
                                                                                                                                                                                                    

                                                                                            
                                    Vamos aclamar o Senhor 

 
                                                                                                                                                     Música e letra: Padre José Pedro Martins 
Vamos aclamar o Senhor, entre cantos de alegria 
                                                                                               Refrão 
Vamos aclamar o Senhor, celebrar o nosso Deus 
 
 
Cantai um cântico novo, cantai a Deus toda a terra, porque Ele fez maravilhas, e deu-nos a Salvação  
    
Fez aliança de amor, em Jesus Cristo Seu Filho, o nosso libertador, a nossa Luz e Caminho  
 

           
                     Senhor tende piedade II B 

                                                                  Música: “Godspell” 
 
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 
 
 

                                  Aclamação do Evangelho VII U 
                                           Música: Espiritual negro “Hey Man” 
                                                                                                              

Aleluia, Aleluia, Aleluia, é a palavra do Senhor      Bis - Refrão 
 
Resplandecei como luzeiros no mundo, mostrando-lhe a palavra da vida. 
 
 

                            Se para a frente 
 
Se para a frente queres caminhar, nunca digas que não ao bem   
Pois alguém espera o teu sim, esse alguém é amor        
Dá um passo à frente e avança       
 
Sei que tens fome de amor, por isso te dei os irmãos para amar 
Como Eu te amei assim, conseguirás chegar a ser feliz 
Chegar a ser feliz 
 
                                                                                                                                                                                          

                    Santo VI 
                                                           Música: Andrew Lloyd Weber, "Jesus Christ Superstar" 

Santo, Santo, Santo, é o Senhor 
Santo, é o Senhor Deus do universo 
O céu e a terra proclamam, para sempre a Vossa glória, Hossana nas alturas 
 
Santo, Santo, Santo, é o Senhor 
Santo, é o Senhor Deus do universo 
Bendito é aquele que vem, em nome do Senhor, 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 
 
 
 

                                          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 
 

 
 

                         Pescador de homens 
                                                                                                                                                                              Música e letra: C. Gabarain 
 
Tu, que nas margens do lago, não escolhes nem sábios nem ricos 
Queres somente, que eu Te siga  
  
Senhor, Tu fixastes os meus olhos, e quiseste meu nome chamar 
                                                                                                                           Refrão 
E eu deixei o meu barco na praia, e contigo encontrei outro mar 
 
Tu, sabes bem o que tenho, no meu barco, não há ouro nem prata 
Somente as redes, e o meu trabalho 
 
Tu , necessitas de mim, para render os que estão cansados 
E do meu amor, sinal de esperança 
 
 
 

                                            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. 
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