessa de amor.
Minha vida em Tua vida
Teu desejo é transformar,
Meu sorriso em Teu sorriso,
Meu olhar em Teu olhar!
Para que sejamos um,
Como a árvore e o ramo,
Unifica em Teu amor
Todas as coisas, tudo o que eu amo!
Une em Ti, ó meu Senhor,
O meu nada com o Teu ser,
Minha fraqueza e Tua força,
Meu viver com Teu viver!
Para que não seja eu
Quem vive agora, mas sim
Nas alegrias e na dor
Seja Tu quem vive em mim!

PÕE TUA MÃO
Põe tua mão na mão do meu Senhor da Galileia.
Põe tua mão na mão do meu Senhor que acalma o mar.
Meu Jesus, que cuidas de mim, noite e dia sem cessar!
Põe tua mão na mão do meu Senhor que acalma o mar.

CG-167

POR NOSSO AMOR

CG-168

Por nosso amor morreu o Senhor
Numa cruz morreu o Senhor.
Recomendou dar a vida como irmão, em sinal de amor.
Planearam a sua morte em silêncio,
Assustaram com gritos o povo
E num lenho pregaram 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 soaram,
Mas ninguém se dedica 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.
É a hora de noa na terra,
É a hora da fome e da morte,
É a hora do ódio e da guerra,
É a hora de noa, quando sofre o meu povo,
Quando cresce a dor e o engano,
Quando falta o amor.

POR TIMOR
Timor,
Rezamos junto contigo,
Povo irmão, povo amigo,
A ti estamos unidos.
À tua fé, à tua força,
Juntamos nosso cantar,
Todo o sangue que corre,
Vai ter de parar.

CG-169

POVO ELEITO, POVO SANTO

CG-170

Caminhamos para ti, ó cidade do Senhor,
Construindo neste mundo, a verdade e o amor.
Povo eleito, povo santo,
Reunido no amor,
Peregrino ao encontro
Da cidade do Senhor.
Peregrinos dando as mãos, vai connosco Jesus Cristo:
Ele salva, Ele reina, faz dos homens um só povo.
Quem tem fome de justiça, quem tem sede de verdade,
Vinde à mesa da palavra, vinde à fonte de água viva.
Aos errantes neste mundo, como ovelhas sem pastor.
Jesus Cristo é caminho, a guiar-nos para o Reino.
Reunidos em igreja, proclamamos a verdade,
Jesus Cristo que nos chama, para o Reino da amizade.
Os caminhos deste mundo, são caminhos de perdão,
Todo o homem peregrino, te convida a ser irmão.

POVO QUE VAIS AO ENCONTRO

Povo que vais ao encontro
Da terra da Salvação,
Ergue os teus olhos ao Alto,
Ao teu Senhor, teu Perdão!
A terra que te prometo
Terá leite, terá mel.
Lembra-te dela, Meu Povo,
Se a injustiça for fel.
Nas veredas do deserto
Faz da sede esp’rança viva.
Rebenta com o cansaço,
Olha a terra prometida.
Povo que tens como herança
Cristo que ressuscitou.
Rompe os caminhos do medo:
Novo sol já despertou!
Se a noite for prolongada
E o luar fugir dos céus,
Acredita que são estrelas
Os sulcos dos passos teus.

(2x)
(2x)

(2x)
(2x)

(2x)
(2x)

(2x)
(2x)

(2x)
(2x)

CG-171

POVO TEU SOMOS, Ó SENHOR
Povo Teu somos, ó Senhor,
Pois Tu nos libertaste,
Pela Palavra e pelo Amor
Com que nos resgataste.
És maravilha sem igual:
Um Deus ao homem dado,
Numa partilha fraternal
Vivendo lado a lado!
Tu vens, Senhor, p’ra reunir
Os homens num só povo,
Que vão contigo construir
Novos céus: mundo novo!
Teu coração aberto está
Para nos dar guarida:
Seja quem for só n’Ele terá
A salvação, a vida.
Dos quatro pontos cardeais,
Pisando a terra dura,
Partem os pobres dos mortais
Só a Tua procura!
Vinha sagrada, abrindo em flor,
É Tua santa Igreja:
Fá-la florir em paz e amor
E salvo o mundo seja!
Dá-nos, Senhor, a nós cristãos
Eterna juventude,
Para seguirmos com os irmãos
As sendas da virtude.
Homens-irmãos, cantai, cantai,
Hinos d’hossana e glória
A Cristo, ao Espírito e ao Pai,
Cantai: Honra! Vitória!

CG-172

PROCLAMAI COM ALEGRIA

CG-173

Proclamai com alegria
Às nações do mundo inteiro:
O Senhor salvou o seu povo. Aleluia!
Adorai o Senhor deus, adorai-O nas alturas,
Cantai suas maravilhas, proclamai a Salvação!
Publicai em alta voz, proclamai com alegria,
O Senhor nos libertou e conduz-nos com amor.
O Senhor criou os céus, Ele é Rei do Universo:
Bendizei Seu Nome Santo, aclamai-O terra inteira.
Exultemos de alegria neste dia do Senhor,
E vivamos na esperança; Ele é o nosso Redentor.
O Senhor venceu a morte, o Senhor Ressuscitou
Também nós ressuscitamos; O Senhor nos libertou.

PROCURA DE TI
Ando à procura de Ti Senhor,
Pelos caminhos vazios da vida;
À noite escura dos sem amor,
Vem ,ó Senhor, dar luz e vida!
Deus amou tanto o seu povo
E o mundo que o criou,
Que lhe deu Seu próprio Filho...
Foi morto e ressuscitou!
Dando a vida pelos homens,
Por eles morreu na cruz;
Mas ficou Seu grande amor,
Abriu caminhos de luz!
Teus caminhos ‘stão vazios,
O desalento é profundo:
Não há paz entre os teus filhos,
Há falta de amor no mundo.
Aceita, porem, Senhor,
Nossa fé e nossa esp’rança!
Caminhamos para Ti,
Com amor e confiança.

CG-174

PROFETAS DE UM MUNDO NOVO
Profetas de um mundo novo,
Anúncio de Paz e Bem.
Profetas junto do povo,
Presença de Deus que vem.
Formosos são sobre os montes
Os mensageiros da paz!
Trazem-nos a Boa Nova:
Nosso Deus connosco está! (2x)
Ver o Senhor no oprimido
E em cada pobre um irmão,
É traduzir o Evangelho,
Fazer da vida oração.

(2x)

Contra a mentira e a guerra
Dos poderosos do mundo,
O mensageiro dos pobres
Grita mais forte, mais fundo. (2x)
Traz nova esp’rança o Profeta,
Convidando a dar as mãos:
Deus é Pai da humanidade,
De todos somos irmãos.
(2x)

(bis)

CG-175

QUANDO O TEU FILHO CONTIGO VIER
Quando o Teu filho contigo vier,
P’ra festa da vida fazer,
Ensina-nos Maria a fazer o que Ele disser.
Tudo é possível nas Tuas mãos, meu Senhor,
A Eucaristia é Teu milagre de amor.
(2x)
Quando o vinho do amor nos faltar,
E a gente ao irmão se fechar,
Ensina-nos Maria a fazer o que Ele disser.
Quando na mesa do nosso irmão,
Faltar água, vida e pão,
Ensina-nos Maria a fazer o que Ele disser.
Quando faltar a justiça entre nós,
E muitos ficarem sem voz,
Ensina-nos Maria a fazer o que Ele disser.
Quando o seviço ao irmão nos custar,
Cedendo à preguiça o lugar,
Ensina-nos Maria a fazer o que Ele disser.
Quando o homem em nome da paz,
Matar o irmão p’ra ter mais,
Ensina-nos Maria a fazer o que Ele disser.
Quando a tristeza invadir nosso ser,
E a vida o sentido perder,
Ensina-nos Maria a fazer o que Ele disser.
Quando é dificil ser bom e ter Fé,
Na força e poder que Deus é,
Ensina-nos Maria a fazer o que Ele disser.

CG-176

QUANDO SENHOR TE ENCONTREI

CG-177

Eu tinha fome e deste-me alimento:
- Quando, Senhor, se eu nunca Te encontrei?
Eu tinha frio e tu bem me cobriste:
- Porém, Senhor, eu nunca Te encontrei.
A Tua esperança no peito de quem sofre,
Com o Teu dom de amor acenderás.
Eu tinha sede e tu me saciaste:
- Quando, Senhor, se eu nunca Te encontrei?
Doente estava e tu me visitaste:
- Porém, Senhor, eu nunca Te encontrei.
Fui peregrino e tu me acolheste:
- Quando, Senhor, se eu nunca Te encontrei?
Eu tinha fome e deste-me alimento:
- Compreendo já: «Que vives entre nós»!

QUANDO TE ENCONTRO DESCANSO
Quando Te encontro descanso,
Tu reconfortas minh’alma,
Cristo, Senhor, és o guia,
O Bom Pastor que me conduz.
Minha vida e minha luz.
(2x)
Por Teus caminhos me guio
Para louvor do Teu Nome,
Não temerei os perigos
Pois sei que Tu ‘stás comigo.
O Teu festim me conforta
Faz-me cantar de alegria.
Tua bondade me ajuda
No viver de cada dia,
Minha morada p’ra sempre
Seja Tua casa, Senhor,

CG-178

QUANTA ALEGRIA

CG-179

Quanta alegria é para mim Tua presença!
Quanta alegria, quanta alegria é para mim!
Se dois ou três unirem sua voz,
Cristo está no meio de nós.
Ó meu Jesus, estás aqui;
Venho contente falar para Ti.
Todos unidos num só louvor
Graças Te damos, Deus e Senhor.
Ó meu Jesus, Tu vais falar:
Tua Palavra quero escutar.

