
                                                                                                                

																                                                              
          
                                       
                                                                 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                                      Refrão 
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 amor 
Se Jesus me diz amigo, deixa tudo e vem Comigo, a minha mão porei na sua e irei com Ele 
 
 
                                 
                                                            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 II G 
                                                                                                                                                                                                 

 
Aleluia, Aleluia, Aleluia … Aleluia, Aleluia 
Aleluia, Aleluia, Aleluia … Aleluia, Aleluia 
 
Eu sou o Bom Pastor: conheço as minhas ovelhas e elas conhecem-Me 
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                                                            Oração de fim de dia 
                                                                                                                                                                         Letra: Padre Alberto Neto         
 
 
Dia e noite, sei Senhor que tu estás comigo, dia e noite, sei Senhor que estás em mim     Refrão     
                                                                    
 
Se me encontro triste e só, sei Senhor que tu estás comigo  
Na dura luta da vida, sei Senhor que estás em mim  
 
Se caminho entre os homens, sei Senhor que tu estás comigo  
Ao servi-los cada dia, sei Senhor que estás em mim 
 

 
 

                 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 
 
 
 

                           O Bom Pastor 
 
 
Quando Te encontro descanso, Tu reconfortas minha alma    
 
 
Cristo Senhor És o Guia, o Bom Pastor, que me conduz        Refrão 
Minha vida, minha luz, minha vida, minha luz 
       
 
Não temerei os perigos, pois sei que Tu estás comigo 
 



Tua bondade me ajuda, no viver de cada dia                            
                      Vem 

 
 
Enquanto percorres a vida, tu nunca só estás      
 
Contigo pelo caminho, Santa Maria vai    
     
 
Vem connosco, vem caminhar, Santa Maria vem        Bis - Refrão  
 
 
Ainda que digam alguns, que nada podes mudar    
 
Luta por um mundo novo, luta pela verdade    
     
 
Ainda que pareçam teus passos, inúteis ao caminhar  
 
Tu vais abrindo caminho, outros o seguirão 
 
 
 
 
 
                                                                            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 
 


