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Para o Senhor ergo as mãos
Música: Israelita "Shallom"
Letra: Padre Alberto Neto

Para o Senhor ergo as mãos, para o Senhor estendo o olhar
Para o Senhor levanto os braços
Para o Senhor Deus que nos vem salvar

Bis - Refrão

Se todos os meus pecados, tendes Senhor na lembrança
Quem poderá Senhor salvar-se, quem poderá Senhor viver na esperança
Mas apesar do meu pecado, eu do Senhor não tenho medo
Pois o Senhor é O que salva, pois o Senhor é Força e é Rochedo

Senhor tende piedade I
Música: Adapt. Padre Aberto Neto de “Kumbaya”

Senhor tende piedade, Senhor tende piedade Senhor tende piedade de …..nós
Cristo tende piedade, Cristo tende piedade Cristo tende piedade de …..nós
Senhor tende piedade, Senhor tende piedade Senhor tende piedade de …..nós

Aclamação do Evangelho V – A
Música: Pepe Feu

Louvor a Vós, Rei da eterna glória, louvor a Vós, Rei da eterna glória

Bis - Refrão

Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus

Caminhada
Música: religiosa francesa
Letra: Padre Alberto

O povo geme em sua dor – vem salvar-nos Senhor A Deus levanta seu clamor – vem salvar-nos Senhor
Ouve, ouve Pai o grito do teu povo

Ouve, Cristo, Cristo vem salvar-nos Senhor - Refrão

Moisés será o libertador – vem salvar-nos Senhor

Sua arma é a força de Deus – vem salvar-nos Senhor

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

Cordeiro de Deus I
Música: Jean-Paul Martini 1784

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

Não podemos caminhar
Letra e Música: Padre J. Espinosa

Não podemos caminhar, com fome e sem amor
Refrão

Dá-nos sempre deste Pão, Teu Corpo e Sangue Senhor

O Pão que Tu nos dás Senhor, em nós faz a união
Quem comunga deve repartir, amor entre os irmãos
Quem come o Corpo de Jesus, a vida tem em si
Viverá pelo Senhor na Fé, na esperança e no amor
O povo em marcha para Deus, caminha rumo à Paz
A esperança de chegar a Ti, é conforto na dor

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

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
Há quem espere por Ti, cansado de viver
E cansado de esperar, uma vida maior

Refrão

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