QUANTAS COISAS QUISERA AGRADECER CGQuantas coisas quisera agradecer
Neste dia que é sol a despontar
Entre as nuvens que escondem
Teu olhar
E sem deixar brilhar
Tua luz
Ao longo do caminho.
Obrigado, Tu ó meu Senhor,
Pelo amor que sempre eu senti...
Pela fé que em mim desabrochou...
Eu creio em Ti, Senhor,
Pois só Tu
És o Deus do amor.
Graças Senhor.
Te dou graças pela vida
que há no mundo.
Graças Senhor.
Pela chuva, pelo frio e o calor,
Pelo sol e as estrelas,
Pela terra e pelo mar,
Pela música que canta o Teu amor.

180

QUE ALEGRIA

CG-181

Que alegria quando me disseram:
Vamos para a casa do Senhor!
Os nossos passos se detêm
Às tuas portas, Jerusalém.
Jerusalém edificada,
Cidade bela e harmoniosa.
Para lá 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.
Pedi a paz para Jerusalém,
Vivam seguros quantos te amam!
Haja paz dentro dos teus muros,
Em teus palácios, tranquilidade.

QUEM COMER DESTE PÃO
Quem comer deste pão e beber deste vinho,
Viverá para sempre.
Disse Jesus: Eu sou o Pão Vivo.
Que desceu do céu para a vida do mundo.
A minha carne é verdadeira comida,
E o meu sangue é verdadeira bebida.
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue,
Permanece em mim e Eu nele.
Vossos pais no deserto comeram o maná e morreram,
Quem comer do pão que Eu lhe der não há-de morrer.
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue
Ressuscitará no último dia.
Assim como Eu vivo pelo Pai que é a Vida,
Quem me come, viverá por Mim.

CG-182

QUEM ME SEGUIR

CG-183

Quem me seguir, não andará nas trevas:
Eu sou a luz, que em vós há-de brilhar.
Aleluia! Palavra do Senhor.
Senhor Jesus,
Só tu és o caminho p’ra seguir,
Só tu és a verdade p’ra dizer,
Tu és a vida p’ra viver.
(bis)
Quem me seguir, já não terá mais fome:
Eu sou o pão, o pão que o Pai vos dá.
Aleluia! Palavra do Senhor.
Quem me seguir, tem vida em abundância:
Eu sou o pastor, a todos quero amar.
Aleluia! Palavra do Senhor.
Quem me seguir, possui a vida eterna:
Eu sou Jesus, do mundo o Salvador.
Aleluia! Palavra do Senhor.

QUERES SABER DE QUE COR
Queres saber de que cor
São os sonhos de Deus
Volta a olhar o mundo
Pela primeira vez x2
Pois o Verbo de Deus
Acampou entre nós (Bis)
Queres saber o lugar
Da morada de Deus
Volta olhar o Homem
Pela primeira vez x2
Queres saber o segredo
Do coração de Deus
Volta olhar o amor
Pela primeira vez x2

CG-184

QUERO LOUVAR-TE
Quero louvar-Te
Sempre mais e mais. (2x)
Buscar tua bondade
Tua graça conhecer,
Quero louvar-Te.
(bis)
Quero seguir-Te
Só a Ti, Senhor. (2x)
Buscar tua bondade
Tua graça conhecer,
Quero seguir-Te.
(bis)
E proclamar-Te
Nosso Salvador. (2x)
Buscar tua bondade
Tua graça conhecer,
E proclamar-Te.
(bis)
As aves do céu cantam para Ti;
Os animais do campo reflectem
O Teu poder.
Quero cantar
Quero levantar as minhas mãos
A Ti
Quero louvar-Te

CG-185

RECEBE SENHOR
Recebe, Senhor, os nossos dons!
Os nossos dons recebe, Senhor!
As flores no campo e na mesa
Dos dias em festa,
Convite à amizade e beleza
de vida mais terna.
A vela que, em noites sem estrelas
E em dias sem esp’rança,
Desperta as auroras mais belas
Na fé, na confiança.
A Bíblia, presença divina
Na vida do povo.
Palavra que o mundo ilumina,
Transforma de novo.
O sim de quem escuta o convite
De Cristo que chama,
E à voz do Senhor não resiste:
É o sim de quem ama.
O pão que nos vem das espigas,
Sustento e unidade.
O pão de um amor sem intrigas,
O pão da verdade.
O vinho das uvas maduras
Que à vida dá graça.
O vinho das nossas venturas
Em Cristo que passa.

(bis)

CG-186

RESSUSCITOU, O SENHOR ALELUIA

CG-187

Na sua dor os homens encontraram
Uma semente pura de alegria,
O segredo da vida e da esperança:
Ressuscitou o Senhor.
Refrão:
Ressuscitou, Ressuscitou,
Ressuscitou, aleluia.
Ressuscitou, Ressuscitou,
Ressuscitou, o Senhor
1.
Os que choravam cessarão o pranto
Brilhará novo sol nos corações
Pode o homem cantar o seu triunfo
Ressuscitou o Senhor Jesus.
Os que nos duros campos trabalham
Voltarão entre vozes de alegria
Erguendo ao alto os frutos da colheita
Ressuscitou o Senhor Jesus.
Já ninguém viverá sem a luz da Fé
Já ninguém morrerá sem Esperança
O que crê em Jesus vence a morte
Ressuscitou o Senhor Jesus.

SABES SENHOR
Sabes, Senhor,
O que temos é tão pouco p’ra dar,
Mas esse pouco,
Nós queremos com os irmãos compartilhar.
Queremos nesta hora, diante dos irmãos,
Comprometer a vida, buscando a união.
Sabemos que é difícil os bens compartilhar,
Mas com a tua graça, Senhor, queremos dar.
Olhando o teu exemplo, Senhor, vamos seguir,
Fazendo o bem a todos, sem nada exigir.

CG-188

SAL E LUZ

CG-189

Nós somos o sal da terra:
É preciso dar ao mundo paladar!
Nós somos a luz do mundo:
É preciso cada dia iluminar!
Se o sal se corromper, de nada serve
E será pisado pelo povo;
Porém, se der sabor, com a graça do Senhor,
Nós faremos do mundo um mundo novo.
Não ponhas tua luz sobre o alqueire,
Mas coloca-a sobre o velador,
Para poder luzir e a todos conduzir
Por caminhos de paz e de amor.
Se o sal temperar toda a nossa vida
e a luz brilhar no coração,
Seremos unidade e solidariedade,
Cantando o Reino em construção.

SALVE REGINA
Salve Regina!
Salve Regina!
Ora pro nobis, Maria!
Senhora um dia descestes
À terra que em Vós confia:
Descestes à serra de Aire,
Em plena Cova da Iria.
Nas mãos trazíeis o terço,
Que pende da vossa imagem:
Na fronte uma estrela de ouro,
Nos lábios, doce mensagem.
Falando a três pastorinhos,
De cima duma azinheira,
Pregastes a penitência
Aos povos da Terra inteira.
Pedistes que nos uníssemos
Em oração e concórdia,
Com pena dos pecadores,
Ò Mãe de misericórdia.
Olhai, ó virgem do Céu
O mundo que pede luz.
Bendita sejais, Senhora!
Bendito sejais Jesus!

CG-190

SANTA MARIA

CG-191

SAUDAI O SENHOR

CG-192

Santa Maria, Mãe do Senhor,
Rogai por nós, pecadores,
Agora e na hora da nossa morte,
Santa Maria.

Saudai o Senhor, povos saudai!
Porque Ele é rei, povos saudai!
Saudai! Povos saudai!
Saudai! Povos saudai!
Cantai ao Senhor, povos cantai!
Porque Ele é grande, povos cantai!
Cantai! Povos cantai!
Cantai! Povos cantai!
Louvai ao Senhor, povos louvai!
Porque Ele é bom, povos louvai!
Louvai! Povos louvai!
Louvai! Povos louvai!
Servi ao Senhor, povos servi!
Porque Ele é Deus, povos servi!
Servi! Povos servi!
Servi! Povos servi!

SE CRÊS EM DEUS
Se crês em Deus,
Se acreditas que Ele há-de voltar
Segue o caminho
Que Jesus te veio ensinar
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, 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 adorar
Serei feliz
E comigo será todo o que cantar

CG-193

SE CUMPRIRDES OS MEUS MANDAMENTOS
Se cumprirdes os meus mandamentos,
Permanecereis no meu amor.
Se guardardes a minha palavra,
Ficareis em mim e eu em vós.
Permanecei em mim e eu permanecerei em vós:
O que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto.
O meu mandamento é este:
Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei.
Digo-vos isto para que a minha alegria esteja em vós,
E a vossa alegria seja completa.
Amemo-nos uns aos outros porque o amor vem de Deus,
E todo aquele que ama nasce de Deus e conhece-O.
Não fomos nós que amamos a Deus;
Foi Ele que nos amou
E enviou o Seu filho como propiciação pelos nossos pecados.
Deus nos amou tanto,
Também nos devemos amar uns aos outros.

CG-194

SE VOS AMARDES
Se vos amardes uns aos outros,
Deus permanece em vós.
(bis)
É este o meu mandamento:
Amai-vos como Eu vos amei.
Não há maior prova de amor
Do que dar a vida pelos amigos.
Vós sereis meus amigos
Se fizerdes o que vos mando.
Amai os vossos inimigos
E orai pelos que vos perseguem.
Não julgueis e não sereis julgados:
Perdoai e sereis perdoados.
Nós sabemos que passamos da morte à vida
Porque nos amamos como irmãos.
Já não vos chamo servos, mas amigos,
Porque vos ensinei tudo o que ouvi de Meu Pai.
Vede como é grande o amor de Deus para connosco,
Chamamo-nos e somos filhos de Deus.
Vinde benditos de Meu Pai,
Entrai na alegria do Meu reino.
Tive fome e deste-Me de comer,
Tive sede e deste-Me de beber.
Era peregrino e vós Me recolhestes,
Não tinha roupa e deste-Me de vestir.
Estava doente e visitastes-Me,
Estava preso e fostes ver-Me.

