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01. Em Ti confia a minha alma
Em Ti confia a minha alma,
e meu coração: eis-me aqui, Senhor!
A Ti me quero entregar,
és minha alegria! És o meu Senhor!
Senhor, Deus meu salvador
só em Ti espero, és a minha vida!
Meu Deus, lembra-te de mim,
a Tua bondade é minha alegria!
Lembra-Te do Teu amor:
Ele é eterno, ó Deus de bondade!
Perdoa o meu pecado
E faz-me viver na Tua verdade!
Revela-me os Teus caminhos,
Eu sou pecador, dá-me a Tua luz!
Ensina-me a caminhar,
Eu quero adorar-Te toda a minha vida!
Minha alma espera no Senhor:
Eu quero habitar na casa de Deus!
Senhor, espero em Ti,
Acolhe-me em Ti, meu Deus, meu refúgio!
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02. Vem Espírito de Amor
Vem Espírito de amor,
Vem acender em nós o Teu fogo.
Vem Espírito de amor,
Vem espírito de amor.
Jesus disse: “
Dou-vos um mandamento novo:
que vos ameis uns aos outros
como Eu vos amei”
Jesus disse:
“Nisto conhecerão que sois meus discípulos,
se vos amardes uns aos outros
como Eu vos amei”
Ninguém tem mais amor
do que quem dá a própria vida
pelos seus amigos
Nisto conhecemos o amor:
Jesus deu a Sua vida por nós
Amemo-nos uns aos outros,
porque o amor vem de Deus
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03. Cria em mim ó Deus
Cria em mim, ó Deus, um coração puro.
Renova em mim um espírito recto
Cria em mim, ó Deus, um coração puro.
Renova em mim um espírito recto
E não me retires da Tua presença,
E não afastes de mim o Espírito Santo,
Devolve-me o gozo da Tua salvação
Cria em mim um espírito recto

04. A Corça
Assim como a corça
Suspira pelas águas,
Assim, suspira a minha alma,
Espírito de Deus
Oh! Enche-me Espírito.
Oh! Enche-me Espírito.
Oh! Enche-me Espírito de Deus.
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05. Dá-nos um coração
Dá-nos um coração
grande para amar
Dá-nos um coração
forte para lutar.
Homens novos, criadores da história
Construtores da nova humanidade
Homens novos que vivem a existência
Com o risco de um longo caminhar
Homens novos lutando em esperança
Caminhantes sedentos de verdade
Homens novos sem freios nem cadeias
Homens livres que exigem a liberdade
Homens novos amando sem fronteiras
Não havendo mais raça nem lugar
Homens novos ao lado dos pobres
Partilhando com eles tecto e pão
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06. Entoemos hinos
Entoemos hinos…ao Senhor cantemos….
Louvai a Deus terra inteira, Aleluia, Aleluia.
Entoemos hinos com os anjos e arcanjos
Ao Senhor cantemos com os patriarcas e profetas
Louvai a Deus terra inteira, Aleluia, Aleluia.
Entoemos hinos com Maria e os apóstolos,
Ao Senhor cantemos com os evangelistas
Louvai a Deus terra inteira, Aleluia, Aleluia.
Entoemos hinos com os mártires da fé,
Ao Senhor cantemos com todos os santos
Louvai a Deus terra inteira, Aleluia, Aleluia.
Entoemos hinos com toda a tua igreja,
Ao Senhor cantemos nós te louvamos
Louvai a Deus terra inteira, Aleluia, Aleluia.
Entoemos hinos dai graças ao Senhor,
Ao Senhor cantemos é eterno o Seu Amor
Louvai a Deus terra inteira, Aleluia, Aleluia.
Entoemos hinos Deus fez grandes maravilhas,
Ao Senhor cantemos fez os céus e a terra
Louvai a Deus terra inteira, Aleluia, Aleluia.
Entoemos hinos fez sair o seu povo,
Ao Senhor cantemos fê-lo passar por maior homem
Louvai a Deus terra inteira, Aleluia, Aleluia.
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Entoemos hinos conduzi-os pelo deserto,
Ao Senhor cantemos deu-lhes a sua terra.
Louvai a Deus terra inteira, Aleluia, Aleluia.
Entoemos hinos bendito o Senhor,
Ao Senhor cantemos que visitou o seu povo.
Louvai a Deus terra inteira, Aleluia, Aleluia.
Entoemos hinos mostrou o seu amor,
Ao Senhor cantemos recordando a sua aliança.
Louvai a Deus terra inteira, Aleluia, Aleluia.
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7. Avé Maria, Estrela da manhã
Avé Maria, estrela da manhã
Tu que velaste esta noite por nós
Roga por nós, que começamos este dia
Roga por nós e por toda a nossa vida
Avé Maria
Ó Mãe bendita, dá-nos o Teu filho
Que Tu trouxeste no Teu seio por nós
Nasceu por nós, p’ra nos libertar da morte
Morto por nós, p’ra nos conduzir à vida
Avé Maria
Cheia de graça, luz do caminho
Onde há a vida preparada p’ra nós
Pede por nós misericórdia ao Senhor
Pede por nós, que nos dê a Sua Paz
Amen
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8. Partilhai a riqueza
Ergue-te na alegria povo chamado à Salvação
Deixa o traje de luto porque o Senhor é a nossa justiça
Alegre-se o deserto e rejubile a fonte mais pura
Consolai o meu povo tende coragem Deus nos conduz
Partilhai a riqueza
Porque Deus de todos é Pai
Sois benditos, entrai, no Reino da Luz
Porque eu tive fome, e vós destes-Me de comer
Tive sede e vós destes-Me de beber.
Povos de toda a terra fazei da vida uma refeição
Preparai o caminho abri as mãos para repartir
Nesses bairros de fome onde a miséria resseca o homem
Numa casa sem vida onde ninguém consegue morar
São malditos aqueles que vendo o pobre o deixam ficar
Aplanai as veredas endireitai o vosso andar
Pela força do amor nasceu a esperança nos olhos tristes
Sê feliz no Meu Reino estava nu e tu Me vestiste
O Universo renasce pela partilha em fraternidade
Desses campos se eleva um forte clamor: solidariedade
Junto com a alegria sobe a justiça ao entardecer
A riqueza da terra dá para todos em abundância
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9. Rumo Certo
Olhando o novo universo
Mergulhado em tentação
Falta-nos tempo para amar
Falta-nos tempo para parar
Eu sei que não é fácil
Mas estou pronto a tentar
Largar tudo e seguir
Tomar rumo e partir
Não, não esperes,
Há algo a descobrir
Um caminho por fazer
Na alegria de Te servir
Basta apenas acreditar
Que é possível renascer
O homem tomar sua cruz
Para lançar uma nova luz
Só então poderás ver
As maravilhas que te esperam
Num lugar de fantasia
Num sonho de magia
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10. A Paz vai correndo
A Paz vai correndo como um rio,
Vai correndo de mão para mão
Vai correndo pr’ó deserto
Libertando o meu irmão
O Amor vai correndo como um rio,
Vai correndo de mão para mão
Vai correndo pr’ó deserto
Libertando o meu irmão
A Luz vai correndo como um rio,
Vai correndo de mão para mão
Vai correndo pr’ó deserto
Libertando o meu irmão
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11 À Tua Palavra
Eu quero ser a Luz
Eu quero ser o sal
Chamaste-me Senhor,
E eu respondo eis-me aqui
Eu quero ser a Luz
Eu quero ser o sal
Tu deste-me a Vida
E eu a entrego a ti

Este mundo anseia
Pela paz e a verdade
Uma terra que não salga
Um coração que não arde
Eu quero ser a Luz
Que as trevas enfrenta
Com a força
A coragem de vencer
À Tua Palavra
Lançarei minhas redes
Sei que estás ao meu lado
E eu quero arriscar por Ti
Faço-me ao largo
Só em Ti eu confio
E quando me sentir cansado
É em Teu regaço que descansarei.
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12. Abba, Pai
Abba. Pai, Abba, Pai
Abba. Pai, Abba, Pai
Vem libertar-nos, ó Senhor,
Do orgulho que nos prende
E dá-nos o Teu Espírito
Que nos faz clamar com alegria
Igreja viva no amor,
Unidos numa só família,
Para em toda a nossa vida
Caminharmos para o Teu Reino
Deus venceu a morte,
Deu-nos uma nova vida
Por Cristo fez-nos Seus filhos,
Com Ele podemos es cantar
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13. Acolhe a vida
Há uma vida,
Escondida em ti
Ancorada no fundo do teu coração
A esperança que é Cristo
Eleva o teu ser
E na dor e na dúvida segue junto a ti
Acolhe a vida,
Deixa Deus entrar.
Ele é o caminho,
Deixa-te guiar.
Não tenhas medo,
A vida só quer que tu sejas feliz.
Não tenhas medo,
A vida só quer que tu sejas feliz.
Há um caminho
Para percorrer
E só Cristo pode pegar-te na mão
Procura em ti,
A fonte de amor
Podes saciar a sede de alguém
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14. Aleluia
Aleluia, Aleluia (Aleluia, Aleluia)
Aleluia, Aleluia (Aleluia, Aleluia)
Cantai todos ao Senhor
Oh oh oh por seu grande amor
Nada nos separará (Nada nos separará)
Nada nos separará (Nada nos separará)
Nada nos separará
Oh oh oh do amor de Deus

15. Aleluia, a palavra é deus…
Aleluia, a palavra é Deus em nós!
Aleluia, a palavra é Deus em nós!
Aleluia, Aleluia, Aleluia!
Aleluia, Aleluia, Aleluia!

16. Aleluia (Santana)
Tua Palavra Senhor
Nós queremos aclamar
Aleluia, Aleluia
Fonte de Vida e Amor
Para Ti vamos cantar
Aleluia, Aleluia
Aleluia, Aleluia
Aleluia, Aleluia
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17. Aleluia, glória ao senhor
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia
A Palavra de Deus é vida,
A Palavra de Deus é pão
Pão que mata a fome de amor
Aleluia, glória ao Senhor!

18. A misericórdia do Senhor
A misericórdia do Senhor,
Para sempre cantarei
A misericórdia do Senhor,
Para sempre cantarei

19. Bendito seja Deus
Bendito seja Deus,
Porque ouviu a minha voz
Nele está a minha força,
Confio em Ti Senhor
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20. Belo
Belo, belo, Jesus é belo
E Jesus faz bela a minha vida
Embala-me, toca-me, abre os meus olhos
E Jesus faz bela a minha vida!
Beautiful, Beautiful, Jesus is Beautiful
And Jesus makes beautiful all of my Iife
Carefully, touching me, opens my eyes to see
And Jesus makes beautiful all of my Iife

21. Boa noite, boa noite, Maria
Boa noite, boa noite, Maria,
Boa noite, minha Mãe. (Bis)
O dia foi lindo p’ra ti
Foi lindo p’ra mim, harmonia
Vivemos na mesma luz
Juntos com Jesus, alegria
As horas de contemplação
Foram oração em festa
Agora, no fim deste dia,
Rezo a Teu Jesus, Maria
A bênção p’ra todos os meus
Para os pecadores que são Teus
A paz para os que sofrem
Para os que morrerem sem Deus
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22. Caminharei
Caminharei, caminharei
Pela tua estrada, senhor
Dá-me a tua mão, quero ficar
P’ra sempre junto de ti
Senti-me só e cansado do mundo
Quando perdi o amor
Tantas pessoas vi, então, junto a mim
Ouvi cantar assim:
Não entendia mas fiquei a ouvir
Quando o Senhor me falou
Ele me chamava, precisava de mim
E eu respondi assim:
Às vezes estou triste mas olho ao redor
Descubro o mundo e o amor
São estes dons que Ele nos dá
Volto feliz a cantar:
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23. Caminhos para a vida
Há nascer, há crescer e há morrer
E em cada chegada uma partida
Mas importa que em cada acontecer
Haja sempre um caminho para a vida
Há nos olhos do outro uma promessa
Cada homem é uma mão estendida
É preciso que nada nos impeça
D’aí ver um caminho para a vida!
Na tua luz encontrámos a verdade
És o dom do Pai, a mão estendida
És Jesus, a plena liberdade
O caminho, a verdade e a vida
Há o olhar sereno de quem ama
Há a fé das entregas decididas
Há em tudo afinal uma só esperança
De trilhar o caminho para a vida
Somos jovens do hoje e do amanhã
Testemunhas num mundo em mudança
Levamos Jesus no coração
E nas mãos a bandeira da esperança
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24. Canção da caridade
Ainda que eu fale a língua dos anjos
Se não amo os meus irmãos
Sou como um sino que ressoa
Se não tiver em mim a caridade
Se eu conhecer todos os mistérios
Mas não amo os meus irmãos
Sou um metal a ressoar
Se não tiver em mim a caridade
Se a minha fé transpuser montanhas
Mas esqueço os meus irmãos
Nada me vale, eu nada sou
Se não tiver em mim a caridade
A caridade tudo sofre e crê
Tudo espera e tudo suporta
Não pensa mal, nunca se irrita
Se não tiver amor eu não sou nada
Agora vemos como num espelho
Mas depois vemos face a face
Agora a fé, agora a esp’rança
Mas a maior é sempre a caridade
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25. Canção da fraternidade
Hoje é o dia da vitória e da verdade
Da nudez e da encarnação da história
Vinde todos contemplar e adorar
Pousem armas porque a vida vai mudar
Jesus que ressuscitou é Deus connosco
Povos todos exultai de alegria
É o dia de criar um mundo novo
Onde todos são iguais em harmonia
Como borboletas que bebem das flores
Beberão nas fontes da paz
Da eucaristia e do perdão
De todos os cantos da terra virão
Todos mão na mão diante do amor
Chorarão esfomeados de perdão
Com o coração a rebentar de ternura
Será o grande dia do senhor
Como a paz não se constrói sem liberdade
A verdade não se vive sem amor
Povos todos agarrai-vos ao que é vida
Porque o mundo foi tomado p’lo Senhor
Lá do alto veio a paz e a redenção
Fez-se homem o Deus vivo e verdadeiro
Povos todos agarrai-vos ao que é vida
Porque Deus está a nascer no mundo inteiro
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26. Cantai todos os povos
Laudate omnes gentes,
Laudate, Dominum
Laudate omnes gentes,
Laudate, Dominum
Cantai, todos os povos,
Louvai nosso Senhor
Cantai, todos os povos,
Louvai nosso Senhor

27. Cantarei ao Senhor
Cantarei ao Senhor enquanto viver
Louvarei o meu Deus enquanto existir
N’Ele encontro a minha alegria
N’Ele encontro a minha alegria
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28. Civilização do Amor
Os jovens já não querem viver assim na dor
Vão construir agora a civilização do Amor!
Vão construir agora a civilização do Amor!
Ela vai nascer ela vai nascer
Ela vai nascer dentro de nós
Os homens já pararam o ódio e o rancor
É sinal que está em nós a civilização do Amor!
É sinal que está em nós a civilização do Amor!
O povo está em festa, já canta com fervor
Melodia tão linda a civilização do Amor!
Melodia tão linda da civilização do Amor!
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29. Como o Pai Me amou
Como o Pai Me amou
Eu vos tenho amado
Permanecei no Meu amor
Permanecei no Meu amor
Se guardarem Minhas Palavras,
E se amarem como irmãos,
Partilharão com alegria
O dom da fraternidade
Se fizerem o que vos mando,
E se amarem a verdade,
Fruto dareis em abundância,
Meu amor manifestar-se-á
Não verão amor tão grande,
Como aquele que vos dei
Por vós darei a Minha vida
Amai-vos como Eu vos amei
Se forem firmes no caminho,
Seguindo sempre a verdade,
Partilharão Meu pleno gozo,
De amar como o Pai Me amou
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30. Como são belos os pés
Já se ouvem nossos passos a chegar
Já se ouvem nossas vozes de alegria
Neste dia que é uma benção
Para a Igreja reunida
Jesus Cristo nos congrega e faz irmãos
Como são belos os pés
Que anunciam a paz
E as mãos que repartem o Pão
Na refeição do Cordeiro
Da Palavra, Vinho e Pão
Somos o povo de Deus em comunhão
Todos vós que tendes sede
Vinde beber da fonte da verdade
Saciai a vossa fome
Sem pagar vinho nem pão
Já se mudam nossos corações de pedra
Pela força do Espírito de Deus
Já vencemos as barreiras
Que destroem harmonia
Jesus Cristo nos congrega e faz irmãos
Vinde todos que sois pobres
Injustiçados sem tecto ou sem pão
Vinde ser fraternidade
Gerar o Cristo, fazer libertação

PARQUE DAS NAÇÕES

68

PARÓQUIA Nª SRª DOS NAVEGANTES

Vão morrer os nossos medos de ser livres
Já calaram tantas vozes derrotistas
Já partimos ao encontro
Dessa terra prometida
Jesus Cristo nos congrega e faz irmãos

31. Cordeiro de Deus
Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo
Tem piedade de nós, (Tem piedade de nós)
Tem piedade de nós, (Tem piedade de nós)
Tem piedade de nós, (Tem piedade de nós)
Tem piedade de nós,
Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo
Tem piedade de nós, (Tem piedade de nós)
Tem piedade de nós, (Tem piedade de nós)
Tem piedade de nós, (Tem piedade de nós)
Tem piedade de nós,
Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo
Dá-nos a tua paz, (Dá-nos a tua paz)
Dá-nos a tua paz, (Dá-nos a tua paz)
Dá-nos a tua paz (Dá-nos a tua paz)
Dá-nos a tua paz
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32. Deixa Deus entrar
Deixa Deus entrar na tua própria casa
Deixa-te tocar pela Sua graça
Dentro em segredo, reza-Lhe sem medo
Senhor! Senhor!
Que queres que eu faça?
Só no fundo do ser, eu vou encontrar
As razões de viver, as razões de amar
É bem dentro de nós que está a raiz
Que nos faz amar e ser feliz
Tanta coisa me impede de O escutar
Me desvia da meta que me propus
Vou ter coragem de O deixar entrar
Vou seguir o clarão da Sua Luz!
Vou consentir que o Seu olhar de Amor
Se fixe em mim e eu me deixe olhar
Eu vou-me abrir num acto livre ao Senhor
Eu vou ser de Deus, vou deixá-Lo entrar
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33. Desde o pronto amanhecer
Desde o pronto amanhecer
Até que se ponha o Sol,
Eu louvarei o nome do Senhor (Bis)
Aleluia!
Louvai a Deus, todos louvai ao Senhor!
Louvai o nome de Deus. (Bis)

34. Deus de amor
Amor tão grande,
Profundo e sublime,
Esse é o amor
Do meu Criador,
Não há nada no mundo
Que possa igualar-se
Ao terno amor
Do meu bom Jesus
Deus de amor, ó Deus de amor
Tu és o único, o Deus de amor.
Não há outro Deus, fora de Ti,
Fora de Ti para mim
Não há amor.
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Só Ele nos ama,
Nos compreende e nos guarda
De todos os males
Que existem aqui,
Por isso O adoro,
Com toda a minh’alma,
Porque nos deu
O Senhor doce calma

35. Deus é amor nada há a temer
Deus é Amor: atreve-te a viver por Amor
Deus é Amor: nada há a temer

36. Deus está aqui
Deus está aqui, (está aqui)
Tão certo como o ar que respiro,
Tão certo como a manhã que se levanta,
Tão certo como este canto O podes ouvir.
Tu O podes sentir, movendo-se por entre os ramos
Tu O podes ouvir, cantando connosco aqui
Tu O podes levar, quando por essa porta saias
Tu O podes guardar, para sempre no teu coração
Tu O podes notar, a teu lado neste mesmo instante
Não sejas também como aqueles que não querem ver
Podes-Lhe contar, esse problema que tens
Jesus está aqui, se quiseres podes segui-Lo
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37. E a vida não vai parar…
Podes achar que não tens
P’ra onde ir, nem que fazer
Não sabes bem quem és aqui
Neste mundo, tão grande e frio
Mas há qualquer coisa em ti
Que te faz crer
Crer ser alguém (crer ser alguém)
Crer ser alguém
E a vida não vai parar
Vai como o vento
Tens tudo a dar, não percas tempo
Podes saber, que vais chegar
Onde Deus te levar (2x)
Mas pode tão difícil ser
De acreditar, em Deus assim
Será que Deus se vai lembrar
De me ajudar, será que sim,
Mas há qualquer coisa em mim
Que me faz crer
Acreditar, (acreditar)
Acreditar
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38. É o Meu Corpo
É o Meu Corpo, tomai e comei
É o Meu Sangue, tomai e bebei
Porque Eu sou a vida
Porque Eu sou amor
Ó Senhor, faz-nos viver no Teu amor
Como o Senhor nos amou,
Jamais alguém pode amar
Pelo caminho da justiça
Nos ensina a caminhar,
Quando estamos reunidos
E partilhamos Seu Pão,
Ele nos dá o Seu amor e a Sua paz
Como o Senhor nos amou,
Jamais alguém pode amar,
Em tudo o que nos legou
Manifestou Seu Amor,
Quem comer a Minha Carne
E beber o Meu Sangue,
Permanecerá em Mim e Eu nele
Como o Senhor nos amou,
Jamais alguém pode amar,
Reuniu os homens todos
Na justiça e na verdade
Quem no mundo quer amar
É um membro do Seu corpo:
Nada o pode separar do Seu amor!
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Glória ao Pai que nos criou,
Glória ao Filho redentor,
Glória ao Espírito da Vida
Que nos dá o Seu amor
Unidos por este pão
Que o Senhor transformou,
Demos graças ao Senhor que nos salvou

39. Eis o Cordeiro de Deus
Eis o Cordeiro de Deus
Que tira o pecado do mundo
Eis o Cordeiro de Deus
Que tira o pecado do mundo
Senhor tende piedade de nós
Senhor
Eis o Cordeiro de Deus
Que tira o pecado do mundo
Eis o Cordeiro de Deus
Que tira o pecado do mundo
Senhor tende piedade de nós
Senhor
Eis o Cordeiro de Deus
Que tira o pecado do mundo
Eis o Cordeiro de Deus
Que tira o pecado do mundo
Senhor dai-nos a paz
Senhor, dai-nos a paz
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40. Eis-me aqui
Eis-me aqui, eu irei, Senhor
Eis-me aqui, eu irei, Senhor.
Envia-me a mim
Que disponível estou
E levarei Tua glória às nações

41. Eis-me aqui, Maria
Eis-me aqui, Maria,
Eis-me aqui em oração
Aceita este dia, é para ti,
E dá-me o teu amor
Ave maria,
Gratia plena
Dominus tecum
Benedicta tu
O que eu tenho é teu
Os meus sonhos e desejos
Mãe de Cristo, minha Mãe,
Apresenta-os ao Senhor!
Venho confiar-te
O que tenho e o que sou
Meu pensamento, minha palavra,
Perdem-se no teu abraço!
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42. Em nome do pai
Em nome do Pai,
Em nome do Filho
Em nome do Espírito Santo
Estamos aqui.
Em nome do Pai,
Em nome do Filho
Em nome do Espírito Santo
Estamos aqui.
Para louvar e agradecer
Bendizer e adorar,
Estamos aqui, Senhor,
Ao teu dispor
Para louvar e agradecer
Bendizer e adorar,
E aclamar
Deus Trino, amor
Em nome do Pai...
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43. Emanuel
Do horizonte
Uma grande luz
Viaja na história
Ao longo dos anos
Venceu a morte
Fazendo-se memória
E iluminando a nossa vida
Revela-se bem claro
Que não se vive se não se busca
A Verdade
De mil caminhos chegamos a Roma
Sobre os passos da Fé,
Sentindo o eco da Palavra
Que ainda ressoa
Destes muros, deste céu
Para o mundo inteiro:
Está vivo o Homem verdadeiro,
Cristo entre nós
E aqui
Sob a mesma luz,
Sob a mesma cruz
Cantando a uma só voz:
Eh...Emanuel
Emanuel, Emanuel,
Emanuel, Emanuel.
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Da cidade de quem derramou
O sangue por amor
E transformou o velho mundo,
Queremos partir
Seguindo Cristo, ao lado de Pedro,
Renasce em nós a Fé,
Palavra viva que nos renova
E cresce em nós
O grande Dom que Deus nos dá
É Cristo o Seu Filho,
E a humanidade é renovada
E n’Ele é salva
Verdadeiro homem, verdadeiro Deus,
É o pão da vida,
Que por todos os homens, seus irmãos,
Se repartirá
Venceu a vida, derrotando a morte
É Páscoa em todo o mundo
Um vento sopra em cada homem:
O Espírito fecundo
Que na história faz avançar,
A Igreja Sua esposa,
Sob o olhar de Maria,
Comunidade
Nós herdeiros do passado
De séculos de história,
De vidas dadas por amor,

PARQUE DAS NAÇÕES

79

PARÓQUIA Nª SRª DOS NAVEGANTES

De santos que creram
De homens que voaram alto
E ensinaram a acreditar
Que com Jesus a história havia
De mudar
Chega uma era de Primavera
É tempo de mudar,
É hoje o dia sempre novo
Para recomeçar
Num novo rumo, com palavras novas
Converte o coração,
E diz ao mundo, a cada homem:
Senhor Jesus

