
                                                                                                                

                                            
                            

                         
                     Em nome do Pai 
                              

                                                                  Letra e Música: Paullo Roberto 

Em nome do Pai ………. em nome do Filho                                                                                    
                                                                                                       Bis-Refrão 
Em nome do Espírito Santo, estamos aqui               
      
Para louvar e agradecer, bendizer e adorar 
Estamos aqui Senhor ao Teu dispor 
Para louvar e agradecer bendizer e adorar 
E aclamar …………… Deus Trino de Amor 
                               
 
 

                           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 III F 
 

                                                                                                                                                                                       Música: Pepe Feu 
Aleluia, Aleluia, aclamemos o Senhor 
 
Aleluia, Aleluia, aclamemos o Senhor 
 
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo; ao Deus que é e que era e que há-de vir. 
 
 

                           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 
 
 
 
                                                         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 
 
Fortalece-me Senhor com o Teu Espírito, consola-me Senhor com o Teu Espírito 
Fortalece-me Senhor com o Teu Espírito, fortalece-me e consola-me Senhor 
 
 
                                                                         Deus é nosso Pai 
                                                                                                                                                                            Letra: Padre Alberto Neto 
 
Deus é nosso Pai deixai-O entrar, Deus é nosso Pai deixai-O entrar 
Deus é nosso Pai deixai-O entrar, abri-vos ao Senhor 
 
Cristo é nosso irmão deixai-O entrar, Cristo é nosso irmão deixai-O entrar 
Cristo é nosso irmão deixai-O entrar, abri-vos ao Senhor 
 
Deus está nos irmãos deixai-O entrar, Deus está nos irmãos deixai-O entrar 
Deus está nos irmãos deixai-O entrar, abri-vos ao Senhor, abri-vos ao 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 