CG-195

SEGURA NA MÃO DE DEUS

CG-196

Se as águas do mar da vida
Quiserem te afogar.
Segura na mão de Deus e vai.
Se as tristezas desta vida
Quiserem te sufocar.
Segura na mão de Deus e vai.
Segura na mão de Deus.
Segura na mão de Deus.
Pois ela, ela te sustentará.
Não temas, segue adiante
E não olhes para trás.
Segura na mão de Deus e vai.
Se a jornada é pesada
E te cansas na caminhada.
Segura na mão de Deus e vai.
Orando, jejuando.
Confiando e confessando,
Segura na mão de Deus e vai.
O Espírito do Senhor
Sempre te revestirá.
Segura na mão de Deus e vai.
Jesus Cristo prometeu
Que jamais te deixará.
Segura na mão de Deus e vai.

SENHOR, A MINHA VIDA ESTÁ EM TI
Senhor, a minha vida está em Ti,
Em Ti está a justiça que procuro,
Busco o meu viver na Tua Paz,
Ajuda-me, Senhor, a ser capaz.
Deixa que eu veja com os meus olhos
O que devo escolher e rejeitar,
Ajuda-me, Senhor, a procurar
Aquilo porque agora irei lutar.
Ajuda-me, Senhor, a levantar,
Dá-me a Tua mão para seguir
A força que me ajuda a resistir
Em tudo o que não desejo cair.
Dá-me, Senhor, voz para cantar
Esta canção que tende a ser de Amor,
Amor que Tu nos deste para dar
A todo o que não for capaz de amar.

CG-197

SENHOR GRAÇAS VOS DOU

CG-198

Senhor graças por esta refeição,
Por este Vinho e este Pão
E por todos os homens de quem nós somos irmãos.
Senhor, graças por este belo dia!
Vamos viver como cristãos:
Ajudai-nos a amar-Vos e a todos como irmãos.

SENHOR, QUEM ENTRARÁ
Senhor, quem entrará no Santuário
P’ra Te louvar?
(bis)
Quem tem as mãos limpas, o coração puro,
Quem não é vaidoso e sabe amar.
(bis)

Senhor, eu quero entrar no Santuário
P’ra Te louvar?
(bis)
Oh! Dá-me mãos limpas, um coração puro,
Arranca a vaidade, ensina-me a amar! (bis)

Senhor, já posso entrar no Santuário
P’ra Te louvar?
(bis)
Teu sangue me lava, Teu fogo me queima,
O Espírito Santo inunda-me o ser.
(bis)

CG-199

SENHOR TU AMAS O MUNDO
Senhor, Tu amas o mundo:
Senhor, Tu amas os homens.

CG-200

(bis)

Amas o mundo inteiro e tudo o que nele vive,
Amas cada homem,
Como se apenas ele existisse em toda a terra.
Seja forte ou fraco, mais novo ou mais velho,
Seja branco ou negro,
Amas, Senhor, com o mesmo amor todos os homens.
De tal modo nos amas que nos deste Teu Filho,
Para ser o caminho
Que nos conduz à salvação pelo amor.
Feitos à Tua imagem, com poder e vontade,
construímos o mundo,
Com a certeza do Teu amor que está em nós.
És o libertador, tens palavras de vida.
Fazes de nós um povo
Para levar a salvação a toda a terra.

SENHOR TU NOS CHAMASTE
Senhor Tu nos chamaste e nós vamos a Ti
A Tua palavra alegra a nossa vida
A Tua palavra alegra a nossa vida
Vamos para a Tua mesa, vamos para o Teu altar.
Respondendo ao Teu apelo, vamos cantar.
Queremos viver Contigo, ao longo de cada dia.
Dá-nos Senhor, Teu amor, dá-nos alegria.
Vamos todos partilhar a fé que temos em nós.
Ao trono da Tua glória, chegue a nossa voz.

CG-201

SENHOR, EU CREIO

CG-202

Senhor, eu creio
Que sois Cristo (2x)
Filho de Deus vivo
Eu creio, Senhor
Que sois o Salvador do mundo. (2x)

SENHOR, TU ÉS A LUZ

CG-203

Senhor, Tu és a luz que ilumina a terra inteira.
Tu és a luz que ilumina a minha vida.
Cantai ao Senhor um cântico novo,
Cantai ao Senhor, terra inteira.
Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome.
Publicai entre as nações a sua glória,
Em todos os povos as suas maravilhas.
O Senhor é grande e digno de louvor.
Dai ao Senhor, ó família dos povos,
Dai ao Senhor glória e poder.
Dai ao Senhor a glória do seu nome.
Alegrem-se os céus, exulte a terra,
Ressoe o mar e tudo o que ele contém.
Exultem os campos e as árvores dos bosques.

SENHORA DO CAMINHO
Pelos caminhos da vida,
Nunca sozinho estás,
Contigo, pelo caminho,
Santa Maria vai
Vem, vem connosco a caminhar,
Santa Maria vem.
(bis)
Contigo vamos seguros,
Vamos lutar com ardor,
Por um mundo mais humano,
Fonte de paz e amor.
Se os nossos passos vacilam,
Vem nossa fé aclarar.
Outros irmãos que nos seguem,
Ó Mãe, vem amparar.

CG-204

SENHORA NOSSA, SALVE RAINHA

CG-205

Senhora nossa
Senhora minha
Vida, esp´rança,
Clemência e Luz.
Salve, Rainha,
Salve Rainha!
Virgem das dores
Da Conceição,
Dos pecadores
Tem compaixão
Virgem das graças,
Medianeira,
Dos portugueses
Sois padroeira.

SERÁ ABENÇOADO
(....) será abençoado
pois o Senhor vai derramar o seu Amor.
Derrama Senhor x2
Derrama sobre ele o Seu Amor.

CG-206

SINHOR DEUS CUDI BU FIDJU

CG-207

Sinhor Deus cudi bu fidju
qui na bin bu dianti,
ali tissi binhu, e bin ku cansera,
ali e tissi midju,
toma se tarbadju, toma se bida.
1. Djubi bu fidjus bas di sol,
djudju na tchon, calur na testa,
e bin parti se tarbadju, e bin cu simola,
e bin cu fruiu di se labur.
2. Djubi bu fjdjus bas di sol
djudju na tchon, calur na testa,
se ombros cansa, se ropas modja
e carga binhu, e carga arrus, e carga midju.
3. Djubi bu fidjus bas di sol
djudju na tchon, calur na testa,
e tissi calur di se labur, e tissi fruta
di se bolanhas, e tissi cansera di se tarbadju.
4. Djubi bu fidjus bas di sol
djudju na tchon, calur na testa
e bin eu se corçon e bin eu se alma
e bin eu se bida, e bin eu sprança, e bin eu se fé.

SINHOR OBRIGADU
Sinhor Obrgadu pa es bida qui Bu danu
Sinhor Obrigadu pa es bida di amor.
Nu misti riba pa bo Sinhor
Bin djudanu na nô caminhu. (bis)
Sinhor obrigadu pa es pon qui bu danu...
Sinhor obrigadu pa es binhu qui bu danu…

CG-208

SOIS A SEMENTE

CG-209

Sois a semente que há-de crescer,
Sois a estrela que há-de brilhar.
Sois o fermento da terra e o sal,
Luz nova do 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 Eu vou enviar.
Ide, amigos, pelo mundo anunciando o amor,
Mensageiros da vida, do perdão e da paz.
Sede, amigos, testemunhas da minha ressurreição,
Sede minha presença: Eu convosco estarei.
Sois uma chama que há-de acender,
Esplendores de fé e 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.
Sois fogo novo que Eu vim trazer,
Sois a onda que agita o mar.
Sois o fermento que há-de levedar,
A massa do mundo melhor.
Uma cidade não se esconderá,
Nem os montes se hão-de ocultar.
Em vossas obras que buscam o bem,
Sereis testemunhas do amor.

SOMOS A IGREJA PEREGRINA
Juntos cantando a alegria
de ver-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 guiará.
Há uma fé que alumia o nosso andar
uma esperança que nos leva a confiar,
mesmo que nos assustem as trevas da morte
nosso amigo Jesus nos guiará.

CG-210

SOMOS POVO CONVOCADO
Somos povo convocado p’lo Senhor
Peregrino de esperança e comunhão.
Jesus Cristo é Palavra, Pão e Amor
Que alimenta o caminhar da salvação.

Somos povo a construir fraternidade,
Novo Reino de justiça e de perdão,
Povo livre em Jesus Cristo Redentor,
A cantar e a anunciar Ressurreição.
Somos povo onde todos são irmãos,
Caminhantes, companheiros de jornada,
Cristo é Vida, é Verdade e é Caminho,
Despertando a Luz de nova madrugada.
Somos povo que o Espírito gerou,
Que tem Paz e vida nova por herança,
Somos Povo de profetas que Ele envia,
A viver o Seu amor em Aliança.
Somos povo que Jesus purificou
Libertando os corações de todo o mal,
Somos povo convidado à Eucaristía
P’ra no mundo ser fermento, luz e sal.
Somos povo solidário do amor,
Evangelho que na vida se anuncia,
Somos povo que constrói felicidade
A cantar a Boa Nova da alegria.
Somos povo que dá graças a Deus Pai
Em Jesus Cristo, o Seu Filho muito amado,
E no Espiríto de Deus que nos habita,
Somos Festa, povo novo libertado.

