
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

          
                                       Que a Luz se faça Luz dentro de nós 

                                                                                                Letra: Margarida Castel-Branco 
                                                                                                                      Música: Pepe Feu 

Senhor da Luz, dai-nos a Luz Senhor, Senhor da Fé, dai-nos a Fé em Vós                 
                                                                                                                                                                                    Bis - Refrão 
Senhor do Amor nós esperamos no Amor, que a Luz se faça Luz dentro de nós        
                
Nós queremos acordar a madrugada, feitos em vibração do nosso grito 
Nós queremos encontrar a nova estrada, que nos leva a caminhos de infinito 
 

                    Senhor tende piedade III 
                                                                         Música: Pepe Feu 

Senhor, tende piedade de nós – Senhor, tende piedade de nós 
Cristo, tende piedade de nós – Cristo, tende piedade de nós 
Senhor, tende piedade de nós – Senhor, tende piedade de nós, tende piedade de nós, tende piedade de nós 
                                         
                                                             Salmo Responsorial 111(112) 

                                                                         Música: Pepe Feu 

Para os homens retos nascerá uma luz no meio das trevas.        Bis – Refrão 

                                                   
                                 Aclamação do Evangelho II Z 

                                                                                                                                                                                                                        
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia       Bis – Refrão  
 
“Eu sou a Luz do mundo, diz o Senhor; “quem Me segue terá a Luz da Vida” 
 
                                                              Que este Vinho e este Pão              

                                                 Música: "Le météque" de George Moustaki 

Que este vinho e este pão, sejam traços de união ... entre nós e o Senhor      
E em cada hora do dia, haja um hino de alegria ... p’ra cantar em seu louvor    
E em cada hora do dia ... haja um hino de alegria     
Em cada hora do dia, haja um hino de alegria, p’ra cantar em seu louvor     
     
Nós oferecemos ao Senhor este cântico de amor... a nossa força a nossa vida 
Vem ó Senhor dá-nos a luz na Redenção da tua Cruz ... p’la tua morte revivida 
Vem ó Senhor dá-nos a luz ... na Redenção da tua Cruz  
Vem ó Senhor dá-nos a luz, na Redenção da tua Cruz, p’la tua morte revivida 
Vem ó Senhor dá-nos a luz ... na Redenção da tua Cruz 
Vem ó Senhor dá-nos a luz.                                                                       

                   
                       Santo I 

 
Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo 
Cheios estão os céus e a terra da Tua glória Hossana 
 
Hossana, Hossana, Hossana no céu         Refrão 
Hossana, Hossana, Hossana no céu           
 
Bendito o que vem em nome do Senhor 
Hossana no céu Hossana 
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                                                                     Cordeiro de Deus III 
                                                                      Música: Pepe Feu 

 
A paz de Cristo, está no meio de nós 
A paz de Cristo, está no meio de nós 
 
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós 
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós  
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz 
 
 

                 É o meu Corpo 
                                                                                                                                             Música: Adaptação Pepe Feu de original francês                                                                       

                                                                                           Letra: Padre Alberto Neto 

 
É o meu Corpo tomai e comei, é o meu Sangue tomai e bebei        
                                                                                                                 Refrão 

Porque Eu sou a vida, porque Eu sou o amor, ó Senhor faz-nos viver no Teu amor     
  
Glória ao Pai que nos criou, Glória ao Filho Redentor, Glória ao Espírito da vida, que na Igreja é Amor 
Unidos na caridade comemos do mesmo pão, cada homem é p’ra nós o nosso irmão      
 
Se beberdes deste cálice e comerdes deste pão, o Senhor vos há-de dar o dom da Ressurreição 
Do altar vamos partir ao encontro dos irmãos, levando a Graça de Deus em nossas mãos 
 
 
 

                                                              Uma graça maravilhosa 
                                                                                                                                                                                          Música: "Amazing Grace" 

                                                                                                                                                                                                                Letra: Pepe Feu 
 

Um raio de Luz tocou em mim, iluminou meu viver 
Eu andava sem rumo, agora encontrei, estava cego, recomecei … a ver 
 
Que graça maravilhosa veio ter a mim, encheu minha vida tão vazia 
Encontrei nova estrada, no caminho perdido, esta Luz me iluminou … para sempre 
 
Jesus és a Luz que ilumina o mundo, o sal e o fermento da vida 
Água viva que brota sempre, em terra agreste, vem a nós dá-nos a … Salvação 
Vem a nós dá-nos a … Salvação. 
 
 
                                                                                Esta Luz 
 
 
Esta Luz pequenina, vou deixá-la brilhar, esta Luz pequenina, vou deixá-la brilhar 
Esta Luz pequenina, vou deixá-la brilhar, vou deixá-la, vou deixá-la brilhar 
 
Esta Luz tão intensa, vou deixá-la brilhar, esta Luz tão intensa, vou deixá-la brilhar 
Esta Luz tão intensa, vou deixá-la brilhar, vou deixá-la, vou deixá-la brilhar 
 
Esta Luz que é de Cristo, vou deixá-la brilhar, esta Luz que é de Cristo, vou deixá-la brilhar 
Esta Luz que é de Cristo, vou deixá-la brilhar, vou deixá-la, vou deixá-la brilhar 
 
Onde quer que eu vá, vou deixá-la brilhar, onde quer que eu vá, vou deixá-la brilhar 
Onde quer que eu vá, vou deixá-la brilhar, vou deixá-la, vou deixá-la brilhar 
 