44. És a minha vida
És a minha vida, és o meu Senhor,
És o meu caminho, a minha verdade.
Na Tua Palavra, eu caminharei
Até que a Tua graça me deixe viver.
E não terei medo, se estás comigo.
Eu Te peço: fica comigo!
Creio em Ti, Senhor, filho de Maria,
Deus eterno e santo, homem como nós
Morto por amor, vives em nós,
Sendo um só com o Pai e com os que salvaste
Até que um dia voltarás de novo
Para abrir o Reino de Deus
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És a minha força e o meu rochedo,
És a minha paz, minha liberdade
Nada nesta vida nos separará,
Sei que a Tua mão suave não me deixará
E de todo o mal me libertará
E no Teu perdão viverei
Pai bondoso e santo, nós cremos em Ti
Filho salvador, em Ti esperamos
Espírito de amor, vem rezar em nós,
Tu que nos reúnes, vindos de todas as partes
E depois também por mil caminhos
Seremos sementes de Deus

45. Senhor eu Te peço
Senhor eu peço o Teu amor por nós
Sendo mais fácil conviver
Com atenção ouvimos Tua voz
Para podermos aprender
Ó Senhor dá-nos Tua graça e luz
Para com força caminhar
E carregando essa nossa cruz
Fica mais fácil suportar

PARQUE DAS NAÇÕES

81

PARÓQUIA Nª SRª DOS NAVEGANTES

Senhor ensina-me a viver
A dar e a receber
De Ti o que eu mereço
É tudo o que eu Te peço
Para continuar a poder caminhar
Para a frente
Sabendo que Te posso ter aqui
Tudo fica bem diferente
Dar-Te a mão e irmos por aí
Falar de Ti a toda a gente
Senhor…
Ó Senhor dá-me a Tua mão
Que eu nunca diga não
Tu és a minha luz
És Tu quem me conduz
Até à eternidade, com toda a liberdade
Para sempre

46. Espírito de amor
O amor que o Espírito me dá
A força tem p’ra mudar
Quando me afasto ensina-me a caminhar
A minha vida nas mãos de Deus quer ficar
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Ó sol da minha vida,
Quantas vezes me senti perdido
Cego na escuridão
Sem encontrar um caminho
Vem espírito de amor
Ilumina a minha vida
Vem encher de calor
Esta alma sofrida
Vem espírito de amor
Ilumina a minha vida
Vem encher de calor
Esta alma sofrida
O fogo que desceu dos céus
Mostra como falar de Deus
Sem medo, sem vergonha eu quero gritar
Senhor, meu Deus, a Ti sempre quero amar
Sinto a Tua força,
Enches-me com a Tua paz
Sei que estou seguro
Que sempre me guiarás
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47. Estou à tua porta
Eu estou à Tua porta a bater
Se me abrires entrarei para ficar
Eu preciso de Ti para valer
Eu preciso de Ti para enviar
Tu serás feliz se Me procurares
Se Me abrires a porta do teu coração
Se não esqueceres o Meu mandamento
O amor total feito de perdão
Tu serás feliz se sentires que és
Chamado a servir um imenso Povo
Que sofre e que luta para ver o dia
Em que a Terra tenha um rosto novo
Tu serás feliz se te abandonares
Decidires mesmo em Mim confiar
Tenho-te gravado na palma da mão
Eu sou o teu abrigo, Eu sou o teu lar
Tu serás feliz se souberes guardar
A Minha Palavra como a criança
Que junto do Pai sabe confiar
E pela sua mão, sem medo avança!
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48. Estrela Polar
Esta sede de Te encontrar em mim,
De correr para Ti, de estar junto de Ti
Guias pelos vales o decurso do meu rio,
Única razão és Tu, único sustento Tu,
A minha vida existe porque existes Tu
Gira o firmamento sem nunca ter paz,
Mas existe um ponto a brilhar para mim
A estrela polar que fixa os meus passos,
A estrela polar és Tu, a estrela segura Tu
A minha vida existe porque existes Tu
Tudo gira à Tua volta
Em função de Ti
Não importa quando, onde
E o porquê
Brilha a Tua luz no centro do meu ser,
Dás sentido à vida que em mim nasceu
Tudo o que farei será somente amar
Único sustento és Tu, a estrela polar Tu
A minha vida existe porque existes Tu
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49. Faz a paz
Faz a paz, acolhe o amor
Vai, constrói um mundo melhor
Abraça os homens, são teus irmãos
Serás feliz na união.

50. Eu irei
Eu irei cantar pelo mundo,
Falar de ti, meu salvador.
Eu irei dar a boa nova,
Dizer a todos: Jesus é amor
Eu irei, falarei a todos
Os que esperam receber Teu fogo
Eu irei levar essa chama
Que iluminará o mundo
Eu irei, levarei a luz
Luz que é graça, vida e calor
Eu irei, amarei a todos
E cantarei: Jesus é amor
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51. Eu sinto que vem do céu
Eu sinto que vem do Céu um sopro leve
Um vento quente que nos aquece
Um sopro vivo que vem de Deus
Um vento que acalma o ser e envolve a alma
Do mesmo modo que o mar se acalma
Logo que as ondas se vão deitar
Eu sinto que vem do Céu um amor imenso
Que se transforma em nuvens de incenso
Um amor suave que vem Deus
Um amor que nos transforma e alumia
Tal como a noite dá vez ao dia
Quando as estrelas se vão deitar

52. Fica junto a nós
As sombras se desvanecem,
E a noite cai
No horizonte se desprendem
Os reflexos tão distantes de um dia
Que nasceu em nós e não terá fim,
Porque sabemos que uma nova vida
Daqui partiu e nunca mais acabará
Fica junto a nós, em breve desce o sol,
Fica junto a nós que o dia findará.
Fica junto a nós e o sol se esconderá.
Se estás entre nós a noite não virá.
Como o mar se espraia
Infinitamente
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O vento soprará e abrirá
Os caminhos escondidos Muitos corações
Hão-de ver uma nova luz clara
Como uma chama que onde passa queima
O Teu amor todo o mundo invadirá
À nossa volta a humanidade,
Luta sofre e espera
Como um deserto que
Sedento pede água a um céu
Que não tem nuvens
Mas um dia há-de dar-lhe vida
Contigo somos nascentes de água pura
Se estás presente, o deserto florirá

53. Glória, Glória, Aleluia
Glória, Glória, Aleluia,
Glória, Glória, Aleluia,
Glória, Glória, Aleluia,
Louvor a Ti, Senhor!
A morte não é dor porque o Senhor assim o quis
A morte não é dor porque o Senhor assim o quis
A prova desse amor é ter por ela um fim feliz:
Que o Senhor ressuscitou!
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Unidos no amor de Jesus Cristo Salvador,
Fomos despertados pela Palavra do Senhor
Ela se fez em nós a Luz que aclara os caminhos
E nos leva a proclamar:
Cantamos a alegria que nos vem do Teu perdão
Cantamos a amizade que nos enche o coração,
Cantamos o Aleluia que nos traz o Teu amor,
Louvor a Ti, Senhor!

54. Grão de trigo
Se o grão de trigo
Não morrer na terra
É impossível que nasça fruto
Aquele que dá
A sua vida aos outros
Terá sempre o Senhor
Felizes seremos nós na pobreza
Se em nossas mãos houver
Amor de Deus
Se nos abrirmos à esperança
Se trabalharmos por fazer o bem
Felizes seremos nós na humildade
Se como crianças soubermos viver
A Terra será a nossa herança,
A nossa herança
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Felizes seremos se partilharmos
Se o nosso tempo fôr para os irmãos
Para quem vive em grande tristeza
E para quem caminha em solidão
Felizes seremos se dermos amor
E houver sinceridade em nossas mãos
Poderemos olhar e ver a Deus
E ver a Deus

55. Guiado pela mão
Guiado pela mão com Jesus eu vou
Sigo como ovelha que encontrou o pastor
Guiado pela mão com Jesus eu vou
Aonde ele vai!
Guiado pela mão com Jesus eu vou
Sigo como ovelha que encontrou o pastor
Guiado pela mão com Jesus eu vou
Aonde ele vai
Se Jesus me diz: “Amigo,
Deixa tudo e vem comigo”
Como posso resistir ao Seu amor?
Se Jesus me diz: “Amigo,
Deixa tudo e vem comigo”
Minha mão porei na Sua e irei com Ele!
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Se Jesus me diz: “Amigo,
Toma tudo, vem comigo”
Como posso ser feliz sem ir com Ele?
Se Jesus me diz: “Amigo,
Sou teu tudo, vem comigo”
Seguirei o Seu caminho, irei com Ele!

56. Há quem diga
Há quem diga que muito Te ama
Há quem diga que muito Te quer
Mas não fazem aquilo
Que Tu ensinaste a fazer
Mas não fazem aquilo
Que Tu ensinaste a fazer
São pessoas que fazem a guerra
São pessoas que levam a dor
E depois ainda ousam
Falar do Teu nome, Senhor
E depois ainda ousam
Falar do Teu nome, Senhor
Eu sei que Tu estás atento
Eu sei que és o redentor
E um dia no julgamento
Todos pagaremos pela falta de amor
Há quem confesse ser pecador
E que chore aquilo que fez
Mas no dia seguinte
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Praticam o mal outra vez
Mas no dia seguinte
Praticam o mal outra vez
E à Tua casa vão pedir-Te perdão
E até juram tentar não pecar
Mas essa tentativa
Não passa da porta para lá
Mas essa tentativa
Não passa da porta para lá
Há quem diga que muito Te ama
Há quem diga
Há quem diga

57. Louvado sejas
Louvado sejas, ó meu Senhor,
Louvado sejas, ó meu Senhor,
Louvado sejas, ó meu Senhor,
Louvado sejas, ó meu Senhor,
Nós queremos louvar-Te em todo o tempo,
Pela lua, o sol e as estrelas,
E por todas as tuas criaturas
Que há no mundo e são tão belas
Pela terra, que a todos nos sustenta,
Pelos frutos, as ervas e as flores,
Pelo dia, com sol ou em tormenta,
Nós cantamos os Teus louvores
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Pelos lares que vivem tão unidos
E são fonte fecunda do Teu povo,
Pelos jovens que lutam com esperança
Para termos um mundo novo

58. Magnificat
Magnificat, magnificat,
Magnificat anima mea Dominum.
Magnificat, magnificat,
Magnificat anima mea.

59. Mãe, o meu dia chegou ao fim
Mãe, o meu dia chegou ao fim
Sinto uma paz dentro de mim
E estou feliz em meu cansaço
Mãe, por tudo o que eu fui e dei
Leva o meu obrigado ao Pai
Enquanto eu fico em Teu regaço
Em Ti vou encontrar o que procuro
Mais alegria para dar e para ser.
Mãe, confio em Ti, és meu seguro
E sinto, Mãe, que Tu me estás a acolher
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Mãe, sinto em mim o Teu amor
Que me ajuda a ser melhor
Fica comigo, porque anoitece
Mãe, quando amanhã eu acordar
Contigo vou recomeçar
Meu coração nunca Te esquece

60. Na longa estrada
Na longa estrada de Jericó,
Um homem sofre e eu vou passar
Vou apressado, vou em missão,
Mas bate forte meu coração
Se eu penso em mim, tu ficas só!
Se eu penso em ti, seremos nós!
A tua dor vai acabar
E mais seguro vou caminhar
Seremos dois a enfrentar
A longa estrada de Jericó
Não temerei, não temerás
Os salteadores que espreitam lá
E na cidade de Jericó
Vamos jantar amor e pão
E quem nos vir há-de pensar
Que vale a pena estender a mão
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61. Nada te turbe
Nada te turbe, nada te espante.
Quem a Deus tem, nada lhe falta!
Nada te turbe, nada te espante.
Só Deus basta!

62. Não adores…
Não adores nunca ninguém mais que a Deus
Não adores nunca ninguém mais que a Deus,
Não adores nunca ninguém mais,
Não adores nunca ninguém mais,
Não adores nunca ninguém mais que a Deus
Não escutes nunca ninguém mais que a Deus,
Não escutes nunca ninguém mais que a Deus,
Não escutes nunca ninguém mais,
Não escutes nunca ninguém mais,
Não escutes nunca ninguém mais que a Deus
Não contemples nunca ninguém mais que a Deus,
Não contemples nunca ninguém mais que a Deus,
Não contemples nunca ninguém mais,
Não contemples nunca ninguém mais,
Não contemples nunca ninguém mais que a Deus
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Porque só Ele te pode saciar,
Porque só Ele te pode saciar,
Não adores nunca ninguém mais
Não escutes nunca ninguém mais
Não contemples nunca ninguém mais que a Deus

63. Não sei como louvar-Te
Não sei como louvar-Te
Nem que dizer Senhor
Confio em tua palavra
Que me abre o coração
Toma a minha vida
Que é simples ante Ti
Ela quer ser louvor
Pelo que fazes em mim
Glória, Glória a Deus
Glória, Glória a Deus
Glória, Glória a Deus
Glória, Glória a Deus
Sinto em mim Tua presença
Sou como Tu me vês
Toma a minha pobreza
E dá-me a Tua paz
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Indigno dos Teus dons
Mas por Teu grande amor
O espírito me anima
Graças Te dou Senhor
Graças por Tua palavra
Graças pelo amor
Graças pela nossa Mãe
Graças Te dou Senhor
Graças por meus irmãos
Graças pelo perdão
Graças porque nos queres
Juntos em Ti Senhor

64. Ninguém te ama
Quanto esperei este momento
Quanto esperei que estivesses aqui
Quanto esperei que Me falasses
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Quanto esperei que viesses a Mim
Sei bem o que tens vivido
Sei bem o que tens chorado
Sei bem o que tens sofrido
Sempre estive a teu lado
Ninguém te ama como Eu
Ninguém te ama como Eu
Olha p’rá cruz é a Minha maior prova
Ninguém te ama como Eu
Ninguém te ama como Eu
Ninguém te ama como Eu
Foi por ti só por ti porque te amo
Ninguém te ama como Eu
Eu sei bem o que tu dizes
Mesmo que ás vezes não Me fales
Eu sei bem o que tu sentes
Mesmo que ás vezes não o partilhes
A teu lado caminharei
Junto a ti sempre estive
Tenho sido o teu apoio
Fui o teu melhor amigo

65. Noite feliz
Noite Feliz! Noite Feliz!
O Senhor, Deus de Amor,
Pobrezinho nasceu em Belém,
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Eis na lapa Jesus, nosso Bem!
Dorme em paz, ó Jesus!
Dorme em paz, ó Jesus!
Noite Feliz! Noite Feliz!
Ó Jesus, Deus de Luz
Quão afável é Teu coração
Que quiseste nascer nosso irmão
E a nós todos salvar!
E a nós todos salvar!
Noite Feliz! Noite Feliz!
Eis que no ar
Vêm cantar
Aos pastores os anjos dos céus,
Anunciando a chegada de Deus
De Jesus Salvador!
De Jesus Salvador!

66. Nossa Senhora do sim
Nossa Senhora do Sim
Maravilha, Virgem Mãe
Cuida, Maria, de Mim
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E que eu diga sim também
Chamou o anjo de Deus:
Maria não tenhas medo,
Serás Mãe do Filho eterno
Eis revelado o segredo!
Ao Céu nada é vedado
Para a salvação do mundo
E onde a mente não vai
Chega o coração profundo
Maria era o povo eleito
Cheio de uma antiga esperança
Por isso ao querer de Deus
Respondeu na confiança
Eis a serva do Senhor!
Foi a resposta que deu
Cumpriu-se então a Promessa
E o Evangelho nasceu
Com ela a Igreja toda
Responda que sim a Deus
E com Maria proclame
Nova terra e novos céus!

67. O auxílio virá do senhor
O auxílio virá do Senhor,
Do Senhor, o nosso Deus.
Que fez o Céu e a Terra.
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O Céu e a Terra.

68. O povo de deus
O Povo de Deus no deserto andava,
Mas à sua frente Alguém caminhava
O Povo de Deus era rico de nada;
Só tinha a esperança e o pó da estrada
Também sou teu povo, Senhor,
E estou nesta estrada
Somente a Tua graça
Me basta e mais nada
O Povo de Deus também vacilava,
Às vezes custava a crer no amor
O Povo de Deus chorando rezava,
Pedia perdão e recomeçava
O Povo de Deus também teve fome,
E Tu lhe mandaste o Pão lá do céu
O Povo de Deus cantando deu graças,
Provou Teu amor, Teu amor que não passa
O Povo de Deus ao longe avistou
A terra querida que o amor preparou
O Povo de Deus corria e cantava
E, nos seus louvores, Teu poder proclamava
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69. O reino de Deus
O reino de Deus
É um reino de paz,
Justiça e alegria.
Senhor, em nós,
Vem abrir as portas
Do teu reino.

70. O Senhor é a minha força
O Senhor é a minha força
Ao Senhor o meu canto
Nele está a salvação
Nele eu confio e nada temo
Nele eu confio e nada temo

71. O senhor é meu pastor
Confiarei nessa voz que não se impõe
Mas que ouço bem cá dentro
No silêncio a segredar
Confiarei, ainda que mil outras vozes
Corram muito mais velozes
Para me fazer parar
E avançarei, avançarei no meu caminho
Agora eu sei que Tu comigo vens também
Aonde fores aí estarei, em Ti avançarei
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O senhor é meu pastor
Sei que nada temerei
Ele guia o meu andar
Sem medo avançarei
O Senhor é meu pastor
Sei que nada temerei
Ele guia o meu andar
Sem medo avançarei
Confiarei na Tua mão que não me prende
Mas que aceita cada passo
Do caminho que eu fizer
Confiarei ainda que o dia escureça
Não há mal que me aconteça
Se contigo eu estiver
Confiarei, por verdes prados me levas
E em Teu olhar sossegas
A pressa do meu olhar
Confiarei, a frescura das tuas fontes
Deixa a minha vida cheia,
Minha taça a transbordar

72. Oração de São Francisco
Onde houver ódio que eu leve o amor
E houver ofensa que eu leve o perdão
E houver discórdia que eu leve a união
E onde houver dúvida que eu leve a Fé
Senhor Jesus
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Senhor Jesus, fazei de mim
Um instrumento da Vossa paz (bis)
Pois é dando que se recebe
E é perdoando que se é perdoado
E é morrendo que se renasce para a vida
E onde houver erro que eu leve a verdade
E desespero que eu leve a esperança
E houver tristeza que eu leve a alegria
E houver trevas que eu leve a luz
Senhor Jesus
Fazei, Senhor, que eu procure mais
Consolar que ser consolado
Compreender que ser compreendido
E amar que ser amado
Senhor Jesus

73. Pai eu Te adoro
Pai, eu Te adoro,
Te ofereço a minha vida,
Como eu Te amo
Jesus Cristo, eu Te adoro,
Te ofereço a minha vida,
Como eu Te amo
Espírito Santo, eu Te adoro,
Te ofereço a minha vida,
Como eu Te amo

PARQUE DAS NAÇÕES

104

PARÓQUIA Nª SRª DOS NAVEGANTES

Trindade Santa, eu Te adoro,
Te ofereço a minha vida,
Como eu Te amo

74. Pai Nosso (galego)
Junto ao mar, eu ouvi hoje,
Senhor Tua voz que me chamou
E me pediu que me entregasse,
A meus irmãos
Essa voz me transformou
A minha vida ela mudou
E só penso agora Senhor,
Em repetir-Te
Pai nosso, em Ti cremos,
Pai nosso, Te oferecemos
Pai nosso, nossas mãos
De irmãos. (bis)
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75. Perdoa, senhor
Perdoa, Senhor, o nosso dia
A ausência de gestos corajosos
A fraqueza dos actos consentidos
A vida nos momentos mal amados
Perdoa o espaço que Te não demos
Perdoa, porque não nos libertámos
Perdoa as correntes que pusemos
Em Ti, Senhor, porque não ousámos
Contudo, faz-nos sentir
Perdoar é esquecer a antiga guerra
E, partindo, recomeçar de novo,
Como o sol, que sempre beija a terra

76. Põe tua mão na mão do meu Senhor
Põe tua mão na mão do meu Senhor da Galileia
Põe tua mão na mão do meu Senhor que acalma o mar
Meu Senhor que cuidas de mim, noite e dia sem cessar,
Põe tua mão na mão do meu Senhor que acalma o mar (bis)
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77. Por isso estamos aqui
Por isso estamos aqui,
Comigo podes contar
E deixarei a bagagem ao lado
Para manter bem abertas as mãos
E o coração cheio de sol
Somos cidadãos de um mundo
Que necessita do voar de uma pomba,
Que necessita de corações abertos,
Sempre sedentos de um mundo novo
Somos cidadãos de um mundo
Que foi criado como casa para todos,
Como lar de uma grande família,
Onde todos vivamos em paz

78. Que este vinho e este pão
Que este vinho e este pão,
Sejam um traço de união,
Entre nós e o Senhor
E em cada hora do dia,
Haja um hino de alegria,
Para cantar em Seu louvor
E em cada hora do dia,
Haja um hino de alegria
Haja um hino de alegria,
Para cantar em seu louvor
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Nós oferecemos ao Senhor,
Neste cântico de amor,
A nossa força, a nossa vida
Vem ó Senhor dá-nos a luz,
Da redenção da Tua cruz,
Da Tua morte revivida
Vem ó Senhor dá-nos a luz,
Da redenção da Tua cruz
Vem ó Senhor dá-nos a luz,
Da redenção da Tua cruz,
Da Tua morte revivida

79. Queres saber de que cor
Queres saber de que cor
São os sonhos de Deus
Volta a olhar o mundo
Pela primeira vez (bis)
Pois o Verbo de Deus
Acampou entre nós.
Pois o Verbo de Deus
Acampou entre nós.
Queres saber o lugar
Da morada de Deus
Volta a olhar o Homem
Pela primeira vez (bis)
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Queres saber o segredo
Do coração de Deus
Volta a olhar o amor
Pela primeira vez (bis)

80. Quero dizer-te sim
Ouvi a Tua voz que me chamou
Convidaste-me a viver nesta missão
Semear o Evangelho como sou
Com os meus gestos, fazer a união
E ao desafio que me fizeste
Ser Sal da terra e Luz do mundo
Quero dizer-Te sim
Quero dizer-Te sim
Anunciar o Teu amor,
A Tua força e alegria
Sentir-Te mais perto de mim
Tu és a razão de eu existir
O sopro do vento que me acordou
És a Luz, a Paz que me faz sorrir
O Verbo que o tempo não mudou
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81. Quero louvar-te
Quero louvar-Te, sempre mais e mais,
Quero louvar-Te, sempre mais e mais,
Buscar a Tua vontade, Tua Graça conhecer
Quero louvar-Te
Quero seguir-Te, só a Ti, Senhor,
Quero seguir-Te, só a Ti, Senhor,
Buscar a Tua vontade, Tua Graça conhecer
Quero seguir-Te
E proclamar-Te, nosso Salvador
E proclamar-Te, nosso Salvador
Buscar a Tua vontade, Tua Graça conhecer
E proclamar-Te
As aves do Céu, cantam para Ti
Os animais do campo reflectem teu poder,
Quero cantar,
Quero levantar as minhas mãos a Ti
Quero louvar-Te!
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82. Quero Louvar-Te
Quero louvar-Te
Com todo o meu ser
Quero amar-Te
Senhor meu Deus
Viver no Teu Amor
Encontrar Tua vontade
Quero louvar-Te
Quero adorar-Te
Só Tu meu Senhor
Quero servir-Te
No meu e ao meu redor
Viver no Teu Amor
Quero sentir-Te
Perto de mim Senhor
Encontrar Tua vontade
Quero adorar-Te
Quero falar-Te de tudo o que sou
Viver no Teu Amor
Encontrar Tua vontade
Quero sentir-Te
Quero louvar-Te
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83. Quero ser como tu
Quero ser como tu, como tu, Maria
Como tu, um dia, como tu, Maria
Quero dizer meu sim, como tu, Maria
Como tu, um dia, como tu, Maria
Quero seguir Jesus, como tu, Maria
Como tu, um dia, como tu, Maria
Quero-me consagrar como tu, Maria
Como tu, um dia, como tu, Maria
Quero servir Jesus, como tu, Maria
Como tu, um dia, como tu, Maria
Quero amar Jesus, como tu, Maria
Como tu, um dia, como tu, Maria

84. Razão de ser
Se Deus está por nós, quem irá contra nós?
E quem irá por nós? Ninguém!
Nem a morte nem a vida nos podem separar
Do amor que nos queres dar, ninguém!
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E o mundo há-de cantar,
À luz do Teu olhar, à luz do amor!
E o mundo há-de entender
O que é o Teu viver, o que é o amor!
Sem medo avançarei, a Ti me consagrei
E assim tudo arrisquei por Ti!
Ninguém eu temerei, sem Ti nada farei,
Sei bem, nada serei, sem Ti!
Irei ao meu irmão, darei o Teu perdão,
E a Tua salvação, em Ti!
Só no Teu coração ouvi minha canção,
Não há libertação, sem Ti!
Tu foste-nos escolher, fizeste renascer
O nosso responder em Ti!
No tempo que vier Teu nome hei-de escrever
Não há razão de ser sem Ti!