CG-211

SOMOS POVO DO SENHOR

CG-212

Somos povo do Senhor, aleluia!
Peregrinos do amor, aleluia!
Somos, somos povo do senhor.
Somos jovens sem fronteiras
Que em Cristo amigo procuram
A liberdade
Somos, somos povo do Senhor
Construtores da amizade
E unidos em Cristo formamos
Fraternidade.
Somos, somos povo do Senhor
Somos jovens peregrinos
Mensageiros da vida e do amor
Profetas da paz.

SOMOS TESTEMUNHAS
O Senhor ressuscitou
Vencendo a morte na cruz.
Nossa esperança está n’Ele
Ele é o nosso Salvador.
Atrás ficou o temor
A dúvida e a pouca fé.
Tornemos 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
Em torno do vinho e do pão
E nos convidas a ser
A luz do mundo e o sal.
Onde houver ódio e dor
Faremos surgir Tua paz.
Em cada gesto de amor
Maria, Mãe, estarás!

CG-213

SOMOS TODOS CONVIDADOS
Somos todos convidados,
Ao banquete do Senhor.
Vamos ser alimentados
Pelo pão do Seu amor
Nosso Pai com amor nos convida,
Vamos todos tomar e comer.
Quem comer deste pão tem a vida,
Nunca mais há-de morrer.
Israel no deserto morria,
Apesar de comer do maná.
Mas quem come este pão da alegria,
Para sempre viverá.
Quem tem sede venha à torrente,
Que do lado de Cristo nasceu.
Quem tem fome receba contente
Esse pão que o Pai nos deu.
Vinde vós os que andais fatigados,
E caís sob o peso da cruz.
Nessa mesa sereis transformados,
Com o sangue de Jesus.

CG-214

SOMOS UM POVO QUE CAMINHA
Somos um povo que caminha
E, junto caminhando, podemos alcançar,
Outra cidade onde há justiça,
Sem penas nem tristezas, cidade onde há paz.
Somos um povo que caminha
Que marcha pelo mundo buscando outra cidade.
Somos errantes peregrinos
Em busca dum destino, destino de unidade.
Sempre seremos caminhantes
Pois só caminhando podemos alcançar
Outra cidade onde há justiça
Sem penas nem tristezas, cidade onde há paz.
Sofrem homens irmãos nossos
Buscando entre as pedras a parte do seu pão.
Sofrem os homens oprimidos
Os homens que não têm nem paz nem liberdade.
Sofrem os homens irmãos nossos
Mas vindo tu com eles contigo alcançarão
Outra cidade onde há justiça
Sem penas nem tristezas, cidade onde há paz.
Dá-nos valor p’ra nossas lutas
Valor nas horas tristes, valor em nosso afã.
Dá-nos a luz da tua palavra
Que guia nossos passos por este caminhar.
Marcha Senhor a nosso lado
Pois só em tua presença podemos alcançar
Outra cidade onde há justiça
Sem penas nem tristezas, cidade onde há paz.
Dura se faz a nossa marcha
Andando entre as sombras de tanta obscuridade
Todos os corpos desgastados
Já sentem o cansaço de tanto caminhar.
Mas nós já temos a certeza
De que nossas fadigas por fim alcançarão
Outra cidade onde há justiça
Sem penas nem tristezas, cidade onde há paz.

CG-215

SURGIRÀ UM MUNDO NOVO

CG-216

Surgirá um mundo novo
Levantado pela força do amor
Feito por homens com o coração
Aberto ao Espírito de Deus.
E a sua lei será o perdão
E a sua justiça o amor
Pela fé que eles têm no Senhor.
É um só Deus que nos reúne em sua paz,
Derrubando as muralhas com que fomos separados.
Um mesmo baptismo, uma mesma fé,
Pela cruz Ele conseguiu vencer a morte,
Ele criou em Si mesmo, um Homem novo.

TÃO PERTO DE MIM
Tão perto de mim, tão perto de mim,
Que até eu Lhe posso tocar:
Aqui está Jesus.
Não procuro a Cristo nas alturas,
Nem o encontrei na escuridão.
Sinto que Jesus ‘stá juntinho a mim,
Dentro do meu ser, no coração.
Vou contar-lhe toda a minha vida,
Como a um amigo falarei.
Eu não sei se é Ele que habita em mim,
Ou se sou eu já que habito nEle.
Olha que Jesus vai ao teu lado
Entre as alegrias e as dores,
A teu lado vai sempre a caminhar:
Ele nunca te abandonará.

CG-217

TODOS OS CRENTES VIVIAM UNIDOS

CG-218

Todos os crentes viviam unidos
Uma só alma e um só coração –
Com o poder de Jesus dando ao mundo
O testemunho da ressurreição
Uma só alma e um só coração,
Uma só alma e um só coração,
Na escuta da Palavra proclamamos
Uma só alma e um só coração.
Em cada eucaristia celebramos
Uma só alma e um só coração.
Unidos na oração nós confessamos
Uma só alma e um só coração.
Na vida em união testemunhamos
Uma só alma e um só coração.
Na partilha dos bens anunciamos
Uma só alma e um só coração.
Socorrendo os irmãos realizamos
Uma só alma e um só coração.

TODOS UNIDOS
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
semente de outro reino,
Nós somos testemunhas do 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 em uma só família,
Igreja peregrina de Deus.
Todos irmanados num único destino,
ligados pela mesma salvação.
Somos um só corpo e Cristo é a cabeça,
Igreja peregrina de Deus

CG-219

TODOS VÓS QUE FOSTES BAPTIZADOS

CG-220

Todos vós que fostes baptizados em Cristo,
Reveste-vos de Cristo. Aleluia!
Cantai ao Senhor um cântico novo,
Pelas maravilhas que Ele operou.
Sua mão e Seu braço lhe deram vitória,
Manifestou Sua justiça à face dos povos.
Lembrou-se da Sua bondade e da Sua fidelidade,
Em favor da casa de Israel.
Os confins da terra poderão ver
A salvação de nosso Deus.

TOMAI E RECEBEI
Que tenho eu, meu Deus, p’ra pôr sobre a patena
Que as mãos do sacerdote elevam no alter?
A não ser esta imensa, esta infinita pena
De nada ter p’ra dar...
Tomai e recebei as horas do meu dia,
Alegrias e dores, penas e trabalhos,
Fora eu rico, Senhor, e muito Vos daria,
Mas sei que nada valho...
Em cada hóstia imaculada e pura,
Quantos grãozinhos do nosso trigo loiro!
Mas, p’ra ser hóstia, sofrem sob a mó dura
Cada baguinho de oiro.
Com trigo loiro, deponho na patena:
A minha vida inteira, ofereço-a no altar;
Mas ainda me fica esta infinita pena
De nada ter p’ra dar.

CG-221

TOMO ESTE PÃO
Tomo este pão e este vinho,
Em memória do meu Salvador!
Tomo este pão e este vinho,
São o Corpo e Sangue do Senhor.
Bebendo o Teu sangue neste cálice,
Bebo o sangue da Nova Aliança.
O que derramaste pelos homens
Para remissão e esperança.
Tomando o pão que é Teu corpo,
Comungo a Igreja transcendente.
Faz Teu corpo eterna a minha alma
Pela fé me salva para sempre
.
Levarei comigo a Tua luz,
Irei pelo mundo anunciar,
Que por nós morreste numa cruz,
Mas pudeste a morte derrotar.
Comendo o Teu corpo que foi trigo
Suado nas mãos do lavrador,
Levo Tua força que alimenta
P’ra mudar o mundo com amor.
Eu venho faminto a esta mesa.
Onde Tu te dás em plenitude.
Venho comungar a esperança.
A vida da minha juventude.
Comungar Teu corpo, dom de amor,
É fazer contigo um compromisso:
De gastar a vida pelos outros,
Assumir no Reino meu serviço.
O pão que partilho em unidade.
Fermenta de vida a minha acção.
Ela dá força p’ra lutar.
Na libertação e comunhão
É fruto maduro do Teu Reino.
É o pão que me torna capaz.
De fazer da minha juventude.
Liberdade, amor. Justiça e paz.

CG-222

TU ÉS A GLÓRIA DE JERUSALÉM

CG-223

Tu és a glória de Jerusalém – Avé Maria!
És a alegria do povo de Deus – Avé Maria!
Tu és a honra da humanidade – Avé Maria!
És a ditosa por Deus escolhida – Avé Maria!
Das tuas mãos nos vieram prodígios – Avé Maria!
És o refúgio do povo de Deus – Avé Maria!
O que fizeste agradou ao Senhor: – Avé Maria!
Bendita sejais por Deus Poderoso – Avé Maria!
Povos da terra, louvai a Maria – Avé Maria!
Eternamente aclamai o seu nome – Avé Maria!

TU ÉS O DEUS DOS POBRES
Tu és o Deus dos pobres,
Deus dos humildes, dos simples,
Tu és o Deus do amor.
Tu és o Deus que salva,
Unindo os pobres num Povo,
Em Cristo Libertador.
No caminho que os homens percorrem
À procura de pão e de amor:
- Tu estás, Tu estás, ó Senhor!
Na coragem do Povo que luta,
Dia a dia com sangue e suor.
- Tu estás, Tu estás, ó Senhor!
Na grandeza das mãos calejadas
Do operário, do trabalhador:
- Tu estás, Tu estás, ó Senhor!
Na mulher, companheira dos pobres,
Arco-íris de festa e esplendor:
- Tu estás, Tu estás, ó Senhor!
Na canção das areias dos mares,
No sorriso singelo da flor:
- Tu estás, Tu estás, ó Senhor!
Nas manhãs carregadas de esperança,
E nos dias marcados p’la dor:
- Tu estás, Tu estás, ó Senhor!
Na utopia da Paz proclamada
Sem vencido e sem vencedor:
- Tu estás, Tu estás, ó Senhor!
Na Palavra e no Pão partilhado
E nos gestos de eterno louvor:
- Tu estás, Tu estás, ó Senhor!

