
                                                                                                                

																                                                              
          
                                                                            Eu louvarei 
 
 
Eu louvarei eu louvarei, eu louvarei eu louvarei 
                                                                                          Bis - Refrão 
Eu louvarei o meu Senhor  
  
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  
Eu vou cantar com alegria, a Jesus ressuscitado 
    
E todo o mundo se salvará, e todo o mundo se salvará  
E todo o mundo se salvará, pois Jesus ressuscitou 
 
                                                                            
                                                                   Senhor tende piedade I 
                                                                                                                                                                         Música: “Kumbaya” adaptação Padre Alberto Neto 
 
Senhor tende piedade, Senhor tende piedade, Senhor tende piedade, de nós 
Cristo tende piedade, Cristo tende piedade, Cristo tende piedade, de nós 
Senhor tende piedade, Senhor tende piedade, Senhor tende piedade, de nós  
 

                                    
                  Glória a Deus 

                                                                                               Música: Meyia 
 
Glória, Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens da paz 
                                                                                                                             Refrão 
Glória, Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens da paz 

 
 
Nós Te louvamos e Te bendizemos, nós Te adoramos e glorificamos    
Todos nós hoje Te damos graças, por Tua imensa e eterna Glória 
 
Só Tu És Santo só Tu És o Senhor, só Tu o Altíssimo Jesus Cristo 
Com o Espírito Santo na Glória de Deus, Amen, Amen Amen 
 

 
 
                                  Aclamação do Evangelho III B 
                                                                                                                                                                                                Música: Pepe Feu 

 
 
Aleluia, Aleluia, aclamemos o Senhor 
Aleluia, Aleluia, aclamemos o Senhor 
 
Senhor Jesus abri-nos as Escrituras; falai-nos e aquecei os nossos corações 
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                              Fica connosco 
 
 
Fica connosco, Senhor, desce a noite, fica connosco e teremos a Paz      
     
Fica connosco, sê nossa Luz, a noite não mais descerá     
                                                                                            Refrão 
Fica connosco, sê nossa Luz, nos caminhos do mundo, Senhor    
       
Levar-Te-emos aos nossos irmãos, levar-Te-emos ao longo da estrada 
 
Quero oferecer-Te as minhas mãos, quero oferecer-Te o meu coração   
 
 

                      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         
Hossana, Hossana, Hossana no céu          Refrão 
 
Bendito o que vem em nome do Senhor 
 
Hossana no céu Hossana 
  
                                                                         
                                                                     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 
 
 
  

                               Cantai Aleluias 
                                                                                                Letra e Música: Padre L. Ribeiro 

 
Cantai Aleluias não haja mais dor, ornai-vos de festa vesti alegria  
Porque hoje é o dia em que vence o Amor, irmãos alegremo-nos, Aleluia 
   
 
Aleluia, Aleluia, este é o dia em que vence o amor 
                                                                                                                                              Refrão 
Aleluia, Aleluia, irmãos alegremo-nos, Aleluia, 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  
 



 
                                                                             Ao partir do pão 
 
                                                                                                                                                                               Música: Prof. José Morais 
                                                                                                                                                                                                                Letra: Padre António Figueira 
Ao partir do pão, liberta-se um olhar, em nós 
Presença do Deus vivo, o que aconteceu agora em nossa vida ? 
Tarde te encontrámos, em terra tão distante, e eras tu 
Caminho aberto à vida, sangue derramado por amor 
 
 
É bom cantar, é bom louvar a Deus, é a vida, é fonte de água pura 
É bom cantar, é bom louvar a Deus, é amor, é chama ardente em nós       Refrão 
Aqui, é Jesus que habita em nós 
 
 
Ouvimos a tua voz, entre passos de silêncio, sem saber 
Que eras tu em vida, dando força ao nosso caminhar 
Mares de alegria, oh felicidade imensa, de encontrar 
Um Deus que é peregrino, dado aqui em Pão de Eternidade 
 
 
 
 

                                Glória Glória Aleluia 
 

                  Letra: Padre Alberto Neto                                                  
Música: tradicional norte americana 

 
Glória, Glória Aleluia, Glória, Glória Aleluia 
                                                                                  Refrão 
Glória, Glória Aleluia, louvores a Ti Senhor 
 
 
Unidos no amor de Jesus Cristo Salvador, fomos despertados pela palavra do Senhor 
 
Ela se fez em nós a luz que aclara os caminhos, e nos faz proclamar 
 