85. Se crês em Deus
Se crês em Deus,
Se acreditas que Ele há-de voltar,
Segue o caminho
Que Jesus nos veio ensinar
E então verás
Que a vida se pode tornar melhor
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Cantarei, cantarei
O que Deus nos veio ensinar
Que a maneira de chegar ao céu
É a amar, é a amar, é a amar
O pobre, o rico, o pecador
E tudo o que nesta vida é querido
Ao Senhor
Se Deus quiser,
Hei-de deixar de pensar em mim,
E assim roubar
Tempo ao tempo para O adorar
Serei feliz,
E comigo será todo o que cantar:

86. Senhor Jesus
Senhor Jesus, Tu és Luz do Mundo
Dissipa as Trevas que me querem falar
Senhor Jesus, és Luz na minh’alma;
Saiba eu acolher o Teu Amor

87. Senhor, tem piedade
Senhor, tem piedade de nós
Somos o Teu povo pecador
Toma a nossa vida de pecado e dor
E enche o nosso espírito de amor!
Cristo, tem piedade de nós …
Senhor, tem piedade de nós …
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88. Só por ti Jesus
Só por Ti Jesus
Quero me consumir
Como vela que queima no altar
Consumir de amor
Só por Ti Jesus,
Quero me derramar
Como rio se entrega ao mar,
Derramar de amor
Só por Ti Jesus,
Quero me entregar
Ao sorriso escondido no olhar,
Entregar de amor

89. Somos testemunhas
O Senhor ressuscitou,
Vencendo a morte na Cruz
Nossa esperança está n’Ele,
Ele é o nosso Salvador
Atrás ficou o temor,
A dúvida e a pouca fé
Tornemos realidade
Um reino novo de amor
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Somos testemunhas da Ressurreição
Ele está aqui,
Está presente é vida e é verdade!
Somos testemunhas da Ressurreição
Ele está aqui,
Seu espírito envia-nos a amar
Tu nos reúnes, Senhor,
Em torno do vinho e do pão
E nos convidas a ser
A luz do mundo e o sal
Onde houver ódio e dor
Faremos surgir Tua paz
Em cada gesto de amor,
Senhor, connosco estarás

90. Tomo este pão e este vinho
Tomo este pão e este vinho
Em memória do meu Salvador
Tomo este pão e este vinho
São o Corpo e Sangue do Senhor
Dentro do caminho do Teu Reino
É o Pão que me torna capaz
De fazer da minha juventude
Liberdade, amor, justiça e paz
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Bebendo o Teu Sangue neste Cálice
Bebo o Sangue da Nova Aliança
Tu que o derramaste pelos homens
Para remissão e esperança
Tomando o Pão que é o Teu Corpo
Comungo a Igreja transcendente
Faz Teu Corpo eterna a minha alma
Pela fé me salva para sempre
Levarei comigo a Tua luz
Irei pelo mundo anunciar
Que por nós morreste numa cruz
Mas pudeste a morte derrotar
Comendo o Teu Corpo que foi trigo
Suado nas mãos do lavrador
Levo Tua força que alimenta
P’ra mudar o mundo com amor

91. Tu és fonte de vida
Tu és fonte de Vida
Tu és fogo, Tu és amor
Vem, Espírito Santo.
Vem, Espírito Santo.
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92. Tua palavra
Nós vimos para escutar
Tua Palavra, Tua Palavra
Tua Palavra Senhor (de amor)
Tua Palavra, Tua Palavra
Tua Palavra Senhor (de amor)
Queremos compreender
No mundo iremos viver
Aos homens vamos dizer

93. Ubi Caritas
Ubi caritas et amor
Ubi caritas Deus ibi est
Onde houver amor e caridade
Onde houver amor, aí Deus está
Versão 2:
Onde haja amor e caridade
Onde haja amor, Deus aí está
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94. Vaso novo
Graças quero dar-Te por me amares,
Graças quero dar-Te eu a Ti Senhor
Hoje sou feliz, porque Te conheci,
Graças por me amares a mim também
Eu quero ser, Senhor, amado,
Como o barro nas mãos do oleiro.
Toma a minha vida, fá-la de novo,
Eu quero ser um vaso novo.
Te conheci e Te amei,
Te pedi perdão e escutaste-me
Se Te ofendi perdoa-me Senhor,
Pois Te amo e nunca Te esquecerei

95. Vasos de barro
Nós não nos prégamos a nós,
Mas ao Senhor,
E apenas o fazemos
Por Seu amor
Das trevas resplandesce a luz,
Disse Deus,
E foi Ele quem brilhou
No coração dos seus
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Trazemos, porém,
Este Tesouro em vasos de barro
Para que se possa ver
Vir de Deus esse poder.
Em tudo somos atribulados
E perseguidos
Mas não desamparados
E nunca vencidos
No nosso corpo levamos
Sem cessar
A morte de Jesus
P’rá sua vida manifestar
Sabemos que Aquele que
O ressuscitou
Também ressuscitará
Aqueles por quem olhou
E assim jamais iremos perder
A alegria
Grande é o peso da glória
Que nos espera um dia
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96. Vede, senhor
Vede, Senhor, quanta gente,
Nunca ouviu falar de Vós
Quanta gente não sabe,
Que deve amar alguém
Senhor, aceitai-os assim
Vede, Senhor, nós chegamos,
Prontos a dar o que temos
A vida alegre ou triste,
O amor que em nós existe
Senhor, aceitai-nos assim
A vida alegre ou triste,
O amor que em nós existe
Senhor, aceitai-nos assim
Assim!
A paz esteja com todos,
Que estão aqui reunidos
A cada coração levemos o amor
A cada coração a Paz
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97. Vem, senhor jesus
Como a terra espera a chuva
Que a fecunde e a mantenha,
Como a areia no deserto
Fala ao vento que a acompanha,
Como a corça corre e salta
Até achar onde beber,
Esperamos o Senhor, até Ele aparecer
Vem, Senhor Jesus, oh vem depressa!
Vem, Senhor Jesus, oh vem depressa!
Como o guarda pela aurora
Esperamos o Senhor,
Como alguém espera atento
O seu amigo com ardor,
Como a palma espera o vento
Ao chegar o entardecer,
Esperamos o Senhor, até Ele aparecer
Como a flor que chama sempre
Pelo sol que a alumia,
Como a noite e as estrelas
Chamam sempre o novo dia
Como o dia chama a noite,
Como a noite o amanhecer
Esperamos o Senhor, até Ele aparecer

PARQUE DAS NAÇÕES

122

PARÓQUIA Nª SRª DOS NAVEGANTES

98. Via de amor
Via de amor, és Tu Jesus
O pão do céu que nos transforma em Ti
Não, não estamos sós sobre esta terra
Pois Tu ficaste entre nós,
Para nos saciar
És Pão da vida e inflamas com o Teu amor
Toda a humanidade
Sim, temos o céu sobre esta terra
Pois Tu ficaste entre nós
Mas nos levas contigo
Para a Tua casa onde viveremos junto a Ti,
Toda a eternidade
Não, a sombra da morte não nos assusta
Pois Tu ficaste entre nós
E quem vive de Ti,
Vive para sempre
És Deus connosco, és Deus p’ra nós,
És Deus no meio de nós
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99. Vim aqui
Vim aqui Ó virgem Mãe
Sem saber o que dizer
Eu olhava a tua imagem
Não a conseguia ver
Sentei-me e assim fiquei
Em silêncio, a pensar
Senti descer ó mãe
Sobre mim o teu olhar
Foi então que eu comecei
Com alegria a rezar

100. Vossos pensamentos
Vossos pensamentos são de carne
E dizeis que são do vosso Deus
Mais do que os montes estão distantes lá dos céus,
Vossos pensamentos estão dos Meus
Como o céu se levanta sobre a terra
Assim paira sobre nós Sua bondade
Como a chuva que caindo
Faz esquecer o sol ardente
Deus esquece, porque é Pai, nossa maldade
Vossos pensamentos não são Meus,
Porque os vossos são de sangue e guerra
Meus caminhos são de paz, verdade e de perdão
Para construírem nova Terra
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101. Aleluia, Deus está
Aleluia, Deus está
Aleluia, no meio de nós
Aleluia, procuro um amigo
Que cante comigo e diga:
Aleluia!

102. Ao Teu altar
Ao Teu altar nós levamos Senhor,
As nossas ofertas de pão
O pão do nosso trabalho sem fim,
E o vinho do nosso cantar
Será Senhor nossa justa inquietude,
Amar a justiça e a paz
Saber que virás, saber que estarás
Partindo aos povos Teu pão. (bis)
A sede de tantos homens sem luz,
A dor e o triste chorar
O ódio de tantos homens sem fé,
Cansados de tanto lutar
Nesta patena da nossa oblação
Aceita a vida Senhor
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103. Emanuel (versão original)
Inno da XV JMJ – Roma 2000
Dall’orizzonte una grande luce
Viaggia nella storia
E lungo gli anni ha vinto il buio
Facendosi Memoria,
E illuminando la nostra vita
Chiaro ci rivela
Che non si vive
Se non si cerca
La Verità
L’Emmanuel
Da mille strade arriviamo a Roma
Sui passi della fede,
Sentiamo l’eco della Parola
Che risuona ancora
Da queste mura, da questo cielo
Per il mondo intero:
È vivo oggi,
È l’Uomo Vero
Cristo tra noi
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Siamo qui
Sotto la stessa luce
Sotto la sua croce
Cantando ad una voce.
E’ l’Emmanuel
Emmanuel, Emmanuel.
E’ L’Emmanuel, Emmanuel.
Dalla città di chi ha versato
Il sangue per amore
Ed ha cambiato il vecchio mondo
Vogliamo ripartire
Seguendo Cristo, insieme a Pietro
Parola viva
Che ci rinnova
E cresce in noi
Un grande dono che Dio ci ha fatto
È Cristo, il suo Figlio,
E l’umanità è rinnovata,
È in Lui salvata
E vero uomo, è vero Dio,
È il Pane della Vita,
Che ad ogni uomo
Ai suoi fratelli
Ridonerà
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La morte è uccisa, la vita ha vinto,
È Pasqua in tutto il mondo,
Un vento soffia in ogni uomo
Lo Spirito fecondo
Che porta avanti nella storia
La Chiesa sua sposa,
Sotto lo sguardo
Di Maria,
Comunità
Noi debitori del passato
Di secoli di storia,
Di vite date per amore,
Di santi che han creduto,
Di uomini che ad alta quota
Insegnano a volare,
Di chi la storia sa cambiare,
Come Gesù
E giunta un’era di primavera,
È tempo di cambiare
E oggi il giorno sempre nuovo
Per ricominciare,
Per dare svolte, parole nuove
E convertire il cuore,
Per dire al mondo, ad ogni uomo:
Signore Gesù
Rinasce in noi la fede,
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E l’Emmanuel,
Dio con noi
Cristo tra noi
Sotto la sua croce
E l’Emmanuel, Emmanuel
Sotto la stessa croce
Cantando ad una voce
E l’Emmanuel, Dio con noi
Cristo tra noi
Sotto la sua croce
E l’Emmanuel, Emmanuel
Sotto la stessa croce
Cantando ad una voce
This city which has poured out
Its life-blood out of love
And has transformed the ancient world
Will send us on our way,
By following Christ, together with Peter,
Our faith is born again,
The living word
That makes us new
And grows in our hearts
Ce don si grand que Dieu nous a fait
Le Christ son Fils unique;
L’humanité renouvelée
Par lui est sauvée
Il est vrai homme, il est vrai Dieu,
Il est le pain de vie
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Qui pour chaque homme
Pour tous ses frères
Se donne encore,
Se donne encore
Llegó una era de primavera
El tiempo de cambiar:
Hoy es el día siempre nuevo
Para recomenzar,
Cambiar de ruta y con palabras nuevas
Cambiar el corazón
Para decir al mundo, a todo el mundo:
Cristo Jesús
Y aquí
Bajo la misma luz,
Bajo su misma cruz,
Cantamos a una voz
È l’Emmanuel, l’Emmanuel, l’Emmanuel...

104. Sempre pensando em Ti
Sempre pensando em Ti Senhor
Sempre pensando em Ti
Tu és o sol que brilha
Que se encontra em mim
Sempre pensando em Ti Senhor
Sempre pensando em Ti
Tu és a fonte de água que está dentro de mim
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Senhor perdoai as minhas faltas
Ajudai-me a ser um bom escuteiro (cristão)
Eu quero sempre viver o bem até morrer
Eu quero ser feliz
Sempre pensando em Ti Senhor
Sempre pensando em Ti
Tu deste a Tua vida que está dentro de mim
Sempre pensando em Ti Senhor
Sempre pensando em Ti
Tu és o Pai também que eu conheço tão bem

105. Santo Santo, é o Senhor Deus
Santo Santo, é o Senhor Deus
Deus do Universo, Deus do Universo (bis)
Os céus e a terra proclamam a Vossa Glória
Hossana, Hossana
Bendito o que vem em nome do Senhor
Hossana, Hossana

106 Cordeiro de Deus
Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo
Tem piedade de nós (4x)
Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo
Tem piedade de nós (4x)
Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo
Dá-nos a Tua paz (4x)
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107. Nos campos coalhados
Nos campos coalhados de trevos e boninas,
No pão da cevada, nas verdes colinas
Nas mãos das crianças, na voz do pastor
Em tudo Te encontro, Senhor
Nas nuvens redondas, nos cucos nos galhos,
Nos ninhos cantando por moitas e atalhos
Nas manhãs tingidas de sonho e de cor
Em tudo Te encontro Senhor
Na esperança que mora nos olhos gaiatos
Na cor da seara, no aroma dos matos
Nas asas do sonho, no gosto do pão
Em tudo Te encontro Jesus meu irmão.
Em Tudo Te encontro Jesus meu amigo
Na graça das pombas, na dança do trigo,
Na voz dos garotos, no vento bailando,
Nas mãos dos velhinhos rezando
Em tudo Te encontro, meu irmão Jesus,
Nas gotas da chuva, nos raios de luz,
Num barco encalhado, na espuma do mar
Em cada menino a sonhar
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108. Minha vida tem sentido
Minha vida tem sentido
Cada vez que eu venho aqui
E Te faço o meu pedido
De não Te esqueceres de mim
Meu amor é como este Pão
Que era trigo que alguém plantou, depois colheu
E depois tornou-se salvação
E deu mais vida e alimentou o povo Meu
Eu te ofereço Vinho e Pão
Eu te ofereço o meu amor (bis)
Minha vida tem sentido
Cada vez que eu venho aqui
E Te faço o meu pedido
De não me esquecer de Ti
Meu amor é como este Vinho
Que era fruto, que alguém plantou, depois colheu
E depois encheu-se de carinho
E deu mais vida e saciou o povo Meu
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109. Abriu-se a manhã
Abriu-se a manhã
E eu Te encontrei, a chama brilhou
E o seu fogo entrou em mim
Mesmo se distante,
Para nós o longe é perto;
O nosso horizonte
É o céu unido ao mar
Amar é a partida
De um sonho sem chegada,
Voar nas asas do vento
E subir ao infinito.
Não há fronteiras que separem
Nossa amizade é sermos um só.
Só o amor faz renascer a vida em nós,
A vida em nós, em nós. (Bis)
A vida em nós, em nós.
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110. Homem Novo serás
Um Homem Novo vai nascer
Neste dia em que tudo vai mudar;
Sim
Tens um mundo p’ra transformar
E B P para te orientar
Nas costas tens a mochila
Cheia de segredos p’ra desvendar;
Sim
Na partilha vais viver
Novas histórias terás p’ra contar
[Vive, partilha e avança
Sem medo do amanhã.
Segue Cristo e B.P.
E um Homem Novo serás.] (Bis)
Nas tuas mãos tens o mundo
Tens muito para ensinar,
Há um novo rumo a seguir,
Novos sonhos para alcançar
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111. Ilhas
Se te sentes só no mundo
E pensas que não tens um amigo,
Se te sentes uma ilha toda rodeada de mar,
Vem junta-te a nós,
Somos ilhas como tu,
Só que o mar que nos rodeia
É feito de escutas sempre a cantar
Somos ilhas mas estamos juntos
Sempre juntos no ideal de B.P.
Não há mar que nos separe
Não há guerra que nos pare
É este mar de jovens cantando
Que nos dá força p’ra prosseguir
Há continentes inteiros
Que estão separados,
São as guerras só quem não quer
É que não vê
Somos ilhas mas estamos juntos,
E do mundo queremos fazer,
Uma ilha gigante e unida
Pelo ideal de BP
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112. Impele a tua própria canoa
Não deixes cair teus olhos,
Não te deixes enganar,
Olha de frente os escolhos,
Olha podes encalhar
É urgente estar atento,
Ver para onde corre a maré,
Ver de onde sopra o vento,
Não vás tu perder o pé
B.P. é quem to diz, oh oh,
Impele a tua própria canoa.
Se queres mesmo ser feliz,
Não te deixes ir à toa,
Impele a tua própria canoa,
Impele a tua própria canoa.
A vida não é um deserto
Não queiras ficar no cais
Lenço rubro é rumo certo
Decide tu aonde vais
Não queiras ficar no cais
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113. Irei ficar
Viver por Ti é uma razão
Da “cor vermelha debruada”
Um caminho, uma saída
Ou entrar na encruzilhada
Estou num ponto sem retorno
Ou talvez na minha entrada
Irei ficar? (irei ficar! )
Irei seguir? (eu vou ganhar! )
Irei Contigo à minha frente
Gritar a toda a gente:
Que sou Caminheiro !
É difícil entender
O que de mim mais se espera
Quando não há solução
E quando tudo desespera
Estou a tentar encontrar
Um rumo novo nesta estrada
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114. O nosso azul
O nosso azul, cor do céu e do mar,
Dá-nos mais força, para lá chegar
Chegar é ser feliz, sentir-te perto de mim
Poder cantar e rir, dizer-te sempre que sim
Somos pioneiros, e sempre os primeiros,
Queremos viver, sempre a crescer
Pega na mochila, na tua viola,
Vamos em equipa, todos acampar
Vamos acampar, para serra e para o mar,
E à fogueira, as cantigas ao luar
Seguimos a pista, de mãos dadas,
E, em conjunto, rumo ao fim
Somos pioneiros, construtores do Mundo,
Sentimos força, p´ra criar e lutar
Protege o verde, que nos deixa viver,
Estar sempre alerta para servir
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115. O sonho é
Há um lugar longe de se ver
Onde o azul passou,
Já conheci e por lá passei,
Onde o sonho andou
Recordei num abraço o dia
Faço crescer a vontade só de olhar para trás,
Mas não mudará mesmo o lugar,
Só o tempo o faz, vou andar, respirar a vida
[O sonho vai, o sonho é correr
E mudar sem voltar para o tempo de amar;
É só deixar o mundo para trás, é só querer.] (Bis)
Tere-re-re...
Solto no ar este meu querer vivo e não mudou,
Cresce o amor sente-se no céu o que já mudou;
Sou um só ser que quer a vida
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116. Pedacinho de Deus
Se sentes dentro de ti
A vontade de amar,
Em gestos que criem fontes,
A audácia de sonhar
Mais longínquos horizontes
E o apelo a escalar
Cada vez mais altos montes
Cada vez mais altos montes
Então…
Tens em ti, um pedacinho de Deus
Tens rumos certos no coração
Desperta o sonho, tens em ti os céus
Liberta a vida da palma da mão
Faz desses rumos, os caminhos teus
De B.P. recebeste, recebeste esta missão!
Se sentes dentro de ti
Sempre a sede de gritar,
O nome da liberdade,
A coragem de falar
A palavra da verdade
E a servir, participar,
Na construção da cidade,
Na construção da cidade
Então...
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117. People in motion (roverway 03)
When you start to ask yourself
All the things that life could be,
You won’t really find an answer
Till you get up on your feet
Just take the chance and try
Start the journey of a life
Look around you – there’s others
Feeling quite the same as you
All together we will be…people in motion
[Don’t you stand out there alone
Here’s the challenge you’ve been looking for;
Get committed and take a step
You can make the difference !] (Bis)
Once you start to share you’ll see
All the difference you can make
There’s a reason to be here :
Life will change because of you
The future depends on you
Take the message home and act
You’ve made the dream come true
Show how others can do that
All around the world you’ll find…people in motion
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118. Renasce em mim
Se um dia ficasse sem Ti,
Olharia as estrelas do céu,
P’ra lembrar que viveste por mim
E p’ra sempre guardar-Te,
Para sempre lembrar-Te,
Na marca de um gesto meu
Renasce em mim,
Mostra como ama alguém,
Que precisa de mim
P’ra mostrar o melhor que Deus tem.
O que eu sinto não posso explicar,
É difícil saber e dizer;
O que eu tenho não posso negar,
Que é aquilo que eu quero,
É aqui que eu desejo
E não vou abandonar
Reviver o que vivi,
Renascer contigo,
Conquistar o Teu espaço astral,
Pois quem ama não teme o bem e o mal
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119. Sorri
Sorrir de manhã
Quando a aurora despontar
Se o trabalho é de enfadar
Sorri o escuta
Nas dificuldades,
Pois sempre quer alegrar
Sorrir é a alma a reflorir
Sorrir, sorrir
Sorrir é a mais bela
A mais límpida expressão
Se está alegre o coração
Sorri o escuta quando a correr vai
Praticar a boa acção
Sorrir é a alma a reflorir
Sorrir, sorrir
Sorrir à noitinha
Cumprindo já o dever
Sem contratempo a temer
Sorri o escuta
Em toda a ocasião
Que está pronto a dizer
Sorrir é a alma a reflorir
Sorrir, sorrir
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120. Graças Senhor
Quantas coisas
Quis agradecer
Neste dia que é sol a despontar
Entre as nuvens que escondem o olhar
E sem deixar brilhar
Tua luz ao longo do caminho
Obrigado,
Tu ó meu Senhor
Pelo amor que sempre eu senti
Pela fé que em mim desabrochou
Eu creio em ti Senhor
Pois só tu és o Deus do amor
Graças Senhor
Te dou graças pela vida que há no mundo
Graças Senhor
Pela chuva, pelo frio e o calor
Pelo sol e as estrelas
Pela terra e pelo mar
Pela música que canta o teu amor
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121. Tu, que nas margens do lago
Tu, que nas margens do lago
Não buscaste nem sábios nem ricos
Mas só quiseste que eu Te seguisse
Senhor, Tu fixaste os meus olhos
Ternamente meu nome disseste
Nesse lago, eu deixei minha barca
Pois, em Ti, encontrei outro mar.
Tu, sabes bem o que tenho
Em meu barco, nem ouro nem armas
Somente as redes e meu trabalho
Tu, minhas mãos requisitas
Meu trabalho, que a outros descanse
Minha amizade, que ao mundo abrace
Tu, pescador de outros lagos,
Ânsia eterna das almas que esperam
Um bom amigo que assim nos chama
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122. Um amigo é um bem
Um amigo é um bem,
Um tesouro que se tem
Sois vós luz das estrelas
Que nos guiam mais além
São momentos bons e maus
Nesta estrada percorrida
Digo mais não vos trocava
Por nada desta vida
E talvez um dia chegue a hora do adeus
Deixar-vos-ei com pena amigos meus
Mas mesmo longe
Vós estais perto ao pé de mim
Pois entre amigos é assim.
Um amigo é um irmão
Nosso pensar nossa mão
Meus amigos estais aqui
P’ra vós canto esta canção
O tempo voa nestes instantes
E já estamos de partida
Digo mais, não vos trocava
Por nada desta vida
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123. Somos um povo que caminha
Somos um povo que caminha
E juntos caminhando podemos alcançar
Outra cidade onde há justiça
Sem penas nem tristezas
Cidade onde há paz
Somos um povo que caminha
Que marcha pelo mundo
Buscando outra cidade
Somos errantes peregrinos
Em busca de um destino
Destino de unidade
Sempre seremos caminhantes
Pois só caminhando podemos alcançar
Outra cidade onde há justiça
Sem penas nem tristezas
Cidade onde há paz
Sofrem os homens irmãos nossos
Buscam entre as pedras
A parte do seu pão
Sofrem os homens oprimidos
Os homens que não têm paz
Nem liberdade
Sofrem os homens irmãos nossos
Mas indo tu com eles, contigo alcançarão
Outra cidade onde há justiça
Sem penas nem tristezas
Cidade onde há paz
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124. Dou-vos um mandamento novo
Dou-vos um mandamento novo
Dou-vos um mandamento novo
Que vos ameis uns aos outros
Como Eu vos amei
Quando todos vos amardes como irmãos
Será esse o testemunho do meu Reino
Quando todos praticardes a justiça
Dais ao mundo a conhecer o Evangelho
Todo aquele que me fizer conhecido
Pelas obras da verdade e do amor
Anuncia a certeza de um caminho
Aproxima os que vivem sem esperança
Se guardardes os preceitos que vos deixo
Tereis força para vencer a opressão
Se fizerdes o que vistes e ouvistes
O meu Reino crescerá como um fermento
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125. Quando o profeta chegar
Quando o profeta chegar
À terra faminta de pão e de sol
Quando a esperança regar
A terra molhada de sangue e suor
E quando a aurora romper
De longe trazendo a esperança no olhar
Então eu irei, tu irás, nós iremos
Soltar as fontes da paz
Vem à festa dos pobres,
Canta connosco
A canção da paz
Vem traz a tua dor,
Traz a tua voz,
Vencerás!
Quando o profeta falar
Aos grandes da terra aos fartos de pão
Quando a esperança descer ao peito dos fracos
Da gente sem voz
E quando a promessa surgir metendo
No peito a força do querer
Então eu irei, tu irás, nós iremos
Cantar a libertação
Quando o profeta rasgar
Os muros erguidos p’lo medo de ser
Quando o dia brilhar nos olhos molhados
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Das almas sem véu
E quando a verdade soltar a vida
Que o peito não pode conter
Então eu irei, tu irás, nós iremos
Mudar as trevas em luz
Quando o Menino nascer
No monte sozinho, na noite da paz
Quando o mistério se abrir
E a terra trouxer o fruto do céu
E quando a palavra habitar
Num mundo ardendo em ânsia de amor
Então saberei, saberás, saberemos
Que o sol não mais morrerá

126. Graças ao Senhor
Graças ao Senhor, porque Ele é bom
Graças ao Senhor, porque Ele é bom
Graças ao Senhor, porque Ele é bom
Porque é eterno o Seu amor.
Diga Israel, porque Ele é bom
Diga Israel, porque Ele é bom
Diga Israel, porque Ele é bom
Porque é eterno o Seu amor
Digamos nós, porque Ele é bom
Digamos nós, porque Ele é bom
Digamos nós, porque Ele é bom
Porque é eterno o Seu amor
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127. Rumos do Homem Novo
Na vara que se abre em dois caminhos,
Aceitamos proposta de opção,
Sabendo que nunca vamos, sozinhos
Quando é por Cristo, a decisão
Mochila às costas, com o pão e a palavra,
Levamos tenda prontos para partir
Guia-nos um fogo, que não se apaga
Que acende no lenço, a cor do servir
Ser Caminheiro
Nos rumos do Homem novo
Ser construtor,
De um mundo novo
Caminhando no amor
Ser Homem novo
Sonhamos cada dia o amanhã,
E que queremos de esperança decidida,
E partilhar na carta de clã
Nossos rumos, prosseguem aventuras
De encontros do Homem com Deus, na História
A exigir a coragem de rupturas
De que a cruz no mundo, gritar memórias
Nas palavras de montanha, a verdade
A chamar por coerência e compromisso,
O Evangelho feito comunidade,
Vivido em atitude de serviço
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De B P vem o apelo a navegar,
Caminhos de triunfo, a felicidade,
Em Jesus Cristo a meta a alcançar,
O Homem novo chamado à eternidade

128. Somos um
Ao passar a vida, eu sei,
Que nem tudo vai ser como sonhei
Ter caminho p’ra fazer
E um Plano, sem saber ser “Mais alguém”
E vais ver, vais sentir, não precisas desistir
Quando a vida te pára e diz “Não!”
Pois Eu estou junto a ti, dou-te a força que há em Mim
Tu és mais do que “um só”: somos Um!
Somos Um, somos Um... Somos Um
Somos Um, somos Um... Somos Um
Posso ser igual a mim
Ou terei de desistir de ser assim?
Confiar no coração?
Ou no Plano que Deus tem para mim?
Mesmo os que aqui não estão, de ti esperam, com razão
Teu Rumo tu estás a traçar
Seres alguém, seres Feliz, porque “Alguém” assim o quis
Seres um “mais” para ti: somos Um!
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Somos Um, eu e Tu, como a Terra e o Céu
Unidos pelo mesmo Sol
E de ti vais colher o orgulho de crescer...
E sorrires quando vires que somos... Um...