CG-224

TU ÉS O SOL

CG-225

Tu és o sol num novo amanhecer.
Tu és farol, a vida a renascer.
Maria! Maria! És poema de amor.
És minha mãe e mãe do meu Senhor.
Hoje quero acordar
E ter-te junto a mim;
Quero hoje cantar
Poemas de amor sem fim.
Com a luz do teu olhar,
Vou semeando esp’rança.
Pelo tempo vou voar
Sentir que sou criança.

TU NOS CONVIDAS JESUS
Tu nos convidas, Jesus:
Para Ti somos sempre importantes.
No altar Tu nos dás o alimento melhor:
O pão da vida e do amor.
(2x)
Deixai vir a mim as criancinhas,
Deixai que venham a mim.
(bis)
Comemos todos um só pão:
É o pão do Teu corpo e do Teu sangue,
Que nos une em família,
E nos enche de Deus.
Para crescer e viver,
Cada dia terei que alimentar-me:
Para a alma nos dás
O alimento melhor.

CG-226

TU, QUE NAS MARGENS DO LAGO
Tu, que nas margens do lago
Não buscaste nem sábios nem ricos,
Mas só quiseste que eu Te seguisse.
Senhor, Tu fixaste meus olhos,
Ternamente meu nome disseste!
Nesse lago eu deixei minha barca,
Pois, em Ti, encontrei outro mar.
Tu sabes bem o que eu tenho
Em meu barco, nem ouro, nem armas,
Somente as redes e meu trabalho.
Tu minhas mãos requisitas;
Meu trabalho, que a outros descanse;
Minha amizade, que ao mundo abrace.
Tu, pescador de outros lagos,
Ânsia eterna das almas que esperam,
Um bom amigo que assim nos chamas.
Tu que nas margens do lago,
não escolhes nem sábios nem ricos,
queres somente que eu Te siga.
Senhor, Tu fixaste os meus olhos
e quiseste meu nome chamar;
e eu deixei o meu barco na praia
e contigo encontrei outro mar.
Tu sabes bem o que eu tenho:
no meu barco não há ouro nem prata,
somente as redes e o meu trabalho.
Tu necessitas de mim
p'ra render os que estão cansados
e do meu amor, sinal d'esperança.
Tu, pescador de outros lagos,
ânsia eterna dos homens que esperam,
meu bom amigo, muito obrigado!

CG-227

TUA PALAVRA É BOA NOVA

CG-228

Tua Palavra é Boa Nova,
Aleluia!
Tua Palavra é notícia,
Aleluia!
Faz silêncio em ti, povo de Deus,
Faz silêncio em ti, vive a Palavra,
Abre o coração, povo de reis,
É o Senhor que vem a ti.

TUA PALAVRA É VIDA ETERNA
Tua Palavra é vida eterna / x3
Tua Palavra Senhor, Senhor, Senhor
Tua Palavra Senhor, Senhor é eterna

CG-229

TUDO É GRAÇA
Tudo é graça, tudo é dom,
Tudo é graça de Deus,
Tudo é dom do Senhor.
(bis)
A aurora que rompe, trazendo o irmão sol
O sol que anuncia o surgir da manhã
- Mas tudo é graça de Deus
- Tudo é dom do Senhor!
O dia que traz o convívio e o suor,
A noite que desce em descanso feliz
- Mas tudo é graça de Deus
- Tudo é dom do Senhor!
O fruto dos campos, a flor do jardim
Crianças que apontam a Ressurreição
- Mas tudo é graça de Deus
- Tudo é dom do Senhor!
A audácia dos jovens, o encanto do lar,
A festa dos povos num só coração
- Mas tudo é graça de Deus
- Tudo é dom do Senhor!
O homem que sempre diz “sim” ao Senhor
E vai pelo mundo gritar paz e bem
- Mas tudo é graça de Deus
- Tudo é dom do Senhor!
O pobre que of’rece o sorriso e o perdão
Lançando as sementes de um mundo melhor
- Mas tudo é graça de Deus
- Tudo é dom do Senhor!
O povo que escuta a Palavra de Deus
E a vida constrói sobre a rocha da Fé
- Mas tudo é graça de Deus
- Tudo é dom do Senhor!
A Igreja dos pobres que acolhe os irmãos
Sentindo a presença de Cristo que vem
- Mas tudo é graça de Deus
- Tudo é dom do Senhor!

CG-230

UM DIA UMA CRIANÇA ME PAROU

CG-231

Um dia uma criança me parou,
olhou-me nos meus olhos a sorrir,
caneta e papel na sua mão,
tarefa escolar para cumprir.
E perguntou no meio de um sorriso,
“O que é preciso para ser feliz?”.
Amar como Jesus amou,
Sonhar como Jesus sonhou,
Pensar como Jesus pensou,
Viver como Jesus viveu.
[Sentir o que Jesus sentia,
Sorrir como Jesus sorria
e, ao chegar ao fim do dia,
eu sei que dormiria
muito mais feliz.] Bis
Ouvindo o que eu falei, ela me olhou,
E disse que era lindo o que eu falei;
Pediu que repetisse por favor,
Que não dissesse tudo de uma vez.
E perguntou de novo, num sorriso:
“O que é preciso para ser feliz?”.
Depois que terminei de repetir,
Seus olhos não saíam do papel;
Toquei em seu rostinho e, a sorrir,
Pedi que ao transmitir fosse fiel;
E ela deu-me um beijo demorado
E ao meu lado foi dizendo assim:

UM GIRASSOL CRESCENDO NUM JARDIM
Um girassol crescendo num jardim,
Buscando a luz do sol sorriu para mim.
Eu também sou um pequeno girassol
E busco a luz de Deus e sou feliz assim.
Tenho mil sementes de amor para te dar.
Tenho mil sementes de alegria para dar.
Tenho mil sementes de partilha para dar.
Tenho mil sementes de bondade para dar.

CG-232

UM MILHÃO DE AMIGOS

CG-233

Eu quero apenas olhar os campos,
Eu quero apenas cantar meu canto,
Eu só não quero cantar sozinho,
Eu quero um coro de passarinhos.
Eu quero levar o meu canto amigo
A qualquer amigo que precisar.
Eu quero ter um milhão de amigos
E bem mais forte poder cantar!
Eu quero apenas que o vento norte
Leve meu barco no rumo norte,
E no caminho o que eu pescar
Quero dividir quando lá chegar.
Eu quero crer na paz do futuro,
Eu quero ter um quintal sem muro,
Quero meu filho pisando firme,
Cantando alto, sorrindo livre.
Eu quero amor decidindo a vida,
Sentir a força da mão amiga,
O meu irmão com sorriso aberto,
Se ele chorar, quero estar bem perto.
Venha comigo olhar os campos,
Cante comigo um canto
Eu só não quero cantar sozinho.
Eu quero um coro de passarinhos.

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 posta 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,
Ó Deus do amor!
A guerra faz sangrar o mundo sem razão;
Famílias destroçadas procuram um lar.
A sua esperança está posta em Ti,
Libertador!

CG-234

UMA ESPIGA DOURADA

CG-235

Uma espiga dourada p’lo sol,
Cacho de uvas que um homem cortou,
Se convertem p’ra nós em pão e vinho de amor,
No Corpo e Sangue do Senhor.
X2
Comungamos a mesma comunhão,
Somos trigo do mesmo semeador,
Um moinho, a vida nos tritura com dor,
Deus nos faz Eucaristia no amor.
Como grãos que fazem um só pão,
Como notas do mesmo cantar,
Como gotas de água que se fundem no mar,
Os cristãos um só corpo vão formar.
Vão sentar-se à mesa de Deus,
Como filhos, Seu pão comungar;
Numa mesma esperança caminhando irão,
E na vida como irmãos se hão-de amar.

VAI, AMIGO, VAI
Vai, amigo, vai, vai anunciar
A todos os homens alegria e paz.

(bis)

Eu tenho medo, Senhor, eu tenho temor,
Eu não sei falar.
(bis)
Não, não temas, amigo,
Estou eu contigo para te ajudar.

(bis)

Diz-me, Senhor, que fazer, estou a tremer,
Eu não sou capaz.
(bis)
Vai por toda a terra, destruir a guerra,
Construir a paz.

(bis)

CG-236

VAI, ROMPE CAMINHO

CG-237

Vai, rompe caminho
Não tenhas medo,
Não ’stás sozinho
Mais tarde ou mais cedo…
Segue e atesta,
Não tenha pejo,
Porque é festa
E forte o desejo
Abre caminho, Busca um amigo.
No teu projecto, leva-o contigo.
Ao encontra-lo, é já seguro.
Se os teus sonhos são plenitude
Foge do medo, agarra a virtude.
Ao encontra-la, é já segura.
Leva uma esperança no teu olhar.
Avança e ocupa o teu lugar.
Ao encontra-la é já segura.
A vida no peito vem do além,
Amor perfeito aos olhos da mãe.
Ao encontra-la é já segura.

VAMOS ACLAMAR O SENHOR
Vamos aclamar o Senhor, entre cantos de alegria
Vamos aclamar o Senhor, celebrar o nosso Deus
Cantai um cântico novo, cantai a Deus toda a terra
Porque ele fez maravilhas e deu-nos a Salvação
Fez aliança de amor, em Jesus Cristo seu Filho
O nosso Libertador, a nossa Luz e Caminho
Vamos à ceia de Cristo, vamos em festa de paz
Cantar a nossa alegria, de sermos povo de Deus
Felizes os convidados, para a ceia do Senhor
São testemunhas de Cristo, para seguir o amor

CG-238

VAMOS CAMINHANDO

CG-239

Vamos caminhando lado a lado:
Somos teus amigos, ó Senhor!
Tua amizade é nossa alegria,
Por isso Te louvamos com amor.
Cristo é modelo de amizade,
Pois nos deu a vida por amor.
Dele recebemos força e alegria,
Para nos doarmos como irmãos.
Seja nosso encontro com o Pai
Um sinal da nossa união,
Para que, vivendo nós em sua graça,
Levemos paz e amor aos corações.
Nossa luz e força é o Senhor,
Ele que alegra a nossa vida.
Sendo nosso Pai quer ser irmão,
Por amor se fez nossa comida.

