
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                     Hino da Esperança I 
                                                                                         Letra: Padre Alberto Neto 
                                                                      Música: “El condor pasa” de Simon & Garfunkel 

O lobo viverá com o cordeiro, sem lutar, nesse dia, que é do Senhor 
 
No corpo da terra semearás, flores de trigo, flores de trigo   
                                                                                                         Refrão 

E às bocas da fome anunciarás, Pão de paz, Pão de paz, … irei contigo    
  
A criança brincará com a cobra, sem malícia, nesse dia, que é do Senhor 
 
O Senhor faz justiça ao oprimido, ao cativo, prisioneiro, dá liberdade 
 
 

                   Senhor tem piedade I 
                                                                                                                                                             Letra e música: Padre José Luís Coelho 

Senhor tem piedade de nós, somos o Teu povo pecador 
Toma a nossa vida, de pecado e dor, enche-nos Espírito de amor 
 
Cristo tem piedade de nós, somos o Teu povo pecador 
Toma a nossa vida, de pecado e dor, enche-nos Espírito de amor 

 
Senhor tem piedade de nós, somos o Teu povo pecador 
Toma a nossa vida, de pecado e dor, enche-nos Espírito de amor, enche-nos Espírito de amor    
 
                                                   
                                                           Salmo Responsorial 71(72)  
                                                                                                                                                                                         Música: Pepe Feu 

 
Nos dias do Senhor nascerá a justiça e a paz para sempre.       Bis – Refrão 

 
                                                      

                           Aclamação do Evangelho VI A 
                                                                                       Música: Musical “Godspell” 

 
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia        Bis – Refrão  
 
Preparai o caminho do Senhor, endireitai as Suas veredas; toda a criatura verá a salvação que vem de Deus. 
 
 
                                                                Hino de confiança 
                                                                                                                                                                                                                    Letra: Padre Alberto Neto   
                                                                                                                                                                          Música: Adaptação Pepe Feu de original espanhol 

Eu espero no Senhor, qual sentinela a manhã  

Pois confiar só no homem, torna a nossa esperança vã    
Qual sentinela da noite, espera a paz de um novo dia     
Assim teu povo Senhor, aguarda a tua Alegria     
   
Pois quem semeia na dor, dizem que colhe a cantar  
Dai-nos Senhor, a graça de procurar                                   Bis-Refrão 

De procurar a Justiça, de procurar a Verdade                    
De caminhar no Amor, e de fugir da maldade                                                                                          

                                   Cânticos do II Domingo do Advento 
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                Santo VI 
                                                           Música: Andrew Lloyd Weber, "Jesus Christ Superstar" 

 
Santo, Santo, Santo, é o Senhor 
Santo, é o Senhor Deus do universo 
O céu e a terra proclamam, para sempre a Vossa glória, Hossana nas alturas 
 
Santo, Santo, Santo, é o Senhor 
Santo, é o Senhor Deus do universo 
Bendito é aquele que vem, em nome do Senhor, Hossana nas alturas 
Bendito é aquele que vem, em nome do Senhor, Hossana nas alturas   
   
 

                      Cordeiro de Deus I 
                                     Música: “Plaisir d’amour”, Jean Paul Martini, 1784 

 
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós ...... pecadores  
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós ...... pecadores  
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz ...... dai-nos a paz. 
 
 
                                                                 Vem Senhor Jesus 
 
Como a terra espera a chuva que a fecunda e a mantenha 
Como a areia no deserto fala ao vento que a acompanha 
Como a corça corre e salta até achar onde beber, esperamos o Senhor até Ele aparecer. 
  
Vem Senhor Jesus, oh vem depressa          Bis-Refrão 
 
Como a flor chama o sol sempre que a alumia 
Como a noite e as estrelas chamam sempre o novo dia 
Como o dia chama a noite como a noite o amanhecer, esperamos o Senhor até Ele aparecer. 
 
 
                                                             Vem Senhor não tardes 
                                                                                                                                       Música: Espiritual negro “Go, tell it on the mountain” 
Vem, vem Senhor não tardes, vem vem que Te esperamos    
Vem, vem Senhor Jesus, depressa vem Senhor              Refrão     

 
Envolto em noite sombria, o mundo sem paz não vive 
Vai buscando uma esperança, buscando Senhor tua Fé 
 
Ao mundo falta-lhe a vida, ao mundo falta-lhe a luz 
Ao mundo falta-lhe o céu, ao mundo faltas-lhe Tu 
                                          

           Vem ó Senhor 
                                                                                           Música: “I’m on my way” - espiritual negro  
                                                                                                  Letra: Zé Norte, Guida Cruz e Pepe Feu 

Ando à procura, de Ti Senhor, pelos caminhos, vazios da vida 
                                                                                                                                                   Bis - Refrão 
À noite escura, dos sem amor, vem ó Senhor, dar luz e vida                
          
Teus caminhos estão vazios, o desalento é profundo 
Não há paz entre os teus Filhos, há falta de amor no mundo  
Aceita porém Senhor, nossa fé e nossa esperança  
Caminhamos para Ti ...... com amor e confiança 


