
                                                                                                                

                                                                       
                         
                                    A força de Deus 

                                                                      Letra: Padre Alberto Neto 
 

 
A força de Deus, enche o Universo    
                                                                                                      Bis-Refrão 

A força de Deus, que congrega a todos na unidade 
 
 
Ó Senhor, tua presença é fogo e força, ó Senhor, tua presença nos congrega  
                                
 
 

                            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 
 

                                 
    
                                        Aclamação do Evangelho II J 
 

 
Aleluia, Aleluia, Aleluia ………. Aleluia, Aleluia 
 
Aleluia, Aleluia, Aleluia ………. Aleluia, Aleluia 
 
 
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos Vossos fiéis; acendei neles o fogo do Vosso amor. 
 
 

                           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 
 
 
 

                                                                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 

 
 
                                                         Ilumina-me Senhor com o Teu Espírito 
                                                                                                              
 
Ilumina-me Senhor com o Teu Espírito, transforma-me Senhor com o Teu Espírito 
Ilumina-me Senhor com o Teu Espírito, ilumina-me e transforma-me Senhor 
 
 
E deixa-me sentir, o fogo do teu amor 
                                     Bis - Refrão 

No meu coração, Senhor 
 
                                                                                                                                     
                                                                                   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 