VAMOS ENTRANDO
Vamos entrando na casa de Deus,
Vamos fazer a festa com Jesus.
Vinde, amigos, vinde,
Vinde à casa de Deus.
Vinde, amigos, vinde,
Vinde, vinde a Jesus.
Vinde, amigos, vinde,
Vinde à ceia de Cristo.

(2x)
(2x)

CG-240

VAMOS PREPARAR OS CAMINHOS DO SENHOR

CG-241

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-à a liberdade
Irá sempre ao nosso lado,
Guiará os nossos passos,
Livrar-nos-à da escravidão,
Perdoará os pecados,
Libertará da miséria,
E dar-nos-à a salvação.
Visitará nossas casas,
Encher-nos-à de esperança,
Concederá o seu perdão.
Cantaremos todos juntos,
Todos seremos irmãos,
E dar-nos-à a salvação.

VEDE SENHOR
Vede, Senhor, quanta gente
Nunca ouviu falar de vós.
Quanta gente não sabe
Que deve amar alguém.
Senhor, aceitai-nos assim.
Vede, Senhor, nós chegamos
Prontos a dar o que temos;
A vida alegre ou triste,
O amor que em nós existe.
Senhor, aceitai-nos assim.
Dá-nos, Senhor, a coragem
Que tantas vezes nos falta,
P’ra irmos pelo mundo
Anunciar o amor.
Senhor, aceitai-nos assim.

CG-242

VÊM COM ALEGRIA

CG-243

Vêm com alegria, Senhor,
Cantando vêm com alegria, Senhor,
Os que caminham pela vida, Senhor,
Semeando a Tua paz e amor. (bis)
Vêm trazendo a esperança
Ao mundo coberto d’ansiedade,
Ao mundo que procura e não encontra
Caminhos d’amor e d’amizade.
Vêm fazendo corajosos,
Esforços fraternos pela paz,
Desejos dum mundo mais humano,
Fundado no bem e na verdade.

VEM DAÍ
Quando as trevas se dissiparam
Quando amanheceu o Amor
O Homem feliz vivia sem dor
Quando depois a escuridão
Tornou a noite solidão
E o Homem sofria sem o seu Senhor
Vem daí, vem daí
É Deus que te chama
É Deus que te ama
O Deus que os homens
Precisam de olhar
Vem daí, vem daí
É Deus que te manda
Pelo mundo inteiro
És o sal da terra
Luz sempre a brilhar
Quando apareceu Jesus
Quando Ele se fez pão
Alguns entenderam e deram as mãos
Houve porém quem cheio de si
Virasse as costas à verdade
Ao Deus da história à eternidade
Estás aqui tu que acreditaste
Naquela cruz, naquela hora
Também tu agora te queres ir embora
O mundo porém precisa de ti
Dos jovens que hoje se querem dar
E a toda a gente Cristo anunciar.

CG-244

VEM FICAR EM MIM, SENHOR

CG-245

Vem ficar em mim, Senhor. (2x)
Vem, vem, Senhor,
Vem com o teu amor.

(bis)

Vem-me perdoar, Senhor.

(2x)

Vem, vem, Senhor,
Vem com o teu amor.

(bis)

Vem morar em mim, Senhor. (2x)
Vem, vem, Senhor,
Vem com o teu amor.

(bis)

VEM, Ó ESPÍRITO, ESPÍRITO DE DEUS
Vem, ó Espírito, Espírito de Deus.
Vem, ó Espírito Santo.
Vem, ó Espírito, sopra sobre nós
Dá-nos a todos a Vida!
Dá a luz aos nossos olhos.
Dá a força ao coração.
Dá-nos a sabedoria.
Dá-nos o fogo do Amor.
Sê p'ra nós consolador.
No cansaço, sê repouso.
Na calma ardente, sê frescura.
No nosso pranto, conforto.
Vem, Espírito de amor.
Dá-nos a todos a Vida!
Dá-nos os teus sete dons
E a Tua eterna alegria.

CG-246

VEM OUVIR A PALAVRA DE DEUS

CG-247

Vem ouvir a Palavra de Deus
A semente Palavra. (bis)
Sou semeador
Pelos campos vou
Lançando a semente
Que a terra vem colher
Sou semeador
Pelos campos vou
Dividi a semente
Que é a mensagem do Senhor

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
Põe toda a confiança
Na vinda do Messias,
Caminho de esperança.
Vem! Vem Senhor Jesus.
Estarás com os que lutam
Por uma nova terra,
Estarás com os que anseiam
Pela paz e contra a guerra.
Vem! Vem Senhor Jesus.

CG-248

VEM SENHOR NÃO TARDES

CG-249

Vem, vem, Senhor, não tardes,
Vem, vem, que Te esperamos.
Vem, vem, Senhor Jesus:
Depressa vem, Senhor.
O mundo morre de frio, a alma perde o calor.
Os homens não são irmãos: O mundo não tem amor.
Envolto em noite sombria, o mundo sem paz não vê…
Vai buscando uma esperança, buscando, Senhor, a Fé.
Ao mundo falta a vida, ao mundo falta a luz;
Ao mundo falta o céu, ao mundo faltas Tu.

VEM, VEM CONNOSCO

CG-250

Pelos caminhos da vida,
Nunca sozinho estás,
Contigo, pelo caminho,
Santa Maria vai.
Vem, vem connosco a caminhar,
Santa Maria vem.
(bis)
Contigo vamos seguros,
Vamos lutar com ardor,
Por um mundo mais humano,
Fonte de paz e amor.

VEM, SENHOR, OH VEM, SENHOR
Vem, Senhor, oh Vem Senhor,
Vem, ó Jesus, vem!
Vem reinar no meu coração,
Vem, ó Jesus, vem!
Ao ver as mãos, gosto de as dar.
Vem, ó Jesus, vem!
E aos meus irmãos eu vou ajudar.
Vem, ó Jesus, vem!
E com estas mãos irás Tu comigo.
Vem, ó Jesus, vem!
E com estes pés eu irei contigo.
Vem, ó Jesus, vem!
Eu sinto o bater do meu coração.
Vem, ó Jesus, vem!
E nasce em mim uma oração.
Vem, ó Jesus, vem!

CG-251

VINDE À CEIA DO SENHOR

CG-252

Vinde à Ceia do Senhor!
Vinde ao banquete dos pobres,
Convidados do Senhor!
Eis a Ceia do Senhor!
Eis o Pão que os anjos comem
Transformado em Pão do homem.
Eis a Ceia do Senhor!
Eis o Corpo do Senhor
Repartido em Sacramento.
Do peregrino sustento.
Eis o Corpo do Senhor!
Eis o Sangue do Senhor
Derramado sobre o Mundo
Em sinal de Amor profundo.
Eis o Sangue do Senhor!
Eis a Vida do Senhor.
Pão do Céu que nos dá Vida
E conserva a Igreja unida.
Eis a Vida do Senhor!
Eis a Festa do Senhor
Boa Nova do humildes,
Dos famintos e dos simples.
Eis a Festa do Senhor!

VINDE E ADOREMOS
Jesus, vem ao mundo:
Que paz e bondade!
Oh, quanta doçura,
Amor e humildade!
Vinde e adoremos
Jesus salvador:
A estrela nos aponta
O rumo a salvação,
Belém e Deus Menino,
A celeste mansão.
Jesus no presépio,
Mas vede que amor:
Nascer pobrezinho
O Deus criador!
Na face resplandece
A luz divinal,
Tesoiro de graça,
De vida imortal.

CG-253

VINDE E VÊDE

CG-254

Vinde e vede Deus que se revela
Ele se manifestou!
Por amor aos Homens Ele ressuscitou.
Jesus é o Senhor!
Nós O reconhecemos, nossas mãos O tocaram:
Ele, o Verbo de Vida que nos foi revelado!
Jesus Verbo de Deus, veio p´ra nos salvar.
Ele, o Filho do Homem que nos conduz ao Pai!
Enviado do Pai, pelo Espírito Santo.
Jesus é nossa Luz, que nos vem dar a Vida!
O Pai nos amou tanto, que nos deu o Seu Filho.
Não para nos julgar, mas para nos salvar!
Ele vem procurar a ovelha perdida.
Jesus é o Bom Pastor que nos vem libertar!
Quem acredita n´Ele viverá para sempre.
Quem acredita n´Ele caminhará na Luz!
Vós, os que tendes sede, abri-Lhe o coração.
Aproximai-vos d´Ele, recebei o Seu Espírito!

VINDE, LOUVAI O SENHOR
Vinde louvai o Senhor
Vinde cantai seu amor
Vinde aclamai o seu nome
Cristo Jesus Salvador.

(bis)

Vinde a festa da vida que Cristo nos dá
Festa de paz alegria amor e perdão
E todos unidos à volta do altar
Louvemos o Senhor
Vinde à ceia de Cristo do vinho e do pão
Vinde escutar a Palavra a voz do Senhor
E todos unidos à volta do altar
Louvemos o Senhor.

CG-255

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
Deram no Céu este clamor:
Vamos juntar-nos aos pastores,
P`ra irmos todos a Belém
Saudar em fervidos louvores,
O Salvador que hoje nos vem.
Não requer fausto e aparatos
Quem é riqueza lá dos Céus,
Ò pobrezinhos, vinde gratos,
Reconhecer o vosso Deus.