129. Tempo Novo
Desde sempre
Sopra uma brisa,
Forte envolvência
Que nos quer guiar,
Sábia Voz
Que nos toca o coração
Sabemos hoje onde
Nos pode levar
O mundo avança
Com a nossa vontade
Se uma criança
Sonhar ser grande:
Nós queremos realizar
Esse sonho!
Será um tempo Novo... No-vo
Seremos realizadores de sonhos
(Seremos realizadores de sonhos)
Homens novos, num tempo novo.
(Num tempo novo, e amanhã)
Seremos realizadores de sonhos
(Um tempo novo) tempo novo
(Homens novos), homens novos.
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Ao chegar,
Ao alto da montanha,
Desafia o eco
Gritando: FELICIDADE!
E ela virá de volta, uma e outra vez,
De cada vez
Que encontres a dificuldade
Queremos aceitar
O nosso desafio!
Caminheiro é
Saber crescer por dentro
Despertar do sonho,
E realizar a Vida,
E avançar consciente,
Em cada encruzilhada
...E espalharemos esta mensagem:
...Há sempre uma brisa que sopra
Ela traz a voz sábia de Deus
E irá tocar-vos o coração
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la
Despertar do sonho...
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130. Claros horizontes
Claros horizontes
Vida empenhadas, em lutar por conquistar Este belo ideal
Ser jovem é olhar o céu azul, sorrir
Ser jovem é amar um ideal, um ideal feliz
Sentir dentro de si uma grande paixão
Por amar os homens todos como irmãos
Todos como irmãos
Ser jovem é fechar o coração ao mal
Ser jovem é espalhar a paz, como um jogral
Viver o amor com a alma a cantar
E o sorriso da esperança no olhar, esperança no olhar
Ser jovem é lutar até ao fim, vencer
O jovem é aquele que escolheu, que escolheu viver
Que fez do amor a mais bela canção
E entre todos repartiu o seu, o seu coração

PARQUE DAS NAÇÕES

156

PARÓQUIA Nª SRª DOS NAVEGANTES

131. Voa a grande altitude
Não fiques na praia,
Com o barco amarrado,
E medo do mar!
Tudo aqui é miragem,
Mas na outra margem,
Alguém a esperar!
Como a onda que morre,
Sozinha na praia,
Não fiques brincando!
No ar confiante,
Ensina o teu canto de ave voando!
Voa bem mais alto, livre sem alforge
Sem prata, nem ouro,
Amando este mundo, esta vida que é campo
E esconde um tesouro!
Ninguém te ensinou, mas no fundo tu sentes,
Asas p’ra voar!
Nem que o céu se tolde e as nuvens impeçam
Tu não vais parar!
Há gente vivendo, tranquila e contente,
Como eu já vivi!
És águia diferente, céu azul, cinzento,
Foi feito p’ra ti!
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132. Eu escolhi-te para amar
Amai o Meu povo, diz o Senhor,
Falai ao coração do homem,
Gritai que o amor venceu,
Preparai o caminho que vem do teu Redentor
Eu escolhi-te para amar,
Dou-te a força e luz para guiar.
Eu sou consolo em teu olhar,
Glória a Deus! (bis)
Amai o Meu povo, diz o Senhor,
Tirai a cegueira ao Meu povo
Eu já fechei contigo a aliança perpétua,
Eu sou o único Deus
Amai o Meu povo, diz o Senhor,
Mostrai- lhes o caminho da liberdade
Eu vos darei fortes asas, transformarei
Vossos passos em caminhos de eternidade
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133. Abre a tua mão
Abre a tua mão, deixa o mundo entrar,
Estende os braços tens de acreditar,
Que o caminho que leva à paz já começa onde tu estás.
Oiço a chuva que cai lá fora, o vento sopra no meu coração:
É o grito de um irmão
Desde criança que ouves falar, dos que partem para lá do mar
Queres ser também dos seus, dar a conhecer a Deus
Estou sozinha e penso em Ti, naquele dia em que falaste comigo,
Meu irmão, meu amigo
Queres ser a paz onde houver guerra,
Plantar Seu Reino aqui na Terra
Vives somente p’ra amar, Deus em primeiro lugar
És missionário para servir, foste chamado para outro lugar,
No Oriente vais ficar
Nunca te deixes abater, foste moldado para vencer,
Mostra a força da fé, vive ao ritmo da maré

159

PARÓQUIA Nª SRª DOS NAVEGANTES

134. Boneca de sal
Quem és tu? Quem sou eu?
Quem és tu? Quem sou eu?
Peregrino para um dia responder!
O caminho vou começar,
Vem comigo, parar é morrer
Juntos vamos caminhar, estrada longa para subir,
Vergonha não é cair, cair e levantar
Olhar em frente e sorrir, voltar a perguntar
Quem és tu?...
Quando alguém nos chama, nós devemos escutar,
Seu grito comunicar
Mesmo quem não ama, Cristo sabe escutar,
Ele é a nossa chama
Quem és tu?...
Juntos vamos caminhar
Quem és tu?...
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135. Ensina-nos Maria
Quando o teu Filho contigo vier,
P’ra festa da vida fazer:
Ensina-nos Maria,
A fazer o que Ele disser,
Tudo é possível nas Tuas mãos meu Senhor,
A Eucaristia é teu milagre de amor
Quando o vinho do amor nos faltar,
E a gente ao irmão se fechar
Quando na mesa do nosso Irmão,
Faltar água, vida e pão
Quando faltar a justiça entre nós,
E muitos ficarem sem voz
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136. Lema de vida
Fechando os olhos tudo se desfaz,
O medo surge já não sou capaz
Deixamos de sonhar, paramos de amar
Queremos caminhar, pelo mundo aprender!
Para depois ensinar, o mundo a crescer.
Gritar bem alto a Tua verdade,
O Teu lema de vida, é onde queremos chegar.
Quero viver no amor da Tua bondade,
Reconhecer que errei, pedir perdão.
Esquecemos Tua presença,
Lembrá-la quando precisamos
Teu amor é alimento quando caminhamos

137. Longe de ti
Longe de Ti eu ando Senhor,
Vagueio pelas ruas sem um rumo,
Dá-me a Tua luz nos caminhos escuros da vida
E não me deixes sentir só
Bem sei que por vezes não Te escuto,
Não deixo entrar em mim Teu Santo Espírito,
Peço-Te perdão pelo que fiz,
Dá-me forças para não mais voltar a pecar.
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Longe de Ti eu ando Senhor,
Vagueio pelas ruas sem um rumo,
Dá-me a Tua luz nos caminhos escuros da vida
E não me deixes sentir só

138. Mais outro dia findou
Mais outro dia findou
E eu venho-Te ver,
Para conversar
Mais outra noite chegou,
E eu venho agradecer,
Antes de repousar
Andei o dia inteiro procurando o meu irmão.
Eu quis ser instrumento do Teu amor, do Teu perdão.
Muito obrigado Senhor,
Pelo amor que ensinei,
Pelo amor que recebi
Muito Obrigado Senhor,
Pela dor que suavizei,
Por sorrisos que sorri
Sou peregrino do amor
E venho agradecer
O amor que vivi
Houve tristezas Senhor,
Mas eu não quis sofrer,
Pois caminhei em Ti
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139. Maria de Nazaré
Maria de Nazaré, Maria me cativou,
Fez mais forte a minha fé e por filho me adoptou.
Às vezes eu paro e fico a pensar,
E sem perceber me vejo a rezar,
E meu coração se põe a cantar,
P’ra virgem de Nazaré
Menina que Deus amou e escolheu,
P’ra mãe de Jesus o Filho de Deus,
Maria que o povo inteiro elegeu,
Senhora e mãe do céu
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus

140. Permanecei em Mim
Permanecei em Mim,
É Teu pedido Senhor,
E eu ficarei em Vós,
É Tua promessa de amor
Permanecei em Mim,
É Teu pedido Senhor,
E eu ficarei em Vós,
É Tua promessa de amor
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Minha vida em Tua vida,
Teu desejo é transformar,
Meu sorriso em Teu sorriso,
Meu olhar em Teu olhar!
Para que sejamos um,
Como a árvore e o ramo,
Unifica em Teu amor,
Todas as coisas, tudo o que eu amo!
Une em Ti, ó meu Senhor,
O meu nada com o Teu ser,
Minha fraqueza e Tua força,
Meu viver com Teu viver!
Para que não seja eu
Quem vive agora, mas sim
Nas alegrias e na dor
Sejas Tu quem vive em mim!
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141. Procurei
Naquele labirinto, eu ouvi o meu nome,
Levantei-me, procurei a minha fonte
Ouvi o silêncio, procurei uma saída,
Andei perdido, não pensei por onde ia
Descobri uma fonte, e olhei para o alto,
Deixei as lágrimas e dei aquele salto.
Parei, a coragem absorveu-me.
Gritei, ouvi meu nome, procurei.
Parei, a coragem absorveu-me.
Gritei, ouvi meu nome, procurei.

Tudo ruiu, quando reabri meus olhos,
Não vi paredes, podia amar
Podia partilhar, perdoar e festejar,
Tudo encontrei, p’ra lá do labirinto

142. Quando Te escuto
Quando Te escuto, no cantinho do meu coração,
Tenho a certeza que és meu amigo,
Que és meu irmão
Quando no silêncio, ouço a Tua voz,
Sei que não estou só, pois Tu me dás a paz
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Porque Tua palavra é vida,
Porque Tua palavra é paz,
Porque Tua palavra é amor
E a ela as redes lançarei.
Quando no escuro me falaste, encontrei um rumo,
Pois senti que era chama acesa,
No caminho deste mundo
Quando estou só, sei que vives em mim,
Por isso a graça que me dás, eu quero anunciar
Quando precisares de mim, fala-me ao coração,
Ajuda-me hoje e sempre,
No anúncio ao irmão
Quando estiver na multidão, Tua palavra quero gritar,
Para que todos saibam, a quem as redes lançar

143. Quem as mãos estende
Quem as mãos estende,
Quem sabe dar valor,
E quem nunca se cansa
Sabe de Amor
Quem, cada manhã,
Saúda alegre o sol,
Quem é forte, quem vive,
Sabe de Amor
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Quem não se retira,
Quem cuida com amor,
Quem as portas não fecha,
Sabe de Amor
Quem assim procede,
Caminha até à Luz,
Pode até não saber,
Mas segue Jesus

144. Senhor tende piedade
Senhor tende piedade,
Ouvi a nossa oração em Teu louvor,
Vem Senhor depressa,
Dá-nos teu amor, a Tua verdade
A Tua verdade
Cristo tende piedade,
Nós vivemos com a esperança em Teu perdão,
Vem Jesus depressa,
Dá-nos Tua mão, o amor e a liberdade
O amor e a liberdade
Senhor tende piedade,
Hora de incerteza pede reconciliação,
Por isso Te dizemos,
Que nos comprometemos, com o nosso irmão,
Com a Tua verdade
Para a liberdade
Com o Teu amor, aqui vamos Senhor
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145. Senhor, tu amas o mundo
Senhor, Tu amas o mundo
Senhor, Tu amas o mundo;
Senhor, Tu amas os Homens.
Senhor, Tu amas os Homens.
Amas o mundo inteiro e tudo o que nele vive,
Amas cada homem,
Como se apenas ele existisse em toda a terra
Seja forte ou fraco, mais novo ou mais velho,
Seja branco ou negro
Amas Senhor, com o mesmo amor, todos os homens
De tal modo nos amas que nos deste Teu filho,
Para ser o caminho,
Que nos conduz à salvação pelo amor
Feitos à Tua imagem, com poder e vontade,
Construímos o mundo,
Com a certeza do Teu amor que está entre nós
És libertador, tens palavras de vida,
Fazes de nós um povo,
Para levar a salvação a toda a terra
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146. Vós todos sereis meu povo
Vós todos sereis meu povo
E Eu sempre serei vosso Deus.
Dar-vos-ei um coração novo
E infundirei Meu Espírito de Amor.
Será um coração sem fronteiras
Onde todos tenham um lugar
Onde a única linguagem
Seja o amor e a unidade
Será um coração que se comova
Levantará o que cansado está
Chorará com o que chora
Com o que ri sorrirá
Será um coração onde brote
A justiça e a fidelidade
Semeará a esperança
Surgirá a verdade
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147. Santo Santo é o Senhor
Santo Santo é o Senhor
(Santo Santo é o Senhor)
Senhor Deus do Universo
(Senhor Deus do Universo)
O céu e a Terra proclamam
(O Céu e a Terra proclamam)
A Vossa Glória
O céu e a terra proclamam a Vossa Glória
Hossana nas alturas
Bendito o que vem em nome do Senhor
Hossana nas alturas

148. Recado
Aqui me tendes ajoelhado
Senhora aceita o meu recado
Que hoje deixo ao filho Teu
Senhora leva tudo o que é meu
Senhora leva tudo o que é meu
São alegrias e são tristezas
São os meus dias toda a beleza
Que sempre encontro em meu viver
Senhora venho agradecer
Senhora venho agradecer
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Senhora aceita o meu recado
Senhora leva tudo o que é meu
Assim me encontro ajoelhado
Assim me dou ao filho Teu
Assim me dou ao filho Teu

149. Despertou de um sonho
Despertou de um sonho,
Um homem viu,
E fez nascer em cada olhar,
A semente da nova alegria
Dando a mão a quem precisa,
Sempre certo da divisa,
Caminhando monte a cima,
Renovando a vida
Olhar o mundo como ele o vê,
Queremos ser a imagem de B.P.
O topo está mais perto dentro de nós.
Vamos levar ao mundo a sua voz,
A sua voz na razão de viver,
O seu viver para construir
Deixando o mundo sempre um pouco melhor,
Sempre Alerta para Servir.
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E quando ele olhou em seu redor,
Não reparou que a noite,
Agora não era tão noite
E ao romper de um novo dia,
Vendo a gente que o seguia,
Fez-se raiz de uma árvore
Renovando a vida

150. Confiarei
Confiarei nessa voz que não se impõe
Mas que ouço bem cá dentro no silêncio a segredar
Confiarei ainda que mil outras vozes
Corram muito mais velozes para me fazer parar
E avançarei, avançarei no meu caminho
Agora eu sei, que tu comigo vens também
Onde fores aí estarei, sem medo avançarei
O Senhor é meu pastor, sei que nada temerei
Ele guia o meu andar
Sem medo avançarei
Confiarei na Tua mão que não me prende
Mas que aceita cada passo do caminho que eu fizer
Confiarei ainda que o dia escureça
Não há mal que me aconteça se contigo eu estiver
E avançarei, avançarei no meu caminho
Agora eu sei que Tu comigo vens também
Onde fores aí estarei, sem medo avançarei
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151. Sois a semente
Sois a semente que há-de crescer
Sois a espiga que há-de brilhar
Sois o fermento da terra e o sol
Luz nova do mundo a alastrar
Vós sois o sol da manhã a nascer
Sois a espiga que há-de crescer
Vós sois no mundo denuncia do mal
Profetas que eu vou enviar
Ide amigos pelo mundo anunciando o amor
Mensageiro da vida, do perdão e da paz
Sede amigos testemunhas da minha Ressureição
Sede a minha presença, eu convosco estarei
Sois uma chama que há-de acender
Outros focos de fé e amor
Sois os pastores que hão-de guiar
Os homens, pra um reino melhor
Sois os amigos que quis escolher
Sois palavras que quero gritar
Sois o mundo novo em que germinarão
Justiça, verdade e amor
Sois fogo e luta que eu vim trazer
Sois a onda que agita o mar
Sois levedura pequena de pão
Que fermenta a massa total
Uma cidade não se esconderá
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Nem os homens se ocultarão
Nas vossas obras em busca do bem
Os homens o Pai acharão

152. A treze de Maio
A 13 de Maio na Cova da Iria
Apareceu brilhando a Virgem Maria
Avé, Avé, Avé Maria
Avé, Avé, Avé Maria
A Virgem Maria cercada de luz
Nossa mãe bendita e mãe de Jesus
Foi aos pastorinhos que a Virgem falou
Desde então nas almas nova luz brilhou

153. Ave Maria, Gratia Plena
Eis-me aqui Maria eis-me aqui em oração
Aceita este dia, é para Ti, e dá-me o Teu amor
Ave Maria, Gratia Plena
Dominus tecum, Benedicta Tu
O que tenho é Teu os meus sonhos e desejos
Mãe de Cristo, minha mãe, apresento-os ao meu Senhor
Diante de Ti, com a face sorridente
Meu pensamento, minha palavra, perdeu-se no Teu abraço
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154. Felizes os que amam o Senhor
Felizes os que amam o Senhor
Felizes os que seguem os Seus caminhos
Felizes são os pés daqueles
Que vivem e anunciam a verdade
Felizes aqueles cuja vida é pura
E caminham na vontade do Senhor
Felizes os que observam os seus preceitos
E o procuram de todo o coração
Promulgastes Senhor os Vossos mandamentos
Para serem observados fielmente
Oxalá se firmem os meus passos
Na observância da Vossa Lei
Mostrai-me Senhor o Vosso caminho
Para que o siga na fidelidade
Ajudai-me a obedecer à Vossa lei
E a guardá-la de todo o coração

PARQUE DAS NAÇÕES

176

PARÓQUIA Nª SRª DOS NAVEGANTES

155. Quero-te dar a paz
Quero-te dar a paz com muito amor do meu Senhor (bis)
Na flor vejo manifestar o poder da criação
Nos teus lábios eu vejo estar o sorriso de um irmão
Toda a vez que eu te abraço e aperto a tua mão
Sinto forte o poder do amor dentro do meu coração

Deus é Pai que nos protege, Cristo é filho e salvação
Santo espírito consolador, na Trindade somos irmãos
Toda a vez que eu te abraço e aperto a tua mão
Sinto forte o poder do amor dentro do meu coração

156. Promessa
Minha promessa atende meu Deus, Deus meu
E sobre mim estende o manto Teu
Eu Te amo e quero amar cada vez mais
Não deixes de escutar senhor meus ais
Juro seguir teus passos como um cristão
E depor em Teus braços meu coração
Minh’alma toda cega de fé e amor
Hoje e sempre se entrega a Vós Senhor
Defende-me do mal Jesus meu rei
Que em prol de Portugal batalharei
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157. Vem comigo
Vem comigo anunciar um mundo novo
Junta o teu sorriso
Cheio de esperança neste sonho
Eu irei e seguirei o ideal de Amor
Sem fronteiras nem limites,
eu quero ver Jesus!

Senhor, Tu és a nossa Luz
A força que nos conduz
E é ao ver-Te que encontramos a Verdade
não há outro caminho a fazer
nem sentido pode ter
viver a vida sem o Teu Amor
Se te sentes um pouco perdido sem rumo
orienta o teu leme
em busca de um novo mundo
Deixa-te conquistar
pela presença de Deus vivo
e assim testemunhar plenamente a Fé em Ti!
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158. Jesus Christ You are my life
Jesus Christ You are my life, Aleluia, Alleluia
Jesus Christ You are my life
You are my life, Aleluia
Tu sei Via, sei Verità
Tu sei la nostra Vita
Camminando insieme a Te
vivremo in Te per sempre
En el gozo caminaremos
Trayendo tu evangelio;
Testimonios de caridad,
Hijos de Dios en el mundo
Tu nous rassembles dans l’unité
Reunis dans ton grand amour,
Devant toi dans la joie
Nous chanterons ta glorie
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159. Senhor, meu refúgio
Senhor, meu refúgio, meu único bem
Meu ser repousa em Tuas mãos.
Senhor, meu refúgio, meu único bem
Meu ser repousa em Tuas mãos.
Elevo o meu olhar, procuro o meu auxílio
Só em Deus estou seguro, só em Deus!
Conduz todos os meus passos, está sempre comigo,
Com Ele não receio nenhum mal
É Ele quem te protege de noite e de dia
Nem lua nem o sol te farão mal
Em todos os teus caminhos,
quer partas, quer regresses
O Senhor vela por ti para sempre
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160. Acção de Graças:
Quiseram calá-lo
Quiseram matá-lo
Todos: Mas jesus não está morto
Jesus Ressuscitou, Aleluia, Aleluia
Do túmulo vazio
A vida rompeu
Todos: E Simão Pedro gritou:
“ O senhor está vivo! “ aleluia, aleluia
Dos caminhos do medo
Os homens saíram
Todos: Com alegria gritaram
“ O Senhor está Vivo! “ Aleluia, Aleluia
E Pedro gritou:
“ a morte acabou “
Todos: A vida não morreu
Jesus está connosco! Aleluia, aleluia
Irmãos do medo
Irmãos na miséria
Todos: Força coragem na luta
O Senhor está Vivo. Aleluia, Aleluia
Sua vida ficou
Para sempre connosco,
Todos: E todos hoje gritamos
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161. Ressurreição
Ressuscitou, Ressuscitou, Ressuscitou, Aleluia!
Ó morte sempre vencedora,
Onde está agora a tua vitória
Louvemos Cristo Redentor,
Que tornou amor a hora da morte
A morte assim dominada,
Ficou transformada em porta da vida
Alegria, alegria irmãos,
Que se hoje nos amamos, Ele Ressuscitou!

162. Senhor tem piedade de nós
Senhor tem piedade de nós
Somos o Teu povo pecador
Toma a nossa vida de pecado e dor
Enche nosso espírito de amor
Cristo tem piedade de nós
Somos o Teu povo pecador
Toma a nossa vida de pecado e dor
Enche nosso espírito de amor
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Senhor tem piedade de nós
Somos o Teu povo pecador
Toma a nossa vida de pecado e dor
Enche nosso espírito de amor

163. Santo, Santo, Santo é o Senhor
Santo, Santo, Santo é o Senhor
Santo, Santo, é eterno o Seu Amor - x2
Céus e Terra proclamam a Vossa Glória
Hossana, Hossana nas alturas
Bendito o que vem em nome do Senhor
Hossana, Hossana nas alturas
Santo, Santo, Santo é o Senhor
Santo, Santo, é eterno o Seu Amor - x2

164. Paz, Paz, proclama o meu Senhor,
Paz, Paz, proclama o meu Senhor,
Paz, Paz, com Cristo Redentor!
Paz, Paz, proclama o meu Senhor,
Paz, Paz, com Cristo Redentor!
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
Tende piedade, piedade de nós!
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
Tende piedade, piedade de nós!
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
Dai-nos a Paz, a Paz!
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165. Cristo tudo o que temos
Cristo tudo o que temos, Cristo a Ti trazemos
Com imensa alegria, nossa oblação
Ó Senhor nosso Deus, nossa oblação
Para o sacrifício que vamos levar
Ó Senhor nosso Deus o que vamos levar
Tu és todo bondade para o pecador
Ó Senhor nosso Deus para o pecador
Toma o nosso trabalho da luta p’lo pão
Ó Senhor nosso Deus da luta p’lo pão
Os momentos da vida que parecem vãos
Ó Senhor nosso Deus que parecem vãos
Esse pão que oferecemos é fruto da dor
Ó Senhor nosso Deus é fruto da dor
E no vinho juntamos o nosso suor
Ó Senhor nosso Deus o nosso suor

166. A Ti, ó Deus, celebra a criação,
A Ti ó Deus, celebra a criação
Que aqui trazemos neste vinho e pão! [bis]
Conversão, esperança de vida,
Renovada na fé e no amor!
Com os frutos colhidos da terra,
Colocamos no altar do Senhor!
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O infinito dos céus e dos mares,
A beleza e o perfume da flor,
A magia dos nossos luares,
A Ti cantam por nós seus louvores!

