
                                                                                                                                                                                                    

                                                               
                      
                

 
                                            Cremos em Vós 

                                                                                                                                                                        Música: Lowell Mason (1856) 

 
Cremos em Vós ó Deus, cremos em Vós, ó Pai que estais nos Céus, olhai por nós 
Chegue até Vós ó Deus, a nossa humilde voz, cremos em Vós ó Deus, cremos em Vós. 
 
Sois nosso Deus Senhor, Sois nosso Deus, a nossa força e luz, todo o nosso bem 
Sede p’la vida além, o nosso defensor, nosso supremo bem, ó Deus 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 VII R 

                                        Música: Espiritual negro “Hey Man” 
                                                                                                              

 
Aleluia, Aleluia, Aleluia, é a palavra do Senhor      Bis - Refrão 
 
 
“O Espírito da verdade dará testemunho de Mim e vós também dareis testemunho”, diz o Senhor. 
 
 

 
                                                                                 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 
 
 

              Cânticos do Domingo XII do Tempo Comum 
 
                             21 de junho de 2020 – Ano A 

      

 
 



                                                                      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 
 
 
                                                                          Caminha na luz 
 
O Espírito é força que nos liberta, caminha, caminha, caminha na luz 
Ele faz de nós a Igreja em festa, caminha, caminha, caminha na luz 
 
Cami…nha na luz, cami…nha na luz, cami…nha na luz, caminha na luz do Senhor       Bis - Refrão 
 
Sabemos que morte não é o fim, caminha, caminha, caminha na luz 
Porque Ele está vivo, é o Senhor, caminha, caminha, caminha na luz 
 
O amor de Cristo tudo salvou, caminha, caminha, caminha na luz 
E n’Ele a bondade de Deus se mostrou, caminha, caminha, caminha na luz 
 
 
 
                                                                                    Sem Ti 
                                                                                                                                                                    Letra e música: Victor Carola 

   
Sem Ti, caridade em nós não há 
Nem esperança num mundo melhor ……  Filho …… de Deus 
Senhor, ensina-nos a viver 
Fraternalmente unidos …… na Fé …… no Amor 
 
Senhor, a verdade está em Ti 
O sentido de viver na alegria 
Senhor, a verdade está em Ti 
O sentido de viver na alegria …… Senhor 
 
 
                                                                                Glória a Ti ó Pai 
 

                                                                  Música: “Fernão Capelo Gaivota” de Neil Diamond 

Glória a Ti ó Pai, Glória a Ti, Glória a Ti ó Pai   
Glória por toda a vida que nos dás, Glória a Ti ó Pai    
Pela Tua paz ...... Que connosco vai ...... Glória  a Ti ó Pai        
     
Nós daqui, vamos partir a sorrir 
                                                                                            Refrão 
Levando o sonho, a flor, nossa paz, nosso amor 
 
A todos os homens, a todos, a todos os homens  
Levaremos a força de uma vida, a todos os homens  
Esperança renascida ...... que connosco vai ...... Glória a Ti ó Pai 
 