CG-256

VIVA SANTO ARNALDO
Viva Santo Arnaldo, Pai, Mestre e Fundador.
Viva S. José, Fu-Shenfu, missionário do amor.
O Verbo Divino queremos anunciar,
Com o Espírito Divino, paz e amor levar.
Num mundo dividido que clama por comunhão
Somos missionários, muitos rostos, um só coração.
Num mundo desunido que clama por comunhão,
Somos missionários, muitos rostos, um só coração.
Num mundo de violência que clama por comunhão,
Somos missionários, muitos rostos, um só coração.
Num mundo injusto que clama por comunhão,
Somos missionários, muitos rostos, um só coração.
Num mundo individualista que clama por comunhão,
Somos missionários, muitos rostos, um só coração.
Num mundo solitário que clama por comunhão,
Somos missionários, muitos rostos, um só coração.
Num mundo de pobreza que clama por comunhão,
Somos missionários, muitos rostos, um só coração.
Num mundo de migrantes que clama por comunhão,
Somos missionários, muitos rostos, um só coração.
Num mundo desigual que clama por comunhão,
Somos missionários, muitos rostos, um só coração.
Num mundo sem Deus que clama por comunhão,
Somos missionários, muitos rostos, um só coração.

CG-257

VÓS TODOS QUE TENDES SEDE
Vós todos os que tendes sede,
Vinde à torrente das águas.
Bebei da fonte da vida
E ficareis saciados.
Como suspira o veado pelas correntes das águas,
Assim minha alma suspira por vós, Senhor.
Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo.
Quando irei contemplar a face de Deus.
Dia e noite as lágrimas são o meu pão
Enquanto me repetem todo o dia: “Onde está o teu Deus”.
Porque estás triste, minha alma, e desfaleces,
Espera em Deus: Ainda o hei-de louvar / Meu Salvador e meu Deus.
De dia mande-me o Senhor a sua graça.
De noite canto e rezo ao Deus da minha vida.

CG-258

CancioneiroTaizé

ADORAMUS TE O CHRISTE

CT-1

O... Adoramus te o Christe.
Te adoramos ó Cristo.

ADORAMUS TE CHRISTE

CT-2

Adoramus te Christe benedicimus tibi, quia per crucem tuam redemisti mundum,
quia per crucem tuam redemisti mundum.
Adoramos-Te Cristo e bendizemos-Te, porque na Tua cruz redismite o mundo.
ALLELUIA 1

CT-3

Alleluia, alleluia! Allelluia, alleluia!

ALLELUIA 2

CT-4

Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia!

ALLELUIA (105)

CT-5

Alleluia, alleluia, alleluia slava tiebie Boze!
Alleluia, alleluia, alleluia slava tiebie Boze!
Aleluia! Glória a Ti Senhor.

ALLELUIA (107)

CT-6

Alleluia, alleluia, alleluia. Pour toujours, je chanterai ta miséricorde
Aleluia! Para sempre canterei a Tua misericórdia!

ALEGREM-SE OS CÉUS

CT-7

Alegrem-se os céus e exulte a terra, ressuscitou Jesus Cristo! X2

BENEDICTUS

CT-8

Benedictus qui venit, benedictus qui venit, in nomine, in nomine, in nomine
Domini.
Bendito aquele que vem em nome do Senhor.

BENISSEZ LE SEIGNEUR

CT-9

Bénissez le Seigneur! Bénissez le Seigneur! O...
Bendizei o Senhor! O...

BLEIBET HIER UND WACHET MIT MIR

CT-10

Bleibet hier und wachet mit mir. Wachet und betet, wachet und betet.
Permanece aqui e vigia comigo. Vigia e ora.
Permanece junto a Mim. Ora e vigia, ora e vigia.

BLESS THE LORD

CT-11

Bless the Lord, my soul, and bless God’s holy name. Bless the Lord my soul,
who leads me into life.
Bendiz o Senhor ó minha alma, e o Seu santo nome, que à vida me conduz.
Bendiz o Senhor, louva o seu Santo nome. Bendiz o Senhor, que à vida nos
conduz.

BONUM EST CONFIDERE IN DOMINO

CT-12

Bonum est confidere in domino, bonum sperare in Domino.
É bom confiar e esperar no Senhor.

CANTAREI AO SENHOR

CT-13

Cantarei ao Senhor enquanto viver. Louvarei o meu Deus enquanto existir, n’Ele
encontro a minha alegria.

CANTATE DOMINO

CT-14

Cantate Domino. Alleluia, alleluia! Jubilate Deo.
Cantai ao senhor. Aleluia! Alegrai-vos em Deus.

C’EST TOI MA LAMPE SEIGNEUR

CT-15

C’est toi ma lampe Seigneur.
Mon Dieu éclaire ma ténèbre.
Seigneur, mon Dieu, éclaire ma ténèbre.
Seigneur, mon Dieu éclaire ma tènèbre.
Tu és a minha luz Senhor. Meu Deus ilumina a minha escuridão.
Senhor, Tu és a minha luz. Meu Deus dissipa as minhas trevas. Senhor, meu
Deus dissipa as minhas trevas. Senhor, meu Deus, dissipa as minhas trevas.

CHRISTE DOMINE JESU

CT-16

O Christe Domine Jesu, o Christe Domine Jesu!
Ó Cristo, Senhor Jesus!

CHRISTUS RESURREXIT

CT-17

O... Christus resurrexit, Christus resurrexit. O...Alleluia, allleluia!
Cristo ressuscitou, aleluia!

CONFITEMINI DOMINO

CT-18

Confitemini Domino, quoniam bonus. Confitemini Domino, alleluia.
Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, aleluia.

CHRISTE SALVATOR

CT-19

Christe salvator, Filius Patris, dona nobis pacem.
Cristo Salvador, Filho do Pai, dai-nos a paz.

CRISTO RESSUSCITADO

CT-20

O Cristo ressuscitado, anima uma festa no mais íntimo do homem.

CRUCEM TUAM ADORAMUS DOMINE

CT-21

Crucem tuam adoramus Domine, resurrectinem tuam laudamus Domine.
Laudamus et glorificamus. Resurrectionem tuam laudamus Domine
Nós adoramos-Te na Cruz, senhor. Nós cantamos a tua ressurreição.

DANS NOS OBSCURITES

CT-22

Dans nos obscurités alume le feu qui ne s’étaint jamais,
qui ne s’étaint jamais.
Na nossa escuridão, acende o fogo que jamais se apaga.
Na nossa escurudão acende Senhor a Tua luz d’amor, a Tua luz d’amor.

DA PACEM DOMINE

CT-23

Da pacem Domine, da pacem o Christe, in diebus nostris.
Dai-nos a paz, Senhor, em nossos dias.

DA PECEM CORDIUM

CT-24

Da pecem cordium. Da pacem cordium. Pacem. Pacem.
Dai-nos a Paz do coração.

DE NOCHE

CT-25

De noche iremos de noche que para encontrar la fuente,
sólo la sed nos alumbra, sólo la sed nos alumbra..
Mesmo se é noite iremos, procurar a fonte de vida, só nos guia a
nossa sede, só nos guia a nossa sede.
De noite, iremos em busca da fonte de água viva.
Só nos guia a nossa sede, só nossa sede nos guia.

DEUS É AMOR

CT-26

Deus é amor. Atreve-te a viver por amor. Deus é amor, nada há a temer.

DIEU NE PEUT QUE DONNER SON AMOUR

CT-27

Dieu ne peut que donner son amour, notre dieu est tendresse!
O... Dieu est tendresse. O... Dieu qui pardonne.
Deus dá-nos o Seu amor. Deus é ternura e perdão.

DONA LA PACE

CT-28

Dona la pace Signore a chi confida in te.
Dona, dona la pace Signore, dona la pace.
Dai, Senhor, a paz a quem em Vós confia.

DONA NOBIS PACEM CORDIUM

CT-29

Dona nobis pacem cordium.
Dai-nos a Paz do coração.

EL ALMA QUE ANDA EN AMOR

CT-30

El alma que anda en amor, ni cansa, ni se cansa;
El alma que anda en amor, ni cansa, ni se cansa;
O...
A alma que anda no amor não cansa, nem se cansa.

GLORIA, IN EXCELSIS DEO

CT-31

Gloria, gloria, in excelsis Deo,
Gloria, gloria, alleluia!
Et in terra pax hominibus
boae voluntatis.
Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade.

IL N’EST DE PLUS GRAND AMOUR

CT-32

Il n’est de plus grand amour que donner sa vie pour ceux qu’on aime. O... Grande
est ta bonté, Seigneur, envers nous!
«Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos» (Jo 15,
13)

IN MANUS TUAS PATER

CT-33

In manus tuas Pater, commendo spiritum meum, in manus tuas Pater commendo
spiritum meum.
Nas Tuas mãos ó Pai, entrego o meu espírito
Nas Tuas mãos ó Pai, entrego o meu Espírito.
Nas Tuas mãos ó Pai, entrego o meu Espírito.

IN TE CONFIDO

CT-34

O... Jesu Christe. O... In te confido..
Confio em Ti Jesus Cristo.
O... Jesus Cristo. O... em Ti confio.

JESU LE CHRIST

CT-35

Jésu le Christ, lumière intérieure,
ne laisse pas mes ténèbres me parler.
Jésu le Christ, lumière intèrieure,
donne moi d’accueillir ton amour.
Jesus o Cristo, luz interior, não permitas que as minhas trevas me falem. Permite-me
apenas acolher o Teu amor
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.

JESUS REMEMBER ME

CT-36

Jesus remember me when You come into Your Kingdom. Jesus remember me
when You come into Your kingdom.
Senhor lembra-te de mim quando estiveres no Teu Reino.

JUBILATE

CT-37

Jubilate Deo, jubilate Deo, alleluia.
Alegrai-vos em Deus, alleluia.