Tu ao Homem confiaste o Universo,
Nós queremos cumprir a missão,
De tornar nosso mundo fraterno,
Preservando o que deste ao irmão!
Por um mundo mais justo e habitável,
Cada dia queremos lutar,
E o produto do nosso trabalho,
Em pão vivo se vai transformar!

167. Caminharei na presença do Senhor!
Caminharei na presença do Senhor
Amo ao Senhor porque escuta a minha voz suplicante,
Porque inclina o Seu ouvido para mim no dia em que o invoco
O nosso Deus é benigno e protector de seus filhos
Elevemos nossas vozes de louvor em cânticos de glória
Envolveram-me os laços da morte, caí em tristeza e em angústia
Invoquei o nome do Senhor, salvai a minha vida!
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168. Ando à procura
Ando à procura de Ti, Senhor
Pelos caminhos vazios da vida
À noite escura dos sem amor
Vem, ó Senhor, dar luz e vida.

Deus amou tanto o Seu povo
E o mundo que criou
Que lhes deu Seu próprio Filho
Foi morto, ressuscitou
Dando a vida pelos homens
Por eles morreu na cruz
Mas ficou Seu grande amor
Abriu caminhos de luz
Teus caminhos são vazios
O desalento é profundo
Não há Paz entre os Teus filhos
Há falta de amor no mundo
Aceita, porém, Senhor
Nossa fé e nossa esperança,
Caminhando para Ti
Com amor e confiança
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169. Cantai aleluia
Cantai aleluia, não haja mais dor
Ornai-vos de festa, vesti alegria
Porque hoje é o dia em que vence o amor
Irmãos alegremo-nos Aleluia
Aleluia, aleluia. Este é o dia em que vence o amor.
Aleluia, aleluia. Irmãos alegremo-nos. Aleluia.
Irmãos alegremo-nos. Aleluia
Que venham os povos não falte ninguém
E tragam com eles as flores e a luz
Não faltem canções p’rá festa do amor
Irmãos alegremo-nos Aleluia
Trazei o que houver nas vossas mansões
Repartam o pão, a alegria e o amor
Porque hoje é o dia em que somos irmãos
Irmãos alegremo-nos Aleluia
Não haja barreiras de sangue ou de cor
E o oiro se ponha a servir o amor
Porque hoje é o dia em que somos iguais
Irmãos alegremo-nos Aleluia
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170. Vêm com alegria
Vêm com alegria, Senhor
Cantando, vêm com alegria, Senhor
Os que caminham pela vida, Senhor
Semeando a Tua paz e amor.
Vêm trazendo a esperança
Ao mundo coberto de ansiedade
Ao mundo que procura e não encontra
Caminhos de amor e de verdade

171. Mãe
Mãe o meu dia começa aqui
Sinto esta paz dentro de mim
E estou feliz em meu cansaço
Mãe, por tudo o que eu fui e dei
Leva o meu obrigado ao Pai
Enquanto eu fico em Teu regaço
Em Ti vou encontrar o que procuro
Mais alegria para dar e para ser
Mãe confio em Ti és meu seguro
E sinto Mãe que Tu me estás a acolher
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172. Kyrie
Kyrie, eleison
Christe, eleison
Kyrie, eleison

173. Aleluia II
Cristo está connosco, Aleluia
Cristo está connosco, Aleluia

174. Aleluia (Taizé)
Aleluia, aleluia, aleluia
Aleluia, aleluia (bis)
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175. Venho
Venho para aprender a ser Santo
Venho pedir Senhor a Tua ajuda
Quero ser alegre e ser humilde
Sei que com fé a vida muda
Perdoa-me, ensina-me Senhor
A ser melhor, a amar-Te mais.
Venho com as minhas mãos vazias
Venho como um cego atrás da luz
Venho como criança perdida
Venho aprender a amar Jesus
Quero seguir o Teu caminho
Sei que à verdade me conduz

176. Oração de S.Inácio
Tomai Senhor e recebei
Toda a minha liberdade
A minha memória
E o meu entendimento
Toda a minha vontade
E tudo o que eu possuo
Vós mo destes
A vós o restituo
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Tudo é vosso, disponde,
Pela Vossa vontade
Dai-me apenas Senhor
O Vosso amor e graça
Que isso me basta
Que isso me basta

177. As nossas ofertas
Cantai, alegremos o Senhor
O Senhor nosso Deus
Senhor aceitai os nossos dons
Junto do nosso Pai
Com este pão e este vinho
Também te queremos oferecer
Nossas vidas, Senhor
Ofertas singelas, pão e vinho
Queremos oferecer
Sinal do trabalho que fizemos
E aqui depositamos
É Teu também o nosso coração
Aceita Senhor a nossa oferta
Aceita o nosso Amor
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Meu Jesus aceita esta prece
E todos somos Teus
E Senhor se ainda não merecemos
Perdão Senhor meu Deus
Salvé Rainha, Senhora nossa
Sobre estes Teus filhos rogai
Junto do nosso Pai
Senhora, rogai

178. Este é o dia que fez o Senhor
Este é o dia que fez o senhor
Com ele vimo-nos alegrar
E seu louvor proclamar
Este é o dia que fez o senhor
Aleluia, aleluia,
Aclamemos todos com amor
Todas as maravilhas dele
Aleluia, aleluia.
Este é dia do seu perdão
Com ele vimo-nos alegrar
E seu louvor proclamar
Este é o dia do seu perdão
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179. Senhor a quem iremos
Senhor a quem iremos só Tu tens palavras de vida
E nós com firmeza cremos, que o Filho de Deus és Tu!
Sou o pão que vos dá a vida eterna
Quem me come nunca mais terá fome
E quem vem junto a mim não tem mais sede
Assim falou o Senhor
Não queirais a comida que perece
Mas aquela que dura toda a vida
Vida eterna que o Filho vos dará
Pois foi o Pai que o mandou

180. As crianças Hebreias
As crianças Hebreias
Levando ramos de oliveira
Foram ao encontro do Senhor
E todas elas aclamavam:
Hossana, hossana, ao filho de David (bis)
Bendito o que vem em nome do senhor
Hossana, hossana, ao filho de David (bis)
É o rei de Israel, hossana nas alturas
Hossana, hossana, ao filho de David (bis)
As crianças Hebreias
Estendem os seus mantos pelo caminho
Vão ao encontro do Senhor
E todas elas aclamam:
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181. Queremos que estas ofertas
Queremos que estas ofertas sejam
O sinal da vida entregue por ti,
E assim recordar dia a dia o amor
Com que deste a tua vida na cruz
Dá-nos a força do teu Espírito
Para transformar todo o nosso viver,
E assim incarnar dia a dia o amor
Com que deste a tua vida na cruz
Bendito sejas… Senhor…
Bendita sejas… Senhor…
Sejas pr’a sempre… Senhor
Bendito Deus

182. Santo é o Senhor
Santo, Santo é o Senhor Deus,
Deus do Universo, Deus do Universo. [bis]
Os céus e a terra proclamam a Vossa Glória!
Hossana!
Santo, Santo é o Senhor Deus,
Deus do Universo, Deus do Universo. [bis]
Bendito aquele que vem, em nome do Senhor!
Hossana!
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Santo, Santo é o Senhor Deus,
Deus do Universo, Deus do Universo. [bis]
Santo, Santo!
Santo é o Senhor Deus do Universo
O Céu e a Terra proclamam a Vossa Glória
Hossana nos Céus, Hossana
Hossana, Hossana, Hossana,Nos Céus. [bis]
Bendito o que vem em nome do Senhor
Hossana nos Céus, Hossana
Hossana, Hossana, Hossana, Nos Céus. [bis]

183. Santo, Santo, Santo é o Senhor
Santo, Santo, Santo é o Senhor
Santo, Santo, é eterno o Seu Amor - (bis)
Céus e Terra proclamam a Vossa Glória
Hossana, Hossana nas alturas
Bendito o que vem em nome do Senhor
Hossana, Hossana nas alturas
Santo, Santo, Santo é o Senhor
Santo, Santo, é eterno o Seu Amor - (bis)
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184. O Pão e o Vinho
O Pão e o vinho que vão para o altar,
Serão p’ra nós divino manjar!
Obrigado ó Deus, por tão grande amor!
Estas ofertas vão ser um penhor!
Obrigado ó Deus, por tão grande amor!
Estas ofertas vão ser um penhor!
Damos-Te o pão, Tu dás-nos Teu Corpo!
Damos-Te o vinho, Tu dás-nos Teu Sangue!
Damos-Te flores, Tu dás-nos Pureza!
Damos-Te as velas, Tu dás- nos a Fé!

185. Bebei deste cálice
Bebei deste cálice
Comei deste pão
Que vos quero dar
A ressurreição
Quem deste cálice provar
Quem deste pão comer
Pode conhecer a morte
Mas nunca pode morrer
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Como o Senhor nos amou
Jamais alguém pode amar
Videira da salvação
Que veio para nos salvar
Deixai todo o fingimento
O comungai da verdade
Sede simples ao fazer
As coisas da caridade
Quem espera no senhor
Não há de esperar em vão
Pois só quem confia Nele
Encontrará salvação
Quem tem o dom de ensinar
Ensine mas sem vaidade
Quem tem o de repartir
Faça-o com simplicidade
Olhai as estrelas do céu
Se as puderdes contar
Assim será meu povo
Se souberdes confiar
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186. Nesta refeição de amizade
Nesta refeição de amizade
Somos grãos de trigo feitos pão.
Cristo nosso amigo nos chama,
A pormos cada dia
Nossa vida em comunhão
Eu vos dou um novo mandamento:
Amai todos como eu vos amei;
Se este meu preceito guardardes
Eu estarei em vós,
Em meu amor permanecei
Eu sou a videira, vós os ramos
E Meu Pai é o agricultor;
Toda a vara boa dá fruto
Eu estarei em vós,
Permanecei no meu amor
Eu vos dou meu Corpo em alimento
Nesta taça, vida feita dor;
Não ficareis só, pois de novo voltarei a vós,
Permanecei no meu amor
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187. Avé maria, mãe da igreja, santa Maria minha mãe
Avé Maria,
Mãe da Igreja,
Santa Maria Minha Mãe
Tu és a estrela,
Tu és verdade,
Tu és o caminho,
Que leva a eternidade
Vamos viver
Amarmos como irmãos
E ao mundo inteiro
Queremos dar as mãos

188. És a Minha Vida II
És a minha vida,
Cristo meu Senhor
És o meu caminho a minha verdade!
Na Tua Palavra eu caminharei,
Pois o Teu amor me envolve
E sempre actua em mim
Nada temerei
Porque Tu estás comigo,
Que jamais me afaste de Ti!
Creio em Ti Senhor,
Filho de Maria,
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Verbo eterno e santo,
Homem como nós!
Morto por amor,
Vives entre nós,
És uma só coisa
Com o Pai e com os Teus
Até àquele dia eu sei que voltarás, para completares o Teu Reino!
És a minha força,
Outra eu não tenho,
És a minha paz, minha liberdade!
Nada nesta vida nos vai separar,
Sei que a Tua mão amiga
Não me deixará
E do mal,
A força em mim não irá vencer,
Pois no Teu amor viverei!
Creio em Ti,
Ó Pai que és fonte de vida,
Creio em Ti Jesus Filho Salvador!
Vem espírito Santo,
Vem fogo de amor,
Reunir na unidade todos os irmãos E por mil caminhos,
Sim, onde quiseres,
A palavra semearemos!
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189. Jesus está entre nós
Jesus está entre nós,
Ele vive hoje e seu Espírito a todos dá!
Jesus razão, da nossa vida,
É o Senhor, nos reúne em povo de amor!
Muda nossas vidas com a Tua força,
Dá-nos para sempre a Tua presença!
Tu és verdade, és a paz!
Rompe as correntes que nos prendem,
Enche-nos de graça com a palavra!
Graças Senhor, graças Salvador!
Nossas existências te adoram,
Nossos corações Te dão graças!
Tu és amor, és canção !

190. Eis como alguns de nós já se apressam
Eis como alguns de nós já se apressam
Ansiosos por contar a novidade
Jesus Cristo e o seu projecto não morreram
E viver agora tem finalidade – bis
Eis como alguns de nós já se apressam
Com o peito em ardor ressuscitado
A tristeza do impasse que viveram
Transformou-se num limite superado – bis
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Eis como alguns de nós já se apressam
Desde agora por caminhos arriscados
No sepulcro entreaberto se atreveram
E o decreto que o fechou foi violado – bis.
Eis como alguns de nós já se apressam
Testemunhos da unidade retomada
Em Jesus ressuscitado entenderam
Que a História nunca pode ser travada – bis.

191. Confiarei no meu Deus,
Confiarei no meu Deus,
Confiarei no meu Deus,
Ele conduz-me não temo,
Vai comigo a caminhar!
Nem que eu avance errante pelas ruas,
Sem encontrar Amor e amizade!
Nem que eu inquieto ande todo o dia,
Sem encontrar a paz do coração
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192. Mãos vazias (L. Pecchi)
Venho aqui de mãos vazias, ó Deus
Nada te posso oferecer, meu Deus
Só a amargura do meu pecado
Só a amargura e o meu pecado, ó Deus
O céu azul que me ilumina, ó Deus
Fala de ti do teu amor por nos
Eis a amargura do meu pecado
É a amargura do meu pecado, ó Deus
São estes os meus míseros dons, ó Deus
São as ofertas que te trago, ó Deus
Eis a esperança Eis a certeza
É a esperança do teu perdão, ó Deus ó Deus

193. No senhor pus a minha esperança
No Senhor pus a minha esperança:
A Seu lado não temerei.
O Senhor é a minha força,
Ele é a minha salvação.
Nós Te louvamos, Senhor,
Porque estavas longe de nós;
Mas agora retornaste,
De novo nos aceitaste
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Ireis beber às nascentes,
Às nascentes da água viva
E direis naquele dia:
Louvai o Senhor, invocai o Seu nome
Gritai e cantai de alegria,
Vós que habitais no Monte Sião
Porque no meio de vós,
Está o Santo de Israel

194. Eu não sou digno (C. Chieffo)
Eu não sou digno do que fazes por mim
Tu que me amas tanto e eu sou assim
Vê não tenho nada para te oferecer
Mas se tu quiseres aceita-me
Eu sou como o pó levado do vento
Sou como a chuva caída do céu
Sou como uma cana quebrada na tempestade
Se eu não ficar junto a Ti Senhor
Contra os inimigos me fazes forte
Eu não temo nada e aguardo a morte
Sinto que estás comigo, que me ajudarás
Mas eu não sou digno de todo o que me das
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195. Veni Sancte Spiritus
Veni Sancte Spiritus !Veni Sancte Spiritus !
Veni Sancte Spiritus ! Veni Sancte Spiritus !
Espírito de Deus derrama em nós o Teu amor!
Vem Espírito de fogo!
Toma as nossas vidas enche-nos da Tua luz,
Vem aos nossos corações!
Dá-nos Tua graça, cura os nossos corações,
Lava o que está impuro!
Vem-nos libertar, dá-nos a força e o vigor,
Vem aos nossos corações!
Vem-nos revelar Jesus, imagem do Deus Vivo,
E a face de Deus Pai!
Concede os Teus dons à Tua Igreja Bem Amada,
Vem aos nossos corações!
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196. Senhor, quem entrará
Senhor, quem entrará
No Santuário p’ra Te louvar!
Quem tem as mãos limpas e o coração puro,
Quem não é vaidoso e sabe amar (bis)
Senhor, eu quero entrar
No Santuário p’ra Te louvar!
Ó dá-me mãos limpas e um coração puro,
Arranca a vaidade, ensina-me a amar (bis)
Senhor, já posso entrar
No Santuário p’ra Te louvar!
Teu sangue me lava, Teu fogo me queima,
O Espírito Santo inunda meu ser (bis)

197. É Preciso Renascer
É preciso renascer! É preciso renascer!
Deixai ódios, violências! É preciso renascer!
Convertei-vos e acreditai;
Eis a nova que venho dar-vos:
Amai todos sem distinção,
Porque todos somos irmãos
Aceitai! Aceitai!
Aceitai o Reino de Deus!
Se alguém diz que me tem amor
Guardará a minha palavra
O meu Pai também o amará
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E faremos nele morada
Aceitai! Aceitai!
Aceitai o Reino de Deus!
Tudo quanto vos ensinei
É que ameis os vossos irmãos
Sereis dignos do meu amor
Se fizerdes o que vos mando
Aceitai! Aceitai!
Aceitai o Reino de Deus!
Na verdade sois meus amigos,
Não vos posso tratar por servos Porque o servo vive distante,
Dos caminhos do seu Senhor
Aceitai! Aceitai!
Aceitai o Reino de Deus

198. Adorar Somente a Deus
Não adores nunca ninguém mais que a Deus!
Não adores nunca ninguém mais que a Deus!
Não adores nunca ninguém mais,
Não adores nunca ninguém mais,
Não adores nunca ninguém mais que a Deus!
Não escutes nunca ninguém mais que a Deus!
Não escutes nunca ninguém mais que a Deus!
Não escutes nunca ninguém,
Não escutes nunca ninguém,
Não escutes nunca ninguém mais que a Deus!
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Não contemples nunca ninguém mais que a Deus!
Não contemples nunca ninguém mais que a Deus!
Não contemples nunca ninguém,
Não contemples nunca ninguém,
Não contemples nunca ninguém mais que a Deus!
Porque só Ele nos pode saciar!
Porque só Ele nos pode saciar!
Não adores nunca ninguém mais!
Não escutes nunca ninguém mais!
Não contemples nunca ninguém mais que a Deus!

199. Dona
Dona nobis pacem, pacem
Dona nobis pacem

200. Cordeiro Deus
Cordeiro de Deus
Que tirais o pecado do mundo
Tem piedade de nós
Tem piedade de nós
Tem piedade de nós
Tem piedade de nós
Cordeiro de Deus
Que tirais o pecado do mundo
Tem piedade de nós
Tem piedade de nós
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Tem piedade de nós
Tem piedade de nós
Cordeiro de Deus
Que tirais o pecado do mundo
Dai-nos a Tua paz
Dai-nos a Tua paz
Dai-nos a Tua paz
Dai-nos a Tua paz

201. Senhor ensina-me a viver
Senhor eu peço o Teu amor por nós
Sendo mais fácil conviver
Com atenção ouvimos Tua voz
Para podermos aprender
Ó Senhor dá-nos Tua graça e luz
Para com força caminhar
E carregando essa nossa cruz
Fica mais fácil suportar
Senhor ensina-me a viver
A dar e a receber
De Ti o que eu mereço
É tudo o que eu Te peço
Para continuar a poder caminhar
Para a frente
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Sabendo que Te posso ter aqui
Tudo fica bem diferente
Dar-Te a mão e irmos por aí
Falar de Ti a toda a gente

Ó Senhor dá-me a Tua mão
Que eu nunca diga não
Tu és a minha luz
És Tu quem me conduz
Até à eternidade, com toda a liberdade
Para sempre

202. Tu meu Deus
Tu meu Deus a quem busco
Sede de Ti, tenho na alma
Qual terra seca,
Qual terra seca, sem água!
Porque o Teu Amor é melhor que a vida
Meus lábios querem cantar para Ti
E assim quero com a vida bem dizer-Te
E levantar as mãos abertas para Ti
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Quantas vezes de noite
Quando o sono se vai penso em Ti
E tranquilo me encontro à Tua
Sombra
Como uma criança,
Minha alma se aperta contra Ti
E segura Tua mão me sustém
Uma só coisa Te peço
Senhor uma coisa estou buscando
Viver em Tua casa para sempre e conhecer-Te
Tu sabes quem eu sou
Tu sabes o que eu tenho, o que eu anseio
O que eu sou, o que eu não tenho

203. Senhor Palavra Viva
Senhor palavra viva
Senhor Tu me conheces
Não deixes que eu na vida
Te perca , Te deixe.
Senhor ouve a minha voz
Escuta o meu clamor
Dá-me um pouco da Tua Paz
Um pouco do Teu Amor
Senhor dá-me a coragem
P’ra conquistar a Terra inteira
Forças para lutar
E p’ra Amar Sem fronteiras
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204. Ide e dai de graça
Ide e proclamai a minha ressurreição
Ide sem bagagem porque Eu serei vosso Pão
Ide e dai de graça
De graça recebeste
A vós entregarei
Bem mais do que vós me deste
E muito mais…
Dizei p’lo caminho o Reino está a chegar
A paz que Eu vos deixo é a Paz que vós ireis dar
Nem prata nem ouro serão a vossa alegria
É vosso o meu céu haveis de ver o meu dia
Sois meu testemunho sem medo anunciai
E Eu serei por vós no Reino de meu Pai
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205. Amar como Jesus amou
Um dia uma criança me parou,
Olhou-me nos meus olhos a sorrir,
Caneta e papel na sua mão,
Tarefa escolar para cumprir
E perguntou-me, no meio de um sorriso,
O que é preciso para ser feliz
Amar como Jesus amou,
Sonhar como Jesus sonhou,
Pensar como Jesus pensou,
Viver como Jesus viveu.
Sentir o que Jesus sentia,
Sorrir como Jesus sorria
E, ao chegar ao fim do dia,
Eu sei que dormiria
Muito mais feliz.
Ouvindo o que eu falei, ela me olhou
E disse que era lindo o que eu falei
Pediu que repetisse, por favor,
Que não falasse tudo de uma vez
E perguntou de novo, num sorriso,
O que é preciso para ser feliz
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206. Paz
A Paz vai correndo como um rio
Vai correndo de mão para mão
Vai correndo para o deserto
Libertando o meu irmão
O Amor vai correndo como um rio
Vai correndo de mão para mão
Vai correndo para o deserto
Libertando o meu irmão

207. Senhora Negra
Senhora, Senhora negra
A Ti, a nossa oração
Acolhe Senhora negra
A prece do coração

208. Aclamação ao Evangelho (missa crianças)
Bato palmas de alegria,
A Jesus que vai falar
O Evangelho que nos guia,
Nós queremos aclamar.
“Deixai vir a Mim as criancinhas” –
Dizia Jesus com ternura na voz
E nós que agora aclamamos assim:
“Deixai que Jesus venha sempre até nós ”
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209. O sol já raiou
O sol já raiou, o sol já raiou,
A natureza em flor!
O sol já raiou, o sol já raiou,
Eu encontrei o meu Senhor!
Os caminhos desta vida
Aconselham a não parar,
Tudo passa, tudo morre,
Só o amor há-de ficar
Os caminhos desta vida
Não contêm só a dor,
Porque o irmão que encontramos
Nos transporta ao Amor
Os caminhos desta vida
São caminhos do Senhor;
Todos vão dar à verdade,
Todos vão dar ao amor
Nos caminhos deste mundo
O Senhor nos encontrou;
Seu olhar meigo e profundo
Bem depressa nos chamou
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210. Tão perto de mim
Tão perto de mim, tão perto de mim
Que até eu lhe posso tocar
Aqui está Jesus.
Não procuro a Cristo nas alturas,
Nem O encontrarei na escuridão
Sinto que Jesus está juntinho a mim,
Dentro do meu ser no coração
Vou contar-lhe toda a minha vida
Como a um amigo falarei
Eu não sei se é Ele que habita em mim
Ou se sou eu já que habito nele
Olha que Jesus vai ao teu lado
Entre as alegrias e as dores
A teu lado vai sempre a caminhar,
Ele nunca te abandonará
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211. Amai-vos
Como o Pai me amou,
Eu vos tenho amado;
Permanecei no meu amor
Permanecei no meu amor
Se guardais minhas palavras,
E como irmãos vos amais
Partilhareis com alegria,
O dom da fraternidade
E se caminhais comigo,
Servindo sempre a verdade
Frutos dareis em abundância,
Meu Amor se manifestará
Não vereis amor tão grande,
Como aquele que vos mostrei
Eu dou a vida por vós,
Amai como vos amei
Se fazeis o que vos mando,
E vos amais de coração
Partilhareis minha alegria,
De amar como o Pai me amou
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212. Eu não sou nada
Eu não sou nada e do nada nasci
Mas Tu me amas e morreste por mim
Frente à cruz eu só posso exclamar
Eu sou Teu! Eu sou Teu!
Toma meus braços, Te peço,
Toma meus lábios, Te amo,
Toma a minha vida, ó Pai,
Eu sou Teu! Eu sou Teu!
Quando de joelhos eu Te olho, Jesus,
Vejo Tua grandeza e minha pequenez
Que posso dar-Te eu? Apenas meu ser
Eu sou Teu! Eu sou Teu!

