
                                                                                                                                                                                             

                                                                     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  
 
                                    

                           Aclamação do Evangelho II AP 
 

Aleluia, Aleluia, Aleluia ………. Aleluia, Aleluia 
Aleluia, Aleluia, Aleluia ………. Aleluia, Aleluia 
 
Se alguém Me tem amor, guardará a Minha palavra; Meu Pai o amará e nós viremos a ele. 

 
 

                          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    
       
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                        
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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 

 
       

                          Não fiqueis tristes                                  
                                                               Letra e Música: Padre José Pedro Martins 

 
Não fiqueis tristes, Eu vou partir, Eu vou partir, mas voltarei        
                                                                                                     Refrão 
Não fiqueis tristes, Eu vou partir, Eu vou partir, mas voltarei        
  
Vou preparar-vos um lugar, não fiqueis tristes tende fé    
Vou enviar-vos o Espírito, que vos dará toda a verdade  
        
Sereis as Minhas testemunhas, para que todos Me conheçam 
Anunciai a Boa Nova, Vou para o Pai que Me enviou 

 
 

                                                                 Avé Maria cheia de graça 
                                                                                                                                                      Letra e música: Frei Hermano da Câmara 
 
Avé Maria, cheia de Graça, que por nós passa, dando alegria 
Nosso Senhor, convosco está, e a nós nos dá o seu amor 
 
 
Rogai por nós, os pecadores, das nossas dores ouvi a voz 
 
E na agonia, quando chegar, seja a rezar, Avé Maria                   Refrão 
 
Seja a rezar, Avé Maria 
 
 
Santa Maria, ó Mãe clemente, da nossa gente sois luz e guia 
Ao português, que a paz vos pede, perdão concede mais uma vez 
                                                  
                         

                 Vem ó Senhor 
                 
                                                                            Letra: Zé Norte, Guida Cruz e Pepe Feu 

                                                                                                                                                                                    Música: “I’m on my way” - espiritual negro 
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 
 
 
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 
 


