
                                                                                                                                                                                                    

                                                                                             
                       Irmão o Senhor é bom 
 

Irmão o Senhor é bom, irmão o Senhor é bom, Ele fez para nós maravilhas 
                                                                                                                                                   Refrão 

Irmão o Senhor é bom, irmão o Senhor é bom, eu vou-lhe cantar meu amor 
 
 
Bem dentro de mim, bem dentro de mim, há terras de além, há terras de além                 
Bem dentro de mim, bem dentro de mim, está Cristo Jesus, está Cristo Jesus   
      
Somos caminhantes, somos caminhantes, de terras de além, de terras de além  
Somos caminhantes, somos caminhantes, da casa do Pai, da casa do Pai            
   

                       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 
 

Aleluia (aleluia), aleluia (aleluia), aleluia, a palavra do Senhor  
 
Brilhe a vossa luz / de tal maneira entre os homens 
que eles vejam as vossas boas obras / e glorifiquem o vosso Pai 

 
                                                                                  

Santo IV 
 
Santo, Santo, Santo, é o Senhor Deus do Universo 
O céu e a terra, proclamam a Vossa glória 
 
Hossana, Hossana, Hossana, lá nas alturas 
                                                                                    Refrão      

Hossana, Hossana, Hossana, lá nas alturas 
 
Bendito é aquele que vem em nome do Senhor 
 
 
                                                                         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 
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 Bebei deste cálice  

Música: Original da Beira Baixa 
Letra: Padre Alberto Neto 

Bebei deste Cálice, comei deste Pão   
Bis - Refrão 

Que vos quero dar, a Ressurreição 
 
 
Quem deste Cálice provar, e quem deste Pão comer, pode conhecer a morte, mas nunca pode morrer 

 
Quem espera no Senhor, não há-de esperar em vão, pois só quem confia n’Ele, encontrará Salvação 

 
 
 
                                                                         À Tua palavra (lançarei minhas redes) 
 

               Autoria: Daniel Pereira, Victor Duro e Victor Palma 
 

Eu quero ser a luz, eu quero ser o sal 
Chamaste-me Senhor,  
E eu respondo eis-me aqui 
 
Eu quero ser a luz, eu quero ser o sal 
Tu deste-me a vida  
E eu a entrego a Ti 
 
Este mundo anseia pela paz e a verdade 

Uma terra que não salga, 
Um coração que não arde. 

Eu quero ser a luz que as trevas enfrente 

Com a força,  
A coragem de vencer 

 
À Tua palavra 

Lançarei minhas redes 

Sei que estás ao meu lado 

E eu quero arriscar por Ti 

Faço-me ao largo 

Só em Ti eu confio 

E quando me sentir cansado 

É em Teu regaço que descansarei (bis) 

 
 
                                                                           Eu irei 
                                                                                                                                                     Letra e Música: Renouveau 

 
Eu irei cantar pelo mundo, falar de Ti, meu Salvador 
                                                                     Refrão 

Eu irei dar a Boa Nova, dizer aos homens, «Jesus é Amor» 
 
Eu irei, levarei a luz, que é graça vida e calor 
Eu irei, amarei a todos e direi que Jesus é amor 
 
Eu irei, levarei a paz, do Senhor Jesus que me enviou 
Eu irei, levando o Senhor, o Seu amor me libertou 