213. Nós vamos de mãos dadas
Nós vamos de mãos dadas
À procura do senhor
Iremos p’las estradas,
Construindo o amor
Vós sois o corpo de Cristo
Vós sois o sangue de Cristo
Vós sois o amor (paz) (alegria) de Cristo
Então…? O que fizeste d’Ele?
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214. Eis que na dor
Eis que na dor nós encontramos,
Escondida e viva a semente
Da alegria e da esp’rança!
O Senhor (3x)
Está vivo!
Qual sol nascente Deus nos veio,
Rasgar as sombras da morte
E abrir as fendas da paz
O Senhor (3x)
Está vivo!
Onde a semente que na terra,
Morre e na morte germina
Dono da vida e da morte
O Senhor (3x)
Está vivo!
Em um só corpo renascidos,
No mesmo espírito fortes
Proclamaremos no mundo
O Senhor (3x)
Está vivo!
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215. Avé Maria (Schubert)
Ave Maria
Grátia pléna
Maria Grátia pléna
Maria Grátia pléna
Ave, Ave Dóminus
Dóminus técum
Benedicta Tu in muliéribus
Et Benedictus
Et Benedictus Fructus Ventris
Ventris tui Iesus
Ave Maria

216. Fica entre nós Senhor
Fica entre nós Senhor, neste dia (noite)
Fica entre nós e em paz viveremos
Fica entre nós, dá-nos Tua luz,
A noite jamais há-de vir.
Fica entre nós, dá-nos Tua luz,
Nos caminhos do mundo, Senhor.
Juntos iremos nós pelo mundo,
Juntos iremos ter com os homens
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Quero Senhor as minhas mãos dar-te
Quero Senhor meu ser entregar-te
Faz-me acolher as penas dos outros,
Faz-me amar a todos os homens

217. Estou pensando em Deus
Estou pensando em Deus,
Estou pensando no amor! (bis)
Os homens fogem do amor
E depois que se esvaziam
No vazio se angustiam
E duvidam de Você
Você chega perto deles,
Mesmo assim ninguém tem fé
Eu me angustio quando vejo
Que depois de dois mil anos
Entre tantos desenganos,
Poucos vivem sua fé
Muitos falam de esperança
Mas se esquecem de Você
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Tudo podia ser melhor
Se meu povo procurasse
Nos caminhos onde andasse
Pensar mais no seu Senhor
Mas Você fica esquecido
E por isso falta o amor
Tudo seria bem melhor
Se o Natal não fosse um dia
E se as mães fossem Maria
E se os pais fossem José
E se a gente parecesse
Com Jesus de Nazaré

218. Pai venho a Ti
Querido Pai cansado venho a Ti
Venho à procura do dom do Teu amor
Sentirei sempre o gozo do perdão,
Em Tua presença p’ra sempre viverei
Nas Tuas mãos minhas culpas estão
E sei, ó Pai, que Tu és sempre fiel
Dá-me mais força para poder andar,
Querendo sempre fazer Tua vontade
Pai quero o Teu amor
Pai venho a Ti.
Olha, vê que sou Teu filho.
Pai volto a T i
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Eu reconheço, custa-me recordar
Que Tu és meu Pai e que Teu filho sou
Não tenho medo, me aceitas como sou,
Somente pedes: vive em sinceridade
Que me aproxime cada vez mais de Ti
E que Te encontre onde existe o amor
Quero ser livre porque Teu filho sou
Que nesta terra nasça a Tua bondade

219. Pai nosso
Pai nosso Tu que estás,
Nos que amam a verdade
Faz que o reino que por Ti se deu
Chegue já ao nosso coração;
E o amor, esteja sempre connosco
E no pão da unidade,
Cristo dá-nos Tua paz
E perdoa todo o nosso mal,
Como perdoamos aos irmãos
E não nos deixes cair em tentação,
Ó Senhor e tem piedade do mundo
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220. Ó Santíssima
Ó Santíssima
Ó Piíssima
Dulcis Virgo Maria
Mater amata, intemerata
Ora, Ora pro nobis

221. Unido a Deus em aliança,
Unido a Deus em aliança,
O novo povo caminhará
Lutando aqui pela esperança
De um mundo novo que virá
Errante vou, sou peregrino
Como estrangeiro buscando o lar
Encontrei Deus no meu caminho
Conforto e paz me veio dar
Já vejo o fim do meu caminho
A minha pátria Jerusalém
Já não me inquieta o meu destino
Pois no Senhor pus minha Fé
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222. Irmãos unidos nos encontramos junto ao altar do nosso Deus
Irmãos unidos nos encontramos junto ao altar do nosso Deus
As nossas culpas reconhecemos, Tu perdoarás Senhor
A nossa paz eterno Deus, é estar contigo, perto de Ti
Viver na casa dos teus santos, hoje e sempre sem findar
Nós cantamos ao Teu nome, porque Senhor vives para nós
Com Teu amor Tu nos proteges, nunca mais vamos cair
Aqui à volta da Tua mesa, a Ti unidos em santo amor
O corpo e sangue do teu filho Tu nos hás-de ofertar

223. Juntos para sonhar
Juntos para sonhar
Novas imensidades
Juntos para marcar
Ritmos de novo amor
Juntos olhamos a vida
Juntos ao amanhecer
Juntos formamos a esperança
Do novo dia que vai nascer
Juntos caminhamos unidos
Criando caminhos de amor
Juntos construímos na forja
A paz de um mundo novo e melhor
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Juntos lançamos o olhar
Sobre o espelho de deus
Juntos sentimos a terra
Enquanto canta: “ deus é amor “

224. Aleluia, Aleluia
Aleluia
A palavra de Deus é vida
A palavra de Deus é pão
Pão que mata a fome de amor
Aleluia, Glória ao Senhor

225. Glória a Deus lá nos Céus
Glória a Deus lá nos Céus
Todos os anjos cantam a Sua bondade
E entre nós Paz a Bem
Pedem os homens de boa vontade.
Glória ao Pai eterno
Criador de tudo
É Glória do Senhor, vivermos sem temor
Não como escravos, mas filhos livres
Glória a Deus o Filho
Salvador do Homem
É Glória do Senhor, vivermos no amor
Irmãos de todos, todos irmãos
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Glória a Deus o Santo
Santificador
É Glória do Senhor, vivermos em louvor
Em unidade que gera a vida

226. Tu és o Sol
Tu és o sol, num novo amanhecer!
Tu és farol, a vida a renascer!
Maria, Maria!
És poema de amor,
És minha Mãe e Mãe do meu Senhor!
Hoje quero acordar
E ter-Te junto a mim
Quero hoje cantar,
Poemas de amor sem fim!
Com a luz do teu olhar,
Vou semear esp’rança,
Pelo tempo vou voar,
Sentir que sou criança!
Teu carinho e ternura
Abraçam todo o mundo
Teu sorriso de candura,
Certeza de amor profundo!
Teu rosto puro e lindo
É luz num novo dia
É espaço infinito
De amor, paz e alegria
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227. A melhor oração
A melhor oração é amar [bis]
Se não sabes amar,
Tu não podes orar, [bis]
A melhor oração é amar
Meu Senhor, eu já posso orar [bis]
Meu Senhor, eu já posso orar

228. Pai-Nosso
Pai-nosso que estais no Céu,
Santificado seja o Vosso nome
Venha a nós o Vosso Reino,
Seja feita a Vossa vontade,
Assim na Terra, assim na Terra,
Como no Céu
O pão nosso de cada dia,
Nos dai hoje, nos dai hoje
Perdoai-nos nossas ofensas,
Assim como nós perdoamos,
A quem nos tem ofendido
E não nos deixeis cair em tentação,
Mas livrai-nos, mas livrai-nos do mal
Amém
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229. Nada Temo
Se me envolve a noite escura
E caminho sobre abismos de amargura,
Nada temo, porque a luz está comigo [bis]
Se me colhe a tempestade
E Jesus vaia dormir na minha barca,
Nada temo, porque a paz está comigo [bis]
Se me perco no deserto
E de sede me consumo e desfaleço,
Nada temo, porque a fonte está comigo [bis]
Se os descrentes me insultarem
E se os ímpios mortalmente me odiarem,
Nada temo, porque a vida está comigo [bis]
Se os amigos me deixarem
Em caminhos de miséria e orfandade
Nada temo, porque o Pai está comigo [bis]

PARQUE DAS NAÇÕES

229

PARÓQUIA Nª SRª DOS NAVEGANTES

230. Senhor, ó fonte de Vida
Senhor, ó fonte de Vida
Senhor estás presente
Na história dos homens
Senhor estás presente
Na história dos homens
Senhor estás presente
Neste mundo novo [bis]
Por esta idade nova
Que domina a matéria
Pelas forças da vida
Que descobrem o mundo
Por tudo o que permite
Fazer crescer o homem
Nós Te cantamos Senhor
Por tudo aquilo que nos une
E nos faz fraternais
Pelas mãos que se apertam
Para além das fronteiras
Pelo esforço comum
De justiça e de paz
Nós Te cantamos Senhor
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Pela voz da criança
Apelando ternura
Pelo grito do jovem
Exigindo a verdade
Pela resposta sincera
E leal do adulto
Nós Te cantamos Senhor

231. Pai-Nosso II
Pai nosso que estais no Céu
Santificado o Teu nome
Zela para que no mundo
Acabe a guerra e a fome
Venha a nós todo o Teu Reino
Esse Teu Reino de luz
Esse Teu Reino de amor
Que nos prometeu Jesus
Que seja feita a vontade
A Tua vontade inteira
P’ra que toda a humanidade
Goze de paz verdadeira
Assim na Terra e no Céu
Reina e paz e a alegria
E neste mundo de enganos
Haja o pão de cada dia
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Perdoa as nossas ofensas
Perdoa os nosso pecados
Como nós já perdoámos
Àqueles que estão errados
E não nos deixes cair
Na tentação, no perigo
Homem do homem irmão
Homem do homem amigo
Livrai-nos sim, docemente
De todo o mal meu Senhor
Faz do mundo um paraíso
Cheio de luz e amor
Cheio de paz e de bem
P’los séculos dos séculos, Amén

232. Stella del mattino
Ave Maria splendore del mattino
Puro è il tuo sguardo ed umile il tuo cuore
Protegga il nostro popolo in cammino
La tenerezza del tuo vero amore
Madre non sono degno di guardarti
Però fammi sentire la Tua voce
Fa’che io porti a tittu la tua pace
E possano conoscerti ed amarti.
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Madre Tu che soccorri i figli tuoi
Fa’in modo che nessuno se ne vada
Sostieni la sua croce e la sua strada
Fa’che cammini sempre in mezzo a noi
Ave Maria splendore del mattino
Puro è il tuo sguardo ed umile il tuo cuore
Protegga il nostro popolo in cammino
La tenerezza del tuo vero amore
Protegga il nostro popolo in cammino
La tenerezza del tuo vero amore

233. As Vossas Palavras Senhor
As Vossas Palavras Senhor
São espírito e vida
As Vossas Palavras Senhor
São espírito e vida.

A lei do Senhor é perfeita
Reconforta a nossa alma
O testemunho do Senhor é fiel
Dos simples é a sabedoria

São justos os preceitos do Senhor
Alegram o nosso coração
São claros os preceitos do Senhor
São luz para os nossos olhos
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É pura a vontade do senhor
É imutável como eterna
São verdadeiros os juízos do Senhor
Todos eles são rectos
Aceitai as palavras da minha boca
E o pulsar do meu coração
Agradem-Vos Senhor a Vossos olhos
Vós meu refúgio e segurança

234. Da tua noite sairá a luz do novo dia
Se desatares os nós da escravidão
Se libertares das cadeias teu irmão
Da tua noite escura sairá a luz do novo dia
Então das tuas mãos brotará uma fonte
A fonte que alimenta a terra de amanhã
A fonte que alimenta a terra de Deus

Se acabares com toda a opressão
Se levantares da lama o teu irmão
Do teu combate duro sairá a luz do novo dia
Então dos teus passos surgirá uma dança
A dança que inventa a terra de amanhã
A dança que inventa a terra de Deus

[bis]

[bis]
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Se não calares tudo o que esmaga o Homem
Se apoiares teu irmão abandonado
Do teu apelo justo sairá a luz do novo dia
Então dos teus olhos nascerá uma estrela
A estrela que anuncia a terra de amanhã
A estrela que anuncia a terra de Deus
Se destruíres os muros entre os homens
Se perdoares ao irmão teu inimigo
Da cruz da tua morte sairá a luz do novo dia
Então da tua vida renascerá a Igreja
A Igreja que une a terra de amanhã
A Igreja que une a terra de Deus

235. Ó Céus do Alto Orvalhai
Ó Céus do alto orvalhai,
O justo ó nuvens chovei,
Germine a terra seu Deus,
Ó Jesus Cristo nascei, nascei!
No meio da minha angústia
Para o Senhor eu gritei
Já que sois a Salvação
Ó Jesus Cristo nascei, nascei
Quebrem-se as altas montanhas,
Cardos secos revivei,
Das pedras germinem flores,
Ó Jesus Cristo nascei, nascei!

[bis]

[bis]
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Ó descampados flori,
Ó desertos revivei,
A terra rebente em frutos,
Ó Jesus Cristo nascei, nascei!
Ó Céus lançai vosso orvalho
Nossa vida convertei
Dos caminhos aplanados
Ó Jesus Cristo nascei, nascei!
Já longe do seu redil,
Perdida vai Vossa grei,
Salvai-a ó bom pastor,
Ó Jesus Cristo nascei, nascei!

236. Preparai o Caminho do Senhor

Aleluia, Aleluia, Aleluia!
Aleluia, Aleluia, Aleluia!
Preparai o caminho do Senhor
E escutai a Palavra de Amor!
Aleluia, Aleluia, Aleluia!
Aleluia, Aleluia, Aleluia!
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237. Como o Sol nasce da Aurora
Como o sol nasce da aurora
De Maria nascerá
Aquele que a terra seca
Em jardim converterá.
Ó Belém abre teus braços
Ao pastor que a ti virá
Emanuel, Deus connosco,
Vem ao nosso mundo vem.
Ouve ó pastor do teu povo
Vem do alto dos Céus onde estás
Vem Teu rebanho salvar
Mostra o amor que lhe tens!
Cultiva e protege esta vinha
Foi tua mão que a plantou
Protege e confirma o teu eleito
Aquele que é nosso pastor
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238. Um Povo que Caminha
Um povo que caminha pelo mundo
Gritando: Vem Senhor!
Um povo que luta nesta vida
Esperando a libertação
Os pobres sempre esperam o amanhecer

De um dia mais justo e sem opressão
Nós pobres temos posta a esperança em Ti
Libertador!
Salvaste a nossa vida da escravidão
Estávamos sujeitos à lei e ao temor
A nossa esperança está posta em Ti
Deus de Amor!

239. Povo que vais ao Encontro
Povo que vais ao encontro
Da terra da salvação.
Ergue os teus olhos ao alto
Ao teu Senhor teu perdão.
A terra que te prometo
Terá leite terá mel [bis]
Lembra-te dela meu povo
Se a injustiça for fel [bis]

[bis]
[bis]
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Deixa as vestes e o calçado
Vomita a resignação [bis]
Luta contra os que proíbem
A terra da Salvação [bis]
Se a noite for prolongada
E o luar fugir dos céus [bis]
Acredita que são estrelas
Os sulcos dos passos teus [bis]

Na vereda do deserto
Faz da sede esperança viva [bis]
Rebenta com o cansaço
Olha a terra prometida [bis]

240. Vem, vem Senhor não tardes
Vem, vem Senhor não tardes
Vem, vem que Te esperamos.
Vem, vem Senhor Jesus
Depressa vem Senhor!
O mundo morre de frio
A alma perdeu o calor
Os Homens não são irmãos
O mundo não tem amor
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Envolto em noite sombria
O mundo sem paz não vê
Vai buscando uma esperança
Buscando Senhor a Fé
Ao mundo falta a vida
Ao mundo falta a luz
Ao mundo falta o Céu
Ao mundo faltas Tu

241. Canção da Cidade Nova
Ó navegante do mar do medo
Ouve um instante o meu segredo
Ó caminhante da noite fria
Sente um instante minha alegria
Ao longe longe já aparece
Uma cidade que resplandece
Ao longe longe o sol já vem
Eu já alcanço Jerusalém
Ao longe longe o sol já vem
Eu já alcanço Jerusalém
Virá o pobre do mundo inteiro
Há pão que sobre e sem dinheiro
Há pão e vinho em abundância
E o seu caminho é sem distância
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Não tem distância esta cidade
Senão o medo que nos invade
Cantai comigo que o sol já vem
Eu já alcanço Jerusalém
Cantai comigo que o sol já vem
Eu já alcanço Jerusalém
Se o mundo cansa de tanta guerra
Uma criança nasceu na terra
Um dia novo ela nos traz
Dará ao povo a flor da paz

Surgi depressa que não é cedo
Cantai comigo irmãos do medo
Cantai comigo que o sol já vem
Eu já alcanço Jerusalém
Cantai comigo que o sol já vem
Eu já alcanço Jerusalém
Hoje um Menino vence a morte
Nasceu franzino mas é Deus forte
Será chamado Emanuel
E sustentado a leite e mel
De longe longe chegam os povos
Vindo à procura de tempos novos
Cantai comigo que o sol já vem
Eu já alcanço Jerusalém
Cantai comigo que o sol já vem
Eu já alcanço Jerusalém
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242. O Menino está dormindo
O Menino está dormindo
Nas palhinhas despidinho. [bis]
Os anjos Lhe estão cantando
Por amor tão pobrezinho. [bis]
O Menino está dormindo
Nos braços da Virgem Pura
Os anjos Lhe estão cantando:
“Hossana lá nas alturas”

O Menino está dormindo
Nos braços de São José
Os anjos Lhe estão cantando:
“Glória tibi domine”
O Menino está dormindo
Um sono de amor profundo
Os anjos Lhe estão cantando:
“Viva o Salvador do mundo”

243. Glória in Excelsis Deo
Nesta noite venturosa
Do Natal do Salvador,
Voz dos anjos amorosa
Enche os Céus com seu clamor
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Gló - ooooo - ooooo - ooooo- ria
In Excelsis Deo! [bis]
Vinde todos à porfia
Em cantares de louvor
De paz santa e de alegria
Como os anjos do Senhor
Ajuntai-vos aos pastores
Na lapinha de Belém
Saudai com mil louvores
Deus-Amor que ao mundo vem
Mas que vemos? Pequenino
Sobre palhas de animais
Reclinado o Rei Divino?
Céus dizei a quem cantais?

244. Nasceu o Salvador
Aleluia! Aleluia! Já nasceu o Salvador!
Aleluia! Aleluia! Adorai o Redentor!
Escutai amigos a feliz notícia:
Hoje em Belém de Judá
Nasceu p’ra nós o Salvador
Escutai amigos a feliz notícia:
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Glória a Deus nas alturas
E cá na terra aos homens paz
Escutai amigos a feliz notícia:
Deus enviou o Seu Filho
Jesus Cristo Salvador

245. Correi Pastorinhos
Correi pastorinhos, correi a Belém
Que já veio ao mundo Jesus nosso bem
Trazei cordeirinhos, cantai com amor
Bem-vindo, Bem-vindo, Jesus Salvador!
Em pobres palhinhas, vestido de luz
Envolto e paninhos descansa Jesus
Os anjos lhe cantam voando em redor
Bem-vindo, Bem-vindo, Jesus Salvador!
Jesus pequenino, meu lírio em botão,
Aceita o afecto do meu coração
Eu quero cantar-te com todo o fervor
Bem-vindo, Bem-vindo, Jesus Salvador

246. Adeste Fideles
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Adeste Fideles, laeti triumphantes
Venite, venite Bethlehem
Natum videte Regem Angelorum
Venite adoremus, venite adoremus
Venite adoremus Dominum
En grege relicto humiles a cunas
Vocati pastores approperant
Et nos avanti gradu festinemus
Eterni parentis splendorem eternum
Velatum sub carne videbimus
Deum infantem pannis involutum

247. Natal de Elvas
Eu hei-de m’ir ao presépio
E assentar-me num cantinho
A ver como o Deus Menino
Nasceu lá tão pobrezinho
Ó meu Menino Jesus
Que tendes? Porque chorais?
Deu-me minha mãe um beijo
Choro porque me dê mais

248. Meia Noite dada
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Meia noite dada, meia noite em pino
Cantavam os galos, nascia o Menino
Chorava o Menino como um enjeitado
Em lapa da serra, não no povoado
A Virgem Lhe disse com mui grande dor
“Calai-Vos meu filho Jesus, meu amor”
Que não tenho berço e quem to faria
Dormi, Vós, no feno desta estrebaria
Menino tão rico que tão pobre estais
Deitado no feno entre os animais
Os filhos dos homens em berço doirado
E Vós, meu Menino, em palhas deitado
Em palhas deitado tão pobre esquecido
Filho de uma rosa, de um cravo nascido

249. Linda Noite
Linda Noite de Natal,
Noite de grande alegria:
Caminhava São José mais a Sagrada Maria
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Linda Noite! Linda Noite!
Linda Noite de Natal! [bis]
Caminhavam p’ra Belém
Para lá chegar de dia
Mas quando eles lá chegaram
Já toda a gente dormia
Bateram a muitas portas
Mas ninguém lhes acudia
Foram dar a uma choupana
Onde o boi lento dormia
São José foi buscar lume
Ficou rezando Maria
Mas quando José voltou
Já o Deus Menino nascia
Ficou a Mãe sempre virgem
Sem saber o que fazia
Lançou as mãos à cabeça
Do seu manto que trazia
Fê-lo em quatro bocados
O Menino que cobria
Com lágrimas dos meus olhos
Filho eu Te lavaria
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250. Cristãos Alegria!
Cristãos alegria que nasceu Jesus,
A virgem Maria no-Lo deu à luz.
Jesus, Jesus, saudemos Jesus.
Jesus, Jesus, saudemos Jesus.
Que meiga alegria
Nos traz este dia
De Jesus Natal!
Não há neste mundo
Prazer tão jucundo
Que lhe seja igual
Os anjos nos ares
Em ledos cantares
Anunciam paz
Oh que dom divino
E um deus Menino
É quem no-lo traz
Lá nos altos Céus
Honra e Glória a Deus
Que nos deu Jesus
Paz na Terra à alma
Que serena e calma
Vive unida à cruz
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251. Alegrem-se os Céus e a Terra
Alegrem-se os Céus e a Terra
Cantemos com alegria!
Que nasceu o Deus Menino
Filho da Virgem Maria! [bis]
Entrai pastores entrai
Por esse portal sagrado
Vinde adorar o Menino
Numas palhinhas deitado. [bis]
Só tenho para ofertar-Vos
Uma alma que Vos quer bem
Prenda melhor não a tenho
Tomai-a meu Doce Bem. [bis]

252. Cantem, cantem os anjos
Cantem, cantem os anjos ao Deus um hino
Cantem, cantem os Homens ao Deus Menino.
Cantem, cantem os anjos ao Deus um hino
Cantem, cantemos todos ao Deus Menino!
Em Belém à Meia-Noite
Foi na Noite de Natal
Nasceu Jesus num presépio
Maravilha sem igual!
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Em Belém à Meia-Noite
Noite de tanta alegria
Nasceu Jesus num presépio
Filho da Virgem Maria
Em Belém à Meia-Noite
Nasceu dos Céus o sorriso
Para nos abrir de novo
As portas do Paraíso

253. Hoje na Terra nasce o amor
Hoje na terra nasce o amor
Deus para os homens Salvador!
Alegria, Paz e Amor
Para os homens cá na terra
Alegria, Paz e Amor
Que esta noite nasce Deus
Alegria, Festa e Paz
Para os homens cá na terra
Alegria, Festa e Paz
Que esta noite é Natal
Alegria, Paz e Bem
Para os homens cá na terra
Alegria, Paz e Bem
Jesus nasce em Belém
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254. É Natal, é Natal!
É Natal, é Natal, Salvação e Luz
Alegria Cristãos, já nasceu Jesus! [bis]
Vamos a Belém! Ai vamos sem demora
Ver o Deus Menino que nasceu agora
Vamos adorá-Lo e cantar com alegria
Já nasceu Deus Menino, Filho da Virgem Maria!
Paz na terra aos homens, alegria e bem
Foi a Boa Nova do anjo em Belém
A todos os homens de boa vontade
Traz Jesus o anúncio

255. A todos um Bom Natal
A todos um Bom Natal!
A todos um Bom Natal!
Que seja um Bom Natal
Para todos nós!

256. Peregrino
Errante vou, sou peregrino
Como estrangeiro buscando o lar
Encontrei Deus no meu caminho
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Conforto e paz me veio dar
Unido a Deus em aliança
O novo povo caminhará
Lutando aqui pela esperança
De um mundo novo que virá!
Já vejo o fim do meu caminho
A minha pátria, Jerusalém
Já não me inquieta o meu destino
Pois no Senhor pus minha fé

257. Aclamação - Quaresma
Glória a vós Cristo, palavra de Deus
Glória a vós Cristo, palavra de Deus

258. Queres Tu Maria?
Na sua aldeia ela sonhava, casar um dia com José
Quando uma luz a inundou e uma voz se fez ouvir
Queres Tu Maria, queres ser Mãe do Messias
Prometido p’los profetas, esperança do Teu povo?
Queres Tu Maria, queres ser Mãe do Messias
Prometido p’los profetas, nosso Salvador.
E logo ela disse sim ao anjo que a visitou;
E a promessa do Senhor tomou o rosto de Jesus
A sua prima exultou: “Tu és bendita entre as mulheres,
Pois foste Tu a escolhida para ser Mãe do Messias!”
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Desde os tempos mais antigos Deus fala ao coração do homem
E, como ontem, ainda hoje, Maria guia o nosso sim

259. Quantos caminhos
Quantos caminhos tem um homem de andar
Antes de lhe chamarem homem?
Quantos mares a pomba terá de navegar
Antes de dormir sobre a areia?
Quantas vezes hão-de soar os canhões
Antes de serem banidos para sempre?
A resposta amigo vem trazida por Jesus
Que à vida deu sentido numa cruz.
A resposta amigo vem feita justiça e pão
A resposta é a Paz, Ressurreição!
Quantas montanhas poderão permanecer
Antes de serem levadas pelo mar?
Quantos anos hão-de viver alguns povos
Antes que os deixem ser livres?
Quanto tempo um homem voltará a cabeça
Tentando fingir que não vê?
Quantos olhares lança um homem ao alto
Antes de poder ver o Céu?
Quantos ouvidos deverá ter um homem
Antes de conseguir ouvir chorar?
Quantas guerras ainda terá de contemplar
Antes de ver que morreu gente de mais?
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260. Diante de Ti
Eis-me aqui Maria,
Eis-me aqui em oração
Aceita este dia, é para Ti
E dá-me o Teu amor!
Ave Maria,
Gratia plena
Dominus tecum
Benedicta Tu.
O que eu tenho é Teu
Os meus sonhos e desejos
Mãe de Cristo, minha Mãe
Apresenta-os ao meu Senhor!
Diante de Ti
Com a face sorridente
Meu pensamento, minha palavra
Perdeu-se no Teu abraço

261. Santo (Africano)
Santo, Santo, Santo,
Senhor Deus do Universo!
Hossana nas alturas!
Hossana! Hossana!
Hossana nas alturas!
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Os Céus e a Terra
Proclamam Vossa Glória!
Hossana nas alturas!
Hossana! Hossana!
Hossana nas alturas!
Bendito aquele que vem
Em nome do Senhor!
Hossana nas alturas!
Hossana! Hossana!
Hossana nas alturas!

