
                                                                                    

                                                   
 

                                        Que a Luz se faça Luz dentro de nós 
                                                                                                Letra: Margarida Castel-Branco 
                                                                                                                      Música: Pepe Feu 

Senhor da Luz, dai-nos a Luz Senhor, Senhor da Fé, dai-nos a Fé em Vós                 
                                                                                                                                                                                    Bis - Refrão 
Senhor do Amor nós esperamos no Amor, que a Luz se faça Luz dentro de nós        
                
 
Nós queremos acordar a madrugada, feitos em vibração do nosso grito 
Nós queremos encontrar a nova estrada, que nos leva a caminhos de infinito 
 
 

        Senhor tem piedade II 
                                                                                                                                Música: Adaptação Padre Alberto Neto de original francês 
Senhor tem piedade, Senhor tem piedade, Senhor tem piedade 
Ó Cristo tem piedade, ó Cristo tem piedade, ó Cristo tem piedade 
Senhor tem piedade, Senhor tem piedade, Senhor tem piedade 
 
 
 

                               Aclamação do Evangelho V – A 
                                                                                                                                                            Música: Pepe Feu 

Louvor a Vós, Rei da eterna glória, louvor a Vós, Rei da eterna glória      Bis - Refrão 
 
Eu sou a Luz do mundo, diz o Senhor; quem Me seguir terá a Luz da vida.       
 

                                  Senhor aqui nos tendes 
 
Senhor, aqui nos tendes, juntos para Te amar  
Só Tu conheces e entendes, tudo o que temos p’ra dar  
Dor e pobreza, toda a alegria, tanto sofrer e amar  
Que a vida oferece e cria, que a vida leva e traz       
    
Ó Cristo, de braços cansados, sem Ti Senhor que seria  
A tormenta dos pecados e o medo da manhã fria 
Então ......  faz de nós ó Deus, teu repouso e morada  
Dos muitos dos que são Teus, torna a terra abençoada ...... faz ó Deus 
 

                 Santo III 
                                                                                                                                                                         Música: Canon de Pachelbel 
Santo, Santo, Santo, Santo, é o Senhor, Deus do Universo 
Santo, Santo, Santo, Santo, é o Senhor, Deus do Amor 
 
Hossana .................... nas alturas, Hossana .................... nas alturas 
 
Bendito é aquele, que vem em nome do Senhor, Hossana, nas alturas   
                             

                            Cânticos do IV Domingo da Quaresma – Ano A  
 
                                                 22 de março de 2020 

      

 
 



                                                                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 
 
 

                           O Bom Pastor 
 

                                                                                                              Música: Tradicional alentejano, adaptação Padre António Cartageno 
 
Quando Te encontro descanso, Tu reconfortas minha alma    
 
 
Cristo Senhor És o Guia, o Bom Pastor, que me conduz         
                                                                                                                                Refrão 
Minha vida, minha luz, minha vida, minha luz 
       
 
Não temerei os perigos, pois sei que Tu estás comigo 
 
 
 

                                                       Uma graça maravilhosa 
                                                                                                                                                                         Música: Espiritual "Amazing Grace" 

                                                                                                                                                               Letra: Pepe Feu 
 
Um raio de Luz tocou em mim, iluminou meu viver 
Eu andava sem rumo, agora encontrei, estava cego, recomecei a ver 
 
Que graça maravilhosa veio ter a mim, encheu minha vida tão vazia 
Encontrei nova estrada, no caminho perdido, esta Luz me iluminou para sempre 
 
Jesus és a Luz que ilumina o mundo, o sal e o fermento da vida 
Água viva que brota sempre, em terra agreste, vem a nós dá-nos a Salvação 
 
 

                   Vem connosco Senhor 
 

                                                                                             Letra: Margarida Castel-Branco 
                                                                                                                  Música: Pepe Feu 

Vem connosco Senhor, não fiques só no Altar    
 
Há quem espere por Ti, mesmo sem o saber  
                                                                                                               Refrão 
Há quem espere por Ti, cansado de viver          
 
E cansado de esperar, uma vida maior      
                                    
 
Amai o vosso irmão, e Eu farei todo o resto, usarei vossa boca, para lhe falar de Deus 
Porei na vossa mão, a força do Meu gesto, em traço de união, entre a terra e os céus 
 