JUBILATE COELI

CT-38

Jubilate coeli, jubilate mundi, Christus Jesus surrexit vere.
Jubilate coeli, jubilate mundi, Jesus Christus surrexit vere
Alegrem-se céus e terra, Cristo ressuscitou verdadeiramente.

JUBILATE DEO

CT-39

O...Jubilate deo omnis terra! O... Alleluia, alleluia!
Terra inteira aclamai a Deus

KYRIE 10

CT-40

Kyrie , Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie eleison.

KYRIE 19

CT-41

Kyrie eleison. Christe eleisom
Senhor tem compaixão.

LA TENEBRE

CT-42

La ténèbre n’est point ténèbre devant toi: la nuit comme le jour est lumière.
Ao Teu lado escuridão não é mais escuridão. A noite fica clara como o dia.

LAUDATE DOMINUM

CT-43

Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia!
Cantai ao Senhor, todos os povos, aleluia!
Louvai o nosso Deus, louvai o nosso Deus, povos todos, aleluia!

LAUDATE OMNESE GENTES

CT-44

Laudate omnes gentes, laudate Dominum. Laudate omnes gentes, laudate
dominum.
Cantai povos, cantai ao Senhor.
Cantai todos os povos, louvai nosso Senhor.
Cantai todos os povos, louvai nosso Senhor

MAGNIFICAT

CT-45

Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum. Magnificat, magnificat.
A minha alma glorifica o Senhor.

MISERICORDIAS DOMINI

CT-46

Misericordias domini in aeternum cantabo.
As misericórdias do senhor cantarei eternamente.
A misericórdia do Senhor
Para sempre cantarei

MON AME

CT-47

Mon âme se repose en paix sur Dieu seul; de lui vient mon salut.
Oui, sur Dieu seul mon âme se repose, se repose en paix.
A minh’alma descansa em paz, no Senhor, que é fonte de salvação. Sim, só em Deus
descansa a minh’alma; nele encontra a paz.
A minh’alma descansa em paz, no Senhor, que é fonte de salvação.
Sim, só em Deus descansa a minh’alma: n’Ele encontra a paz.

NADA TE TURBE

CT-48

Nada te turbe, nada te espante; quien a Dios tiene nada le falta.
Nada te turbe, nada te espante: sólo Dios basta
Nada te perturbe ou espante, porque quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta.
Nada te turbe, nada te espante, quem a Deus tem, nada lhe falta.
Nada te turbe, nada te espante, só Deus basta.

NOTRE AME ATTEND LE SEIGNEUR

CT-49

Notre âme attend le Seigneur. En lui la joie de notre coeur. O...
A nossa alma espera o Senhor. N’Ele está a alegria do nosso coração.
Minh’alma louva o Senhor, exulta em Deus meu salvador.

NUNC DIMITIS SERVUM TUUM DOMINE

CT-50

Nunc dimitis servum tuum Domine, secundum verbum tuum in pace.
Deixai, Senhor, o Vosso servo ir em paz, segundo a Tua palavra.
Deixa agora o Teu servo ir em paz, segundo a Tua palavra, ó Senhor!

O AUXÍLIO VIRÁ DO SENHOR

CT-51

O auxílio virá do Senhor; do Senhor o nosso Deus,
que fez o céu e a terra, o céu e a terra.

O REINO DE DEUS

CT-52

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

O SENHOR É A MINHA FORÇA

CT-53

El Senyor és la meva força, el Senyor el meu cant. Ell m’ha estat la salvatió. En ell
confio i no tinc por, en ell confio i no tinc por.
O Senhor é a minha força, a ele o meu canto. Ele é a salvação. N’ele eu confio e nada
temo.
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.

OCULI NOSTRI AD DOMINUM JESUM

CT-54

Oculi nostri ad Dominum Jesum, oculi nostri ad Dominum nostrum.
Os nossos olhos estão no Senhor Jesus, nosso Deus.

OSTENDE NOBIS DOMINE
Ostende nobis
Maranatha!

Domine,

misericordiam

tuam,

Amen!

CT-55
Amen!

Maranatha!

Mostrai-nos Senhor a Tua misericórdia. Amen, vinde depressa!

PER CRUCEM ET PASSIONEM TUAM

CT-56

Per crucem et passionem tuam. Libera nos Domine, libera nos Domine, libera nos
Domine, Domine.
Per crucem et passionem tuam. Libera nos Domine, libera nos Domine, libera nos
Domine, Domine.
Per sanctam resurectionem tuam.
libera nos Domine, libera nos Domine, Domine.
Pela Tua cruz e paixão, pela Tua ressurreição, liberta-nos, Senhor!

PSALITE DEO

CT-57

O... Psalite Deo, psalite! O... Alleluia, alleluia!
Cantai e alegrai-vos por Deus!

QUI REGARDE VERS DIUE RESPLENDIRA

CT-58

Qui regarde vers Diue resplendira, sur son visage, plus d’amertume, sur son
visage, plus d’amertume. O...
Os que contemplam Deus, brilharão, não haverá trevas
perante o Seu rosto.

SANCTUM NOMEN DOMINI

CT-59

Sanctum nomen Domini, magnificat anima mea.
Sanctum nomen Domini, magnificat anima mea.
A minha alma glorifica o Santo nome do senhor.
Louva o nome do Senhor. Louv’ó minh’alma o Santo nome de Deus.
Louva o nome do Senhor. Louv’ó minh’alma o Santo nome de Deus.

SPIRITUS JESU CHRISTI

CT-60

Spiritus Jesu Christi, Spiritus caritais, confirmet cor tuum; confirmet cor tuum.
Que o espírito de Jesus Cristo, que o espírito de caridade viva no teu coração.

SINGT DEM HERM EIN NEUES LIED

CT-61

Singt dem Herm ein neues Lied. Lobsingt ihm allezeit, lobsingt ihm allezeit!
Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai-o sempre.

SURREXIT CHRISTUS,ALLELUIA

CT-62

O...Surrexit Christus,alleluia! O...Cantate Domino, alleluia!
Cristo Ressuscitou! Cantemos ao Senhor, Aleluia!

SURREXIT DOMINUS VERE

CT-63

Surrexit Dominus vere. Alleluia, alleluia.
Surrexit Christus hodie. Alleluia, alleluia.
O Senhor ressuscitou, verdadeiramente. Hoje, Cristo ressuscitou.

TOI QUI NOUS AIMES

CT-64

Toi qui nous aimes, ton pardon et ta présence en nous font naître la clarté de la
louange.
Tu que nos amas, o Teu perdão e a tua presença, fazem nascer em nós uma imensa
alegria.

TOI, TU NOUS AIMES

CT-65

Toi, tu nous aimes, source de vie.
Tu nos amas, fonte de vida.
O teu amor é fonte de vida.

TU SEI SORGENTE VIVA

CT-66

Tu sei sorgente viva, tu sei fuoco, sei carità. Vieni Spirito Santo, vieni Spirito
Santo.
Tu és fonte de vida, tu és fogo, tu és amor.
Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo

UBI CARITAS
CT-67
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.
Onde há caridade e amor, Deus está presente.
Onde há caridade e amor, onde há caridade aí se encontra Deus.

UNE SOIF EMPLIT MON AME

CT-68

Une soif emplit mon âme: tout abandonner en toi le Christ. Et mon coeur
demeure dans l’attente, tant qu’il ne repose en toi.
Uma sede invade a minha alma: abandono-me a Ti Cristo. O meu coração
mantem-se atento até encontra repouso em Ti.

UNE SOIF EMPLIT NOTRE AME

CT-69

Une soif emplit notre âme: nous abandonner em toi, o Christ. O... O... Tu
m’écoutes, Seigneur.
Uma sede invade a nossa alma. Nós nos abandonamos em Ti, ó Cristo.

VENI CREATOR

CT-70

Veni Creator, veni Creator, veni Creator Spiritus.
Vinde Espírito criador.
Vinde Espírito, vinde Espírito, vinde Espírito Criador.

VENITE EXULTEMUS DOMINO

CT-71

Venite exultemus Domino, venite, adoremus.
Venite exultemus Domino, venite, adoremus.
Vinde exultemos o Senhor. Vinde e adoremo-Lo.

VENI CREATOR SPIRITUS

CT-72

O...Veni Creator spiritus. O... Veni lumen cordium, veni lumen cordium.
Vinde espírito criador, vinde luz dos corações!

VENI SANCTE SPIRITUS

CT-73

Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende.
Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus.
Vinde Espírito Santo e acende o fogo do Teu amor.
Vem Espírito de amor, vem e acende em nós o Teu fogo.
Vem Espírito de amor, vem Espírito de amor.

VENI SANCTE SPITITUS

CT-74

Veni Sancte Spititus.
Vinde Espírito Santo.

VENI SANTE SPIRITUS

CT-75

Veni Sante Spiritus. Veni lumen cordium.
Vinde Espírito Santo, luz do coração

VIENI SPIRITO CREATORE

CT-76

Vieni Spirito creatore, vieni, vieni, Spirito creatore, vieni, vieni!
Vinde Espírito criador.
Vinde Espírito de amor ardente, vinde vinde, e acendei Vossa luz fulgente, vinde,
vinde.

WAIT FOR THE LORD

CT-77

Wait for the Lord, whose day is near.
Wait for the Lord: keep watch take heart!
Espera o Senhor que o Seu dia está próximo. Fica atento com o coração.
Confia em Deus, teu salvador.
Confia em Deus, Ele é amor.

Se tiveres vontade de aprender cânticos novos ou, aperfeiçoar aqueles
que já conheces, podes consultar as seguintes páginas:
 http://www.taize.fr/pt_rubrique490.html
 http://www.cne-escutismo.pt/cancioneiro/canticos.htm
 http://www.verbumdei.org/index.php
 http://www.catequesedoporto.com/main_files/index.php/
 http://www.sdpj-lisboa.org/