262. Consagração
A Ti Maria eu me consagro, com Amor…
Contigo vou aprender, como em verdade dizer:
“Eis-me aqui Senhor!”
Do Teu olhar me vem a força de rezar, ó Mãe…
Eis-me aqui Senhor, também!
Orienta a minha vida, meu sorriso e meu olhar,
O que posso e o que sou tudo quero consagrar!
O que tenho e o que dou, meu caminho e meu andar,
O que posso e o que sou, tudo quero consagrar!
Minha boca e coração, mãos que querem partilhar,
O que posso e o que sou, tudo quero consagrar!
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263. Amai-vos uns aos outros
Amai-vos uns aos outros,
Eu amei-vos até ao fim
Vivei na alegria,
Que ninguém poderá tirar
Vivamos na alegria,
Que ninguém poderá tirar
Vivei no amor unidos,
Como o Pai ‘stá unido a mim
Sereis os meus amigos,
Se o amor estiver em vós
Seremos Seus amigos,
Se o amor estiver em nós
Não fostes vós a escolher-Me,
Escolhi-vos eu a vós
Chamei-vos para irdes,
E viverdes em união
Chamou-nos para irmos,
E vivermos em união
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264. O Meu canto deste dia é para Ti
O meu canto deste dia é para Ti,
É para Ti toda esta ânsia de crescer!
Jesus de Nazaré, aumenta a minha fé,
Ensina-me o Teu jeito de viver!
Jesus de Nazaré, aumenta a minha fé,
Ensina-me o Teu jeito de viver! [bis]
Eu sinto a sede da mulher da Samaria,
E a fome de calar como Maria!
Hoje Senhor vou começar, a estar atento e a guardar,
Tudo o que vem no meu simples dia-a-dia! [bis]
Como Pedro quantas vezes Te neguei,
Como Tomé quanto já eu duvidei!
Hoje Senhor vou começar, há uma voz dentro a chamar,
E a apontar o sentido que busquei! [bis]
Há um jovem rico e bom dentro de mim,
Com uma sede insaciável e sem fim!
Hoje Senhor serei Zaqueu, darei metade do que é meu,
Seguirei minha busca até ao fim! [bis]
Como pródigo me desvio por meu pé,
Da Cananeia quando invejo a sua fé!
Mas antes eu ando p’ra Ti, já vai raiando o novo dia,
E eu exulto, eu exulto de alegria! [bis]
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265. O Reino dentro de Nós
O mundo que Deus sonhou, não é uma Utopia,
É construção a erguer na vida de cada dia!
O mundo não é um presente que a nós foi oferecido,
O mundo és tu sou eu, por todos nós construído!
É urgente acreditar, que o Céu se constrói aqui!
Porque o Reino de Deus, está em mim, está em ti! [bis]

Vou sentir a mão de Deus, cada hora e segundo,
A dar luz à minha luz, sobre as trevas deste mundo
Apesar de tantas sombras vou sentir que a luz se expande,
Porque a hora que vivemos, é uma hora linda e grande!
Mais do que unir as mãos, vão-se unir os corações,
O mundo está cansado de fáceis soluções!
Dar ao mundo uma alma nova é fazer um mundo novo,
Reatar a aliança que nos fez nascer um povo!
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266. Assim como uma Corça
Assim como uma Corça
Suspira pelas águas,
Assim suspira minha alma
Pelo Espírito de Deus…
Oh, oh, enche-me Espírito,
Oh, enche-me Espírito.
Oh, enche-me Espírito de Deus. [bis]

267. Selo do Espírito
Trago em mim dor ardente consumindo
Resíduos d’uma chama inextinguível
Dela nuvens de incenso vão subindo,
Em presença profunda, invisível
E, pouco a pouco, a vida vai surgindo,
Será sincero amor assim visível?
E logo em gesto grato conferindo,
Me toca essa Chama Irresistível
Quem afaga a nossa dor?
É o Espírito do Amor… [4x]
Então sobre o meu peito vou sentindo,
Sarar a chaga aberta sem começo,
À sombra de uma fé que eu não mereço
E assim para sempre reluzindo,
Ficou como sinal de amor e zelo,
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No meu peito marcado Eterno Selo

268. Não tenhas medo de nada
Não tenhas medo de nada,
Caminha sem parar,
Porque o Senhor é o Amigo
Que nunca vai faltar!
Sempre que reparo em mim,
Não te encontro a ti,
Só há luta e confusão
No meu coração
Já não sei o que dizer,
Nem sei o que fazer,
Tenho de me apoiar
Para acreditar
Sempre que me queiras ter,
Tu me hás-de encontrar
Estou perto crê em mim,
Sou um Deus fiel
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269. Sim Jesus
Sim Jesus, faz-me sempre, falar como se,
Fosse a última coisa que eu posso dizer
Sim Jesus, faz-me sempre, agir como se,
Fosse a última coisa que eu posso fazer
Faz-me sofrer a cada instante como se,
Fosse a última flor que eu tenho para Ti
Faz-me rezar a cada instante como se,
Fosse a última possibilidade,
Que eu tenho na terra para falar contigo !

270. Laudate Dominum
Laudate Dominum, Laudate Dominum, omnes gentes, Aleluia! [bis]

271. Vem Espírito de Deus
Vem Espírito de Deus sobre mim,
Me abro hoje à Tua presença,
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Mudarás meu coração!

272. Oh! Nós Te Adoramos Senhor!
Oh! Oh! Oh! Nós te adoramos Senhor!
Oh! Oh! Oh! Nós Te adoramos Senhor!

273. Bonum Est Confidere
Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino!

274. Magnificat (Canon)
Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea Dominum!
Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea!

275. Bless The Lord My Soul
Bless the Lord my soul, and bless God’s holy name!
Bless the Lord my soul, who leads me into life!…

276. Preparai os Caminhos ao Senhor
Preparai os caminhos ao Senhor e escutai as palavras de amor!

277. Minha Alma Tem Sede de Ti

262

PARÓQUIA Nª SRª DOS NAVEGANTES

PARQUE DAS NAÇÕES

Minha alma tem sede de Ti, Deus eterno e santo,
Vem dar-me a Tua paz, Senhor, meu Rei,
Tu és minha alegria, ó vem a mim!

278. Veni Sancte Spiritus
Veni Sancte Spiritus! Veni Sancte Spiritus !
Veni Sancte Spiritus! Veni Sancte Spiritus !
Espírito de Deus, derrama em nós o Teu amor! Vem Espírito de fogo!
Toma as nossas vidas, enche-nos da Tua luz, vem aos nossos corações!
Dá-nos Tua graça, cura os nossos corações, lava o que está impuro!
Vem-nos libertar, dá-nos a força e o vigor, vem aos nossos corações!
Vem-nos revelar Jesus, Imagem do Deus Vivo, e a face de Deus Pai!
Concede os Teus dons à Tua Igreja Bem-Amada, vem aos nossos corações!

279. Levemos Paz
Levemos paz, em nossos olhares,
Levemos amor aos lugares,
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Onde houver um de nós!
Destruamos a guerra,
Levemos Cristo a toda a terra
E demos as mãos como irmãos!

280. Um Certo Galileu
Um certo dia, à beira mar,
Apareceu um jovem Galileu
Ninguém podia imaginar
Que alguém pudesse amar, do jeito que Ele amava
Seu jeito simples de conversar,
Tocava o coração de quem o escutava!
E Seu nome era Jesus de Nazaré,
Sua fama se espalhou e todos vinham ver,
O fenómeno do Jovem Pregador,
Que tinha tanto amor!...
Naquelas praias, naquele mar,
Naquele rio em casa de Zaqueu;
Naquela estrada, naquele sol,,
E o povo a escutar histórias tão bonitas!
Seu jeito simples de se expressar
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Enchia o coração de paz tão infinita!
Em plena rua, naquele chão,
Naquele poço em casa de Simão;
Naquela relva, no entardecer,
O mundo viu nascer a paz de uma esperança!
Seu jeito puro de perdoar
Fazia o coração voltar a ser criança!
Um certo dia, ao tribunal,
Alguém levou o Jovem Galileu;
Ninguém sabia qual foi o mal
E o crime que Ele fez, quais foram Seus pecados!
Seu jeito honesto de denunciar,
Mexeu na posição de alguns privilegiados!
E mataram a Jesus de Nazaré,
E no meio de ladrões puseram Sua cruz,
Mas o mundo ainda tem medo de Jesus,
Que tinha tanto amor!...

281. No Meio da Multidão
No meio da multidão, ouço uma voz que me diz: Samaritano estende a mão, faz teu irmão
mais feliz! [bis]
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Ao longo da estrada o que vês, o homem em stress a correr
Não digas mas nem talvez, dá-lhe razões de viver!
Ao longo da estrada avança o homem triste e sozinho
Dá-lhe razões de esperança, acende uma luz no caminho!
Aquilo que és oferece, sementes de bem vão nascer,
Sê uma chama que aquece, herói sereno a viver!

282. Mensageiro da Paz
Como é lindo ver descer pela montanha os pés do Mensageiro da Paz! [bis]
O Senhor enviou os seus discípulos, e mandou-os de dois em dois!
Mandou-os pelas cidades, em lugares onde Ele iria!
A colheita será abundante, lhes disse o Senhor ao partir!
Ao entrar numa casa, saúdem anunciando a paz!
Os que vos receberem, a Mim terão recebido!
Quem recebe a Minha palavra, recebe quem Me enviou!

283. Chamados Por Deus
Chamados por Deus a caminhar, fermentai esta terra prometida!
Palavra, Pão, Promessa e Salvação, nós somos a Igreja comprometida!
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Pés descalços nesta terra de aliança,
Partilhamos na dor e na esperança: o mistério do amor!
Santidade fraterna em acção
Partilhamos na nossa Comunhão: a presença do Senhor!
Igreja, dom da diversidade,
Partilhamos a mesma realidade: Jesus está aqui!

284. Glória, Glória, Aleluia!
Glória, Glória, Aleluia! Glória, Glória, Aleluia!
Glória, Glória, Aleluia! Louvor a Ti Senhor!
Unidos no amor de Jesus Cristo Salvador, confirmados p’la Palavra do Senhor,
Congregados no amor do nosso Deus, nós iremos proclamar!
Vamos Senhor com o Teu amor dentro de nós, cantaremos a alegria de viver,
Levaremos o sorriso, o testemunho, aos que amas sem saberem!

285. Passa Por Mim
Passa por mim, faz-me viver, junto de Ti neste caminho!
Passa por mim, faz-me sentir, que na Tua presença não estou sozinho!

267

PARÓQUIA Nª SRª DOS NAVEGANTES

PARQUE DAS NAÇÕES

Minha história conquistaste, estou aqui p’ra Te dizer: “Sem Ti nada posso fazer!”
Neste mundo Tua vinha, pequeno ramo nasceu; sem Ti nada sou eu!
Tudo quanto tenho, vem da Tua mão, até ao meu pequeno coração!

286. Vamos Caminhando
Vamos caminhando lado a lado, somos Teus amigos ó Senhor!
Tua amizade é nossa alegria, por isso Te louvamos com amor!
Cristo é modelo de amizade, pois nos deu a vida por amor!
D’Ele recebemos força e alegria, para nos doarmos como irmãos!
Seja o nosso encontro com o Pai, um sinal da nossa união!
Para que vivendo nós a Sua graça, levemos paz e amor aos corações!
Nossa luz e força é o Senhor, Ele que alegra a nossa vida!
Sendo nosso Pai quer ser um Irmão, por amor se faz nossa oração!

287. Senhor Meu Deus Obrigado
Senhor meu Deus obrigado, Senhor porque tudo é Teu! [bis]
É Teu o pão que oferecemos É Tua a vida que vivemos! Obrigado Senhor!

268

PARÓQUIA Nª SRª DOS NAVEGANTES

PARQUE DAS NAÇÕES

É Teu o vinho que oferecemos É Tua a dor que suportamos! Obrigado Senhor!
A Tua vida e a nossa vida, na Tua casa recebida! Obrigado Senhor!
Na Tua cruz crucificados, somos Teus ressuscitados! Obrigado Senhor!

288. O Pão e o Vinho
O Pão e o vinho que vão para o altar, serão p’ra nós divino manjar!
Obrigado ó Deus, por tão grande amor! Estas ofertas vão ser um penhor! [bis]
Damos-Te o pão, Tu dás-nos Teu Corpo! Damos-Te o vinho, Tu dás-nos Teu Sangue!
Damos-Te flores, Tu dás-nos Pureza! Damos-Te as velas, Tu dás-nos a Fé!

289. Vai Ergue um Mundo Novo
Vai ergue um mundo novo, onde não haja ódio nem guerra!
Sim, grava no teu peito: Os homens são teus irmãos!
Olha à tua volta os homens a correr; buscam, lutam, sofrem, sem tempo para amar!
Perguntam os homens: “Porquê viver, porquê?” Chamam pelo dia da paz e do amor!
Buscam muitos nomes a paz e a união, esta é possível se vives o amor!

290. Quando a Vida For um Sim
Quando a vida for um sim, aos apelos do amanhã,
Beberemos da nascente que é Deus!
Quando o coração for festa, a cantar o Deus da vida,
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Nascerá dentro de nós um novo céu!
Deus fará quebrar as armas, Deus fará coração novo!
Ele enxugará as lágrimas, Será festa no Seu povo!
Nem mais noite nem mais dor, morte ao ódio, morte à guerra!
Deus será nossa bandeira, novo céu e nova terra!
Deus habita entre nós: Novo mundo está aqui!
Deus percorre a nossa história: Ele é princípio, Ele é fim!

291. Já Floriu a Semente do Amor
Já floriu a semente do amor, cidadãos do Teu Reino!
Germinando ao longo do caminho, terra fértil é a palavra do Senhor!
Eu sou a videira e vós sois os ramos, quem não der bom fruto meu pai o cortará!
Eu sou a videira e vós sois os ramos, quem não der muito fruto mau Pai o podará!
Eu sou o caminho, a verdade e a vida, quem Comigo caminha jamais se perderá!

292. Estávamos Perdidos
Estávamos perdidos, mas Jesus encontrou-nos!
Éramos ovelhas transviadas!
Veio ao nosso encontro, tomou-nos pela mão e trouxe a paz ao nosso coração.
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O nosso coração estava vazio mas Jesus veio abri-lo
A promessa de Deus e semeou nele palavras de esperança!
A nossa vida era trevas e morte mas Deus mandou Seu Filho
P’ra mudar nossa sorte, Jesus cumpriu em nós a promessa de Deus!
Deus veio até nós para nos mudar pelo ressuscitado,
Nos veio libertar Onde reinava a morte Ele plantou a vida!
Sabemos que o pecado nos habita, por isso esperançado,
O nosso coração grita: “Liberta-nos Senhor, dá-nos o Teu amor!”

293. Há um Barco Esquecido na Praia
Há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar,
É o barco de André e de Pedro, que partiram p’ra não mais voltar
Quantas vezes partiram seguros, enfrentando os perigos do mar
Era a chuva, era a noite, era o escuro, mas os dois precisavam pescar
De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz
É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou
E partiram sem mesmo pensar nos perigos de profetizar!
Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia,
Um barco esquecido na praia!...
Há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar,
É o barco de João e Tiago que partiram p’ra não mais voltar
Quantas vezes em tempos sombrios, enfrentando os perigos do mar,
De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz
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É preciso pescar diferente que o povo já sente que o tempo chegou
Quantos barcos deixados na praia, entre eles o meu deve estar
Era o barco dos sonhos que eu tinha, mas eu nunca deixei de sonhar
Quantas vezes enfrentei o perigo, no meu barco de sonho a singrar,
Jesus remava comigo, eu no leme Jesus a remar
De repente me envolve uma luz e eu entrego meu leme a Jesus
É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou
E partimos para onde Ele quis, tenho cruzes mas vivo feliz

294. Caminharei à Luz do Dia
Caminharei à luz do dia com alegria no olhar,
E seguirei a estrada certa que me conduz para o amor!
É tempo de formar a roda da amizade sonhada pelas crianças,
Nós somos Primavera temos que partir em busca de um melhor porvir!

295. Dia a Dia
Dia a Dia, dia a dia!
Ó Senhor, três coisas peço - três coisas peço!
Conhecer-Te com clareza - dia a dia!
E amar-Te com firmeza – dia a dia!
Imitar-te na pobreza com verdade!
Passa o tempo, passa o tempo!
E Senhor, que vejo eu – que vejo eu!
Que o mundo é injusto – passa o tempo!
Que alguns não querem paz – passa o tempo!
Que os homens se enfrentam com mentira!
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Vivo a vida, vivo a vida!
E Senhor, que penso eu – que penso eu!
Que é tempo de agir – vivo a vida!
Que a paz será possível – vivo a vida!
Se pudermos crer no homem com certeza!
Que importa a noite escura, que importa o vento frio,
Que importa a estrada longa?
Nós temos uma estrela a brilhar no céu que nosso caminhar!

296. Não Te Canses de Caminhar
O mundo tal como é, precisa de todos nós,
Provando na vida a fé, que canta a nossa voz!
Não te canses de caminhar, de lutar e de subir,
Foste criado p’ra amar, foste chamado a servir!
O mundo é um vasto campo com mais valor que o ouro,
Vende o que tens p’ró ganhar, porque ele guarda um tesouro!
Foi neste mundo real, que Deus olhou e amou,
Fez nele a sua morada, nele Jesus encarnou!
Guarda bem o tesouro, na arca do coração,
Aonde a traça não chegue, onde não chegue o ladrão!
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297. Descalcei as Sandálias
Descalcei as sandálias, fechei a porta e entrei,
Num lindo bosque de Outono, Deus me falou e eu rezei!
Descalcei as sandálias, pisei o grão que dá vida,
Fiquei guardando a lição, de cada folha caída!
No silêncio abri, meu coração como a flor, e pedi perdão por tanta falta de amor!
Olhei p’ra Jesus, Jesus também me olhou, e um olhar de amor, sobre mim lançou!
No silêncio vi, uma nova luz, lado a lado comigo, caminhava Jesus!
Na brisa suave, no pássaro a cantar, entre folhas caídas vi Jesus passar!
No silêncio abri minha alma de criança, e cada folha ao cair me falou de esperança
E a sós com Deus eu fiquei assim, vi a mão de Deus estendida p’ra mim!

298. Creio Em Jesus
Vem connosco cantar, creio em Jesus! No caminhar Ele é a luz!
No dia claro Ele é o Sol e na noite escura Ele é o farol!
Vem connosco cantar, creio em Jesus! No caminhar Ele é a luz!
No dia claro Ele é o sol, Ele é o farol!
Tu que andas sem norte, sem saber que fazer!
Numa “cultura de morte” há quem queira viver!
Tu que andas sem rumo, e não vês o fim!
Ao amor e à vida nós dizemos sim!
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Estende o olhar para além do horizonte,
Vamos ajudar-te a encontrar a fonte!
Nossos sonhos de mais são iguais aos teus,
Nossa sede é a mesma – sede só de Deus!
A tua riqueza não é prata ou ouro,
O coração da vida guarda um tesouro!
Vamos regressar à nossa raiz,
Deus criou o Homem para ser feliz!

299. Vinde Adoremos
Jesus veio ao mundo, que paz e bondade! Oh, quanta doçura, amor e humildade!
Vinde adoremos, Jesus Salvador! A estrela nos aponta o rumo a Salvação!
Belém e Deus Menino, Alegre Mansão!
Jesus no presépio, mas vede que amor, nascer pobrezinho o Deus Criador!
Na face resplandece a luz divinal, tesouro de graça, de vida imortal!

300. Jovem Rico
Era um jovem como tu e bom, um coração cheio de ideais
A lei que já cumpria não o satisfazia, vai à procura de mais!
Era um jovem como tu e bom, insatisfeito do normal vulgar,
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Procura e quer saber e com Jesus vai ter, a perguntar:
Mestre o que devo eu fazer para alcançar, a vida eterna que vieste anunciar? [bis]
Vai e vende quanto tens e dá Muita riqueza impede o caminhar
Condição para seguir-me é querer ser peregrino e não ter lar!
Olhos no chão o jovem retirou-se e nunca mais o referiu na história,
Difícil é deixar riqueza e bens, honra e poder, vaidade e glória!
Jovens ricos que repetem “Não!”, tão vazios de cheios que estão
Vidas sem rumo, caminhando de ilusão em ilusão!
Levantar-se é já pôr-se a caminho e é querer curar o seu vazio,
A resposta que o jovem não deu, é para todos nós um desafio!

301. A Paz e os Jovens
A paz e os jovens caminham juntos,
E os jovens e a paz caminham também!
A paz tem um nome e foi o jovem,
Que passou pelo mundo só fazendo o bem!
E Jesus, e Jesus, é Jesus, é Jesus,
É a força que a todos conduz!
A quem toma o arado e não olha atrás,
E Jesus, e Jesus, é a paz, é a paz!
E Jesus, e Jesus, é Jesus, é Jesus,
Neste mundo de trevas é a luz!
E partilha a vida como um amigo faz,
E Jesus, e Jesus, é a paz, é a paz!

PARÓQUIA Nª SRª DOS NAVEGANTES

PARQUE DAS NAÇÕES

E Jesus, e Jesus, é Jesus, é Jesus,
É o caminho que a todos conduz!
Se revela ao homem no silêncio que faz,
E Jesus, e Jesus, é a paz, é a paz!
Se revela ao homem no silêncio que faz,
E Jesus, e Jesus, é a paz, é a paz!

302. Bem- Aventurados – F.Santos
Bem-Aventurados sois vós, vós que sofreis, vós que chorais!
Porque um dia sereis consolados, porque um dia sereis consolados!
Bem-Aventurados sois vós, vós os mansos e simples desta terra!
Porque um dia sereis consolados, porque um dia, sereis consolados!
Bem-Aventurados sois vós, vós homens pobres que tendes fome e sede!
Porque um dia sereis saciados, porque um dia, sereis saciados!
Bem-Aventurados sois vós, vós que usais de perdão e bondade!
Porque um dia sereis saciados, porque um dia, sereis saciados!
Bem-Aventurados sois vós, vós homens puros no vosso coração!
Porque é vosso o Reino dos Céus, porque é vosso o Reino dos Céus!
Bem-Aventurados sois vós, vós que sois os artífices da paz!
Porque é vosso o Reino dos Céus, porque é vosso o Reino dos Céus!
Bem-Aventurados sois vós, vós odiados por causa do meu nome!
Porque é vosso o Reino dos Céus, porque é vosso o reino dos Céus!
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Bem-Aventurados sois vós, por amor da justiça e da verdade!
Porque é vosso o Reino dos Céus, porque é vosso reino dos Céus!

303. Samaritana
Senhor eu tenho fome, não é de pão, é da Tua vida!
Tem sede infinita de Ti, minha terra seca e ressequida!
Sinto que sou no teu poço, samaritana à procura,
Do teu dom que eu não conheço, mas sei, que a água é pura!
Venho faminto e sedento, venho cansado de andar,
Cheguei, mas não por acaso Sei que me vais saciar!
Diz-me onde moras Senhor? Vinde meus filhos e vede:
Na água fresca do meu poço, podeis matar a vossa sede!

