
                                                                                    

                                                   
                                       
                                                      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 
 
Ressuscita-me Senhor com o Teu Espírito, converte-me Senhor com o Teu Espírito 
Ressuscita-me Senhor com o Teu Espírito, ressuscita-me e converte-me Senhor 
 
 

        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 ressurreição e a vida, diz o Senhor; quem acredita em Mim nunca mais morrerá.    
 

                                  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   
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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 
 
 

            É o meu Corpo 
 

                                           Letra: original de Padre Alberto Neto 
                                                                                                                                              Música: Adaptação Pepe Feu de original francês 
 
É o meu Corpo tomai e comei, é o meu Sangue tomai e bebei        
                                                                                                                 Refrão 
Porque Eu sou a vida, porque Eu sou o amor, ó Senhor faz-nos viver no Teu amor     
  
          
Se beberdes deste cálice e comerdes deste pão, o Senhor vos há-de dar o dom da Ressurreição 
Do altar vamos partir ao encontro dos irmãos, levando a Graça de Deus em nossas mãos 
 
 

                  Oração de São Francisco 
 
 
Onde houver ódio, que eu leve o amor, onde há ofensa, que eu leve o perdão                  
Onde há discórdia, que eu leve a união, e na dúvida que eu leve a fé              
 
Onde houver erros, que eu leve a verdade, no desespero, que eu leve a esperança 
Onde há tristeza, que eu leve a alegria, onde há trevas, que eu leve a luz          
   
Ó Mestre faz com que procure, mais consolar, do que ser consolado 
Mais compreender que ser compreendido e amar mais do que ser amado 
 
Porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado  
E é morrendo que se vive, para sempre para a vida eterna 
 
 

                   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 
 
 