304. Cântico da Salvação
Hoje o Senhor, ressuscitou, e do pecado nos livrou!
Alegrai-vos Aleluia! Que o Senhor ressuscitou!
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Sobre uma cruz, Cristo triunfou, e do sofrimento nos livrou!
A luz de Deus, apareceu, e a nova vida nos encheu!
Por fim o povo, a vida achou, a escravidão já terminou!
Lutai p’ra unir, a terra em paz, com vossa fé e vosso amor!
Todos cantai: Aleluia! Todos gritai: Aleluia!

305. O Povo Jaz em Grande Dor (Espiritual Negro)
O povo jaz em grande dor: vem-nos saciar!
A Deus levanta o seu clamor: vem-nos saciar!
Ouve, ó Pai, o grito do Teu povo! Ouve, Cristo: vem-nos saciar!
O povo jaz na escravidão: vem-nos saciar!
O povo anseia liberdade: vem-nos saciar!
O povo já se levantou: vem-nos saciar!
Vencida fica a opressão: vem-nos saciar!
A marcha é dura queima o sol: vem-nos saciar!
Já vemos perto a redenção: vem-nos saciar!

306. Hino de Louvor
Pela vida de todos nós, que sorri ao nascer do sol,
Pela fé e a dor de quem sofre, louvado sejas Senhor!
Pelo pão que nos faz viver, pelo vinho que nos sacia,
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Pela fome de tantos sem pão, louvado sejas Senhor!
Louvado sejas Senhor, louvado sejas!
Louvado por estes dons que nos dás, louvado sejas!
Pela música e pela alegria, que ecoa bem dentro de nós,
Pelo sonho de um mundo de paz, louvado sejas Senhor!
Pelo sol que aquece esta terra, pela luz que ilumina o dia,
P’lo silêncio que fala de Ti, louvado sejas Senhor!

307. Não Vos Preocupeis (IFHIC)
Não vos preocupeis com o amanhã, o Pai cuida de vós acreditai!
Vede as aves e os lírios do campo, vivei assim também e confiai! [bis]
Para o pobre tenho o Reino preparado, o tesouro que ele buscou vai encontrar!
Com as coisas não viveu preocupado, preferiu ser a criança a confiar!
Os Lírios não trabalham e não fiam, mais do que eles valeis vós mas muito mais!
Vivei só como vive todo o filho, sabei que eu sei de quanto precisas!
Confiai-me as vossas preocupações, buscai o Reino e o resto virá por fim!
Eu conheço as vossas aspirações, vivei sem medo e confiai em mim!

308. Abre Meus Olhos
Ao pôr-do-sol, dois cegos clamavam: “Filho de Deus, tem piedade de nós! ”
Jesus sorrindo, entre a multidão, toca nos seus olhos, e com amor os curou!
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Abre meus olhos, abre meus olhos,
Abre à tua luz! Abre meus olhos, abre meu Jesus!...
Deixa a tua terra, e tua família, pois tu serás, pai de muitas gentes!
Toma o teu filho e sobe à montanha mostrando aos homens o que é o amor!
Tempo de fé, deserto sem fim, há solidão, silêncio na tarde
É o meu Senhor que está em mim, falai baixinho, que bom é estar assim!

309. O Bom Pastor
Quando Te encontro descanso, Tu reconfortas minha alma!
Cristo Senhor és o Guia, o Bom Pastor, que me conduz.
Minha vida, minha luz! Minha vida minha luz!
Por Teus caminhos me guia para louvor do Teu nome!
Não temerei os perigos, pois sei que Tu estás comigo!
O Teu festim me conforta, faz-me cantar de alegria!
A Tua bondade me ajuda, no viver de cada dia!
Minha morada p’ra sempre, seja Tua casa Senhor!

310. Vem Construir Irmão
Vem construir irmão, a tua cidade, faz do teu sonho, hoje, realidade!
Vem despertar o amor, sem ele és nada, vem desenhar o além, és madrugada!
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Amanheceu na minha vida,
Encontrei-Te Senhor e compreendi o que era o amor! [bis]
Não te deixes dormir em outras eras, porque não vens p’ra rua vender primaveras?
Mesmo que tu não queiras tua pátria é o mundo, o teu irmão são todos, és vagabundo!
Porque ficas sentado sem nada esperar, fecha a tua casa e parte para além do mar!
Há homens que esperam apertar tua mão, se tu quiseres partir, outros terão pão!

311. Tu Senhor Nosso Deus
Tu Senhor nosso Deus, vens para nos salvar,
Nós Te bendizemos, nós Te aclamamos!
A Ti Glória e Louvor, Senhor ressuscitado,
A Ti a vitória por toda a eternidade!
Jesus, Verbo de Deus, Tu vens p’ra nos salvar
És a luz verdadeira que nos conduz ao Pai!
Cordeiro imaculado, Tu deste a vida por nós
Derramando o Teu sangue nos libertas do pecado!
Jesus ressuscitado, da morte és vencedor
Tu és a luz do mundo ilumina nossas trevas!
Formamos o mesmo corpo, cantemos numa só voz
A Jesus Redentor, o Rei de todo o Universo!
Vós todos, vinde e vede Jesus, o Emanuel
Vem p’ra nos dar a Vida e a Vida em abundância!

PARÓQUIA Nª SRª DOS NAVEGANTES

PARQUE DAS NAÇÕES

312. Vinde e Vede Deus Que se Revela
Vinde e vede Deus que se revela, Ele se manifestou!
Por amor aos homens Ele ressuscitou, Jesus é o Senhor!
Nós O reconhecemos, nossas mãos O tocaram,
Ele, o Verbo de Vida, que nos foi revelado!
Jesus Verbo de Deus, veio p’ra nos salvar,
Ele o Filho do Homem, que nos conduz ao Pai!
Enviado do Pai, pelo Espírito Santo,
Jesus é nossa luz, que nos vem dar a vida!
O Pai nos amou tanto, que nos deu o Seu Filho,
Não para nos julgar, mas para nos salvar!
Ele vem procurar, a ovelha perdida,
Jesus é o Bom Pastor, que nos vem libertar!
Quem acredita n’Ele, viverá para sempre,
Quem acredita n’Ele caminhará na luz!
Vós, os que tendes sede, abri-Lhe o coração,
Aproximai-vos d’Ele, recebei Seu Espírito!

313. Ó Senhor a Ti a Glória e o Louvor
Ó Senhor, a Ti a Glória e o Louvor, Ó Senhor, a Ti a Força e o Poder,
Ó Senhor, a Ti a Honra e o Louvor, Senhor, nosso Rei!
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Adorai o Senhor, nosso Deus e prostrai-vos diante do Seu trono!
Aclamai o Cordeiro de Deus Amen! Aleluia!
Teus decretos, Senhor, são verdadeiros para julgar a Terra e os Céus!
Exultemos, cantemos de alegria Amen! Aleluia!
Ele tomou a posse do Seu reino, O Senhor, Rei do Universo,
Felizes os Eleitos de Deus Amen! Aleluia!

314. Como é Bom Te Cantar
Como é bom Te cantar, Te louvar, ó Senhor, nosso Deus!
Alelu, Alelu, Aleluia, Aleluia!
É Ele que cura os nossos corações e as nossas feridas
Como é grande o Senhor Todo Poderoso, a Ele a vitória!
Oferecei ao Senhor a acção de graças ao som de instrumentos
Que se bendiga o seu santo nome, para sempre!
Ele dançará por ti, Jerusalém, com gritos de alegria!
Eis o teu Senhor, teu Deus e Rei, no meio de ti!
Quero louvar meu Deus em todo o tempo pois seu louvor é doce
Quero cantar-Lhe enquanto viver com todo o meu amor!
Louvai-O com a harpa e a cítara, e com a trombeta
Louvai-O com a dança e o tambor, com cordas e flautas!
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Tocai os címbalos, p’ró nosso Deus, em cânticos de glória
Que tudo o que respire louve o Senhor! Aleluia!!

315. Dança de Alegria
Dança de alegria, olha para os céus, dança com Maria, dá Glória a Deus!
Como David com a arca do Senhor, dancemos para Deus
Porque já está no meio de nós, o Reino de Deus
Como Maria em casa de Isabel, exulto de alegria
Porque o Senhor habita em mim e canta Aleluia!
Como os pastores em Belém, louvemos o Senhor,
Nós temos visto e escutado as maravilhas de Deus

316. É o Senhor
Vou pescar disse Pedro já sem medo
Nós também queremos ir pescar contigo
E fizeram-se ao mar bastante cedo
E encontraram na praia o amigo!
É o Senhor! É o Senhor! É o Senhor! É o Senhor!
E João, aquele que Jesus amava,
Quando O viu gritou, com fé, é o Senhor!
Que na praia com carinho preparava
Fraterna refeição cheia de amor!

285

PARÓQUIA Nª SRª DOS NAVEGANTES

PARQUE DAS NAÇÕES

286

A vida é linda quando vivida assim
Só de amor que é esta força mais capaz
De manter bem fiel o nosso SIM
E viver com o coração cheio de Paz!

317. Foi a Mim
Estive doente e me cuidaste com carinho, estava perdido e me indicaste o caminho!
Eu tive fome e me deste de comer, em Ti encontrei o sentido para viver!
Quando foi Senhor que Te encontrámos assim?
Sempre que o fizeste a um dos meus irmãos,
Foi a Mim! Foi a Mim! Foi a Mim! Foi a Mim! Foi a Mim!!
Eu estive preso e me foste visitar, eu era orfão e me acolheste no Teu lar!
Estava nu sob o Sol e o calor naquele pobre que vestiste com amor!
Eu estava triste e me consolaste com ternura, peguei-Te ao colo naquela hora mais dura!
Estive só e foste tão hospitaleiro quando escutaste do velhinho a história inteira!

318. Fonte de Água Viva
Bendito, Bendito sejas Cristo meu Senhor pela Eucaristia!
És força no caminhar, luz no entardecer, estrela que nos guia!

PARÓQUIA Nª SRª DOS NAVEGANTES

PARQUE DAS NAÇÕES

A Ti vão matar a sede fonte de água viva, para a vida eterna!
Os pobres e oprimidos encontram em Cristo a sua cisterna!
Quem bebe de qualquer fonte sempre terá sede no seu caminhar!
Quem bebe de Jesus Cristo torna-se nascente para sempre a jorrar!
Bendito, Bendito sejas pastor que nos levas às águas vivas!
Abristes o coração, dele saiu a Igreja, nossa mãe querida!
Vós todos que tendes sede, vinde às águas puras mesmo sem pagar!
Jesus quis morrer na cruz para a todo o homem de graça salvar!
Bendito, bendito sejas rocha do deserto, salvação do povo!
Que a nossa Eucaristia dê frutos de vida, frutos de Amor novo!!

319. Semeia
Não esperes pão se antes não semeaste,
Colherás frutos, mas primeiro há que podar
Deus cuidará, a obra começou, a mim a ti só compete semear!
Daremos fruto abundante e saboroso,
Daremos fruto que há-de permanecer.
Se acreditarmos na palavra de Jesus:
“Sem mim nada podereis fazer!!”
Não vivas sempre preso ao tempo que passou,
Que lindo o hoje, aqui e agora para viver
Se é Deus quem rega o que o homem semeou,
Verás então como as flores vão nascer!!
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Enterra o medo inimigo do amor,
Afasta as nuvens porque a luz deve brilhar,
Com muito amor vai regando a semente
A mim a ti só compete semear!!

320. Encontrei Deus
Encontrei Deus de surpresa, no caminho que eu seguia;
Encontrei, tenho a certeza como do sol que me guia!
Tão perto de mim O vi, e de mim tão diferente
Que logo me confundi, ao vê-lo assim tão presente!
Quis esquivar-me, confesso, Ele Senhor e eu vassalo;
Mas o único processo de fugir é abraçá-lo!
Na luta que suportei Cristo levou a melhor
E impôs-me como lei abandonar-me ao amor!
Ou amor ou egoísmo é a razão de viver,
Senti vertigens de abismo, quando tive de escolher!
Preferi Jesus a mim, tudo fiquei a lucrar;
Numa alegria sem fim, só me apetece cantar!
Ele inundou-me de paz, ao levar-me de vencida;
E Ele próprio se faz a vida da minha vida!
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321. Hinos de Glória
Hinos de Glória, cantemos ao Senhor:
Cantemos vitória, Aleluia!!
Cantai, povos todos, Cristo é nosso Rei;
Nós somos Seu povo, somos Sua grei!
Pela Eucaristia, Cristo é nosso pão,
Vida e Alegria, nossa salvação!
Com Cristo queremos um mundo melhor,
Onde reine a graça, a paz e o amor!

322. Espero em Ti Senhor
Espero em Ti Senhor,
Nessa Igreja onde vives connosco
A promessa do Reino a chegar
Espero em Ti Senhor,
Neste mundo onde vivo as esperas
Humanas e o esforço de paz
Venha a nós o Teu Reino
De Justiça, de Glória,
De Paz e Amor!
Espero em Ti Senhor.
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Espero em Ti Senhor
Com o pobre subindo o caminho
Das mãos e um destino comum
Espero em Ti Senhor,
No Teu Reino de Amor que há-de vir
Libertar-nos da noite e da dor
Espero em Ti Senhor,
Na palavra que vem descobrir-nos
O rosto e o vazio das mãos
Espero em Ti Senhor,
Na partilha do pão e no abraço
Da paz, que darei ao irmão

323. Dizei a todos
Dizei a todos em Israel:
Já veio o tempo da Salvação!
Recobra forças Filha de Sião:
É o dia do Senhor!
Preparai-Lhe o caminho
Ao Deus connosco, ao Emanuel
As veredas pedregosas,
Aplanai-as ao Senhor
Traz o preço da vitória
Com braço forte dominará
Em seus dias a Justiça
Como rio correrá
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324. Canto a Cristo - Taizé
Canto a Cristo que me libertará
Quando chegar glorioso
Então a vida com Ele renascerá
Aleluia, Aleluia!
Aleluia, Aleluia, Aleluia,
Aleluia, Aleluia.
Aleluia, Aleluia, Aleluia,
Aleluia, Aleluia.
Canto a Cristo que um dia voltará,
Festa para os seus amigos!
Festa de um mundo que já não morrerá,
Aleluia, Aleluia

325. Nós todos esperamos
Nós todos esperamos, como nos foi prometido
Novos céus e nova terra onde habita a Justiça.
Novos céus e nova terra onde habita a Justiça.
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Olhai, Eu vou criar novos céus e nova terra;
O passado nunca mais será lembrado,
Para sempre esquecido!
Todos serão felizes, gozarão de alegria,
Naquelas coisas que Eu vou criar:
Palavra do Senhor
Olhai, Eu vou criar a Jerusalém celeste,
Destinada à alegria, e meu povo
Para sempre fará festa!
Jerusalém será a minha alegria,
E meu povo exultará:
Palavra do Senhor
Não haverá meninos a morrer de poucos dias,
Nem adulto que vai ter vida curta
E viver dias amargos!
Terão dias felizes: é um povo abençoado;
Antes que chamem responderei:
Palavra do Senhor!

326. Glória ao Senhor
Bendizei a Deus omnipotente,
Porque eterno é o Seu amor
Com o Seu povo fez maravilhas
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Glória ao Senhor, Aleluia!
Glória ao Senhor, Aleluia!
Glória ao Senhor, Aleluia!
Glória ao Senhor, Aleluia!
Ele criou os grandes luminares,
Porque eterno é o Seu amor
Sol e lua para nos guiar
Libertou o Seu povo do Egipto,
Porque eterno é o Seu amor
Com mão forte e braço poderoso
Dividiu o mar em duas partes,
Porque eterno é o Seu amor
E por ele passou Israel
Conduziu o povo p’lo deserto,
Porque eterno é o Seu amor
E levou-o à Terra Prometida
Pão do Céu lhe deu como alimento,
Porque eterno é o Seu amor
Do rochedo água fez brotar
Agora e sempre há-de proteger-nos,
Porque eterno é o Seu amor
Bendiremos sempre o Seu nome

327. Jesus, nossa Páscoa
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Jesus, nossa Páscoa, por nós se imolou.
Cantemos alegres que ressuscitou!
Cantemos alegres que ressuscitou!
Páscoa sagrada, ó festa de alegria:
Desperta, tu que dormes, que o Senhor ressuscitou!
Desperta, tu que dormes, que o Senhor ressuscitou!
Páscoa sagrada, eterna novidade:
Deixai o homem velho, revesti-vos do Senhor!
Deixai o homem velho, revesti-vos do Senhor!
Páscoa sagrada, Deus fez-se igual aos homens:
Falou-nos por Seu Filho, nosso Mestre e Salvador!
Falou-nos por Seu Filho, nosso Mestre e Salvador!
Páscoa sagrada, ó festa baptismal:
Nascidos pela água, somos filhos do Senhor!
Nascidos pela água, somos filhos do Senhor!

328. Todos Unidos
Todos unidos formamos um só corpo, um povo que na Páscoa nasceu;
Membros de Cristo em sangue redimidos,
Igreja peregrina de Deus!
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Dentro de nós vive o Espírito de Vida, que o Pai pelo Filho enviou
Ele nos anima, nos guia e alimenta,
Igreja peregrina de Deus!
Nós somos na terra semente de outro Reino,
Nós somos testemunhas de amor;
Paz que vence as guerras e luz que vence as trevas,
Igreja peregrina de Deus! [bis]
Rugem tormentas e, às vezes, nossa barca, parece que perdeu o timão
Olhas com medo, perdeste a confiança,
Igreja peregrina de Deus
Uma mesma esperança nos enche de alegria, presença que o Senhor prometeu
Vamos cantando, connosco Ele caminha,
Igreja peregrina de Deus!
Todos nascidos num único baptismo, unidos na mesma comunhão
Todos vivendo em uma só família,
Igreja peregrina de Deus
Todos irmanados num único destino, ligados pela mesma salvação,
Somos um corpo e Cristo é a cabeça,
Igreja peregrina de Deus!

329. Sou um pobre pastorinho
Sou um pobre pastorinho
Que caminha p’ra Belém
Procurando o recém-nascido
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Deus connosco, Emanuel
Caminhante, caminha ligeiro, não te canses, não, de caminhar.
Estão na gruta José e Maria e o Menino a te esperar [bis]
Mesmo pobre, aqui lhe levo
Das ovelhas branca lã
De pastor a linda capa
Sua mamã lhe fará
No meu peito guardadinho
Eu lhe levo o melhor dom:
Ao menino recém-nascido
Ofereço o coração
Nem o sinto, o cansaço
Não me cansa o caminhar
Eu procuro o Rei do Céu
E Ele se fará encontrar

330. Correi Pastorinhos
Pequenino está deitado nas palhinhas Deus Infante
Ai não há, no céu estrelado astro d’oiro mais brilhante [bis]
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Correi pastorinhos depressa a Belém
Com a alma em carinhos por Deus nosso bem
Oh! Levai-lhe cordeirinhos todos brancos de candura
E lã pura com arminhos de olhos meigos de ternura [bis]
Mais que estrelas do Oriente, mais que oiro dos Reis Magos
Jesus preza o inocente e dos pobres quer afagos [bis]

331. O Senhor fez-nos sair do Egipto
O Senhor fez-nos sair do Egipto
Da terra da escravidão.
Com a Sua mão poderosa,
Porque é eterno o Seu amor
Libertou-nos da nossa opressão,
Porque é eterno o Seu amor
Demos graças ao Senhor porque Ele é bom,
Porque é eterno o Seu amor
Fez o Céu e a Terra com ciência
Porque é eterno o Seu amor
Separou o Mar Vermelho em duas partes
Porque é eterno o Seu amor
Fez passar Israel pelo meio dele,
Porque é eterno o Seu amor
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Conduziu o Seu povo pelo deserto,
Porque é eterno o Seu amor
E lhe deu uma terra em herança,
Porque é eterno o Seu amor

332. Somos um povo pascal
Somos um povo que avança e se liberta do mal:
Com Deus da morte p’ra vida, somos um povo pascal.
Peregrino à luz da esperança,
Cristo é o novo Moisés da nossa marcha,
A caminho da terra nova da promessa
Sacudida a opressão do pecado,
E com as nossa almas em júbilo,
Cantamos um hino à liberdade

Lavados no Mar Vermelho do Calvário,
E refeitos pelo pão da Eucaristia,
Somos o povo das maravilhas de Deus ´

333. Aleluia, Jesus é Rei
Aleluia, Aleluia,
Jesus é Rei!
No meio de nós Ele está vivo,
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Ele é o Senhor!
Ide pelo mundo inteiro e anunciai
A Boa Notícia, sede meus discípulos
Aos que crerem no Meu nome, dar-lhes-ei a vida
Dar-lhes-ei o Espírito de amor e de paz
Jesus o Filho de Deus, enviado do Pai,
Dá-nos Seu Espírito p’ra salvar o mundo
Fui eu quem vos escolhi para dardes fruto,
Permanecei em Mim, Eu estarei convosco

334. Corpo de Jesus
Corpo de Jesus (Corpo de Jesus),
Entregue por nós (Entregue por nós)
Corpo de Jesus (Corpo de Jesus),
Entregue por nós (Entregue por nós)
Sangue de Jesus, entregue por nós…
Vida de Jesus, entregue por nós…

335. Espírito Santo, fogo de amor
Espírito Santo, fogo de amor,
Espírito Santo, vem consolador.

[bis]
[bis]
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Vem Espírito Criador, vem visitar-nos
Vem iluminar os corações dos Teus filhos
Enche os nossos corações de graça e de luz
Tu que tudo criaste com amor
Tu és o Dom, o enviado do Altíssimo
Tu és o nosso defensor
Tu és o Amor, o Fogo, a Fonte Viva
Força e mansidão da graça do Senhor
Dá-nos a Tua luz e o Teu fogo
Derrama em nós o amor do Pai
Vem fortificar os nossos corpos na sua fraqueza
E dá-nos o Teu poder eterno
Afasta de nós o inimigo ameaçador
Apressa-te a dar-nos o dom da paz
Para que nos deixemos conduzir por Ti
E que sejamos lavados de todo o pecado
Faz-nos ver o rosto do Altíssimo
E revela-nos a face do Filho
E Tu Espírito de Comunhão que Vos reúne
Vem aos nossos corações e dá-nos uma fé que não vacile
Glória a Deus nosso Pai dos Céus
Glória ao Filho que desceu aos infernos
Glória ao Espírito de força e de sabedoria
Por todos os séculos dos séculos Amén
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336. Espírito Santo, sopro de vida
Espírito Santo, sopro de vida,
Espírito Santo, sopro de fogo,
Espírito Santo, consolador,
Tu nos santificas!
Vem Senhor, vem visitar-nos,
Vem aos nossos corações;
Vem Senhor, vivificar-nos
Vem nós Te esperamos
Vem, ó Dom de Santidade,
Vem Espírito de Verdade,
Vem, ó Dom de Caridade,
Vem nós Te esperamos
Vem Senhor, vem reunir-nos,
Vem Senhor, fortalecer-nos,
Vem Senhor, vem recriar-nos
Vem nós Te esperamos

337. Senhor, Tu me conheces
Senhor, Tu me perscrutas e me conheces,
Conheces quando me sento e me levanto
De longe conheces os meus pensamentos,
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Conduzes o meu caminho e o meu descanso
Todos os meus passos Te são familiares
Ainda a palavra não me chegou à boca
E Tu, Senhor, já a conheces toda
Abraças-me por trás e por diante
E cobres-me com a tua mão
Todos os meus passos Te são familiares
Para onde posso ir longe de Ti
Se quando subo à imensidão
E quando entro no segredo, estás aí?
Se peço asas ao amanhecer
Para ir ao outro lado do mar,
também me encontro aí, na Tua mão!
Senhor, eu Te dou graças por Tuas maravilhas
Pois Tu, Senhor, me formaste em cada detalhe
E porque me escolheste gratuitamente
E segues passo a passo a minha vida,
Todos os meus passos Te são familiares
Se eu contar os Teus pensamentos,
São abundantes, ó Deus, como as estrelas
E quando estou cansado, ainda estou contigo
Não deixes que me perca por mau caminho
Todos os meus passos Te são familiares
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338. Notas de uma melodia
Como o sol sobre esta terra, Teu amor fez renascer
Uma eterna primavera
Dos ramos sempre em flor se colhem já os frutos
De um novo sabor
Todos filhos Teus, nascidos para a vida
Dos confins de toda a terra
De mil estradas, estão aqui para Te dizer:
Queremos ser notas de uma única harmonia,
Melodia de uma só canção
E agradecer-Te com a vida,
Com a nossa vida!

339. O Rosto de Deus
Quero ver e conhecer
Esse homem que dá a vida por nós
Há tanto tempo
Que me falam de Ti
Agora estou tão perto
E sinto a presença desse Amor
Quero ver esse Rosto de Deus
Que um dia, habitou entre nós
Que jamais morrerá
Porque Ele é a Vida
Há tanto tempo
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Que me falam de Ti
Sei que me procuravas
Por fim, meu coração Te encontrou
Quero ver esse Rosto de Deus
Que um dia, habitou entre nós
Que jamais morrerá
Porque Ele é a Vida

340. És o sol
És o sol a brilhar em fios de água,
Ao nascer deste dia
És o mel que dilui minha mágoa
Num mar de imensa alegria
Canto de alegria,
Som da minha vida,
Mundo novo p´ra mim
Peço a Deus que guarde
Te guie e proteja
Nesta estrada sem fim
És o tempo que passa, que voa,
Num instante brilhou
És adeus, partida que magoa,
Saudade que ficou
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És branco amarelo,
Cor daquela flor,
De perfume feliz
És sussurro baixo,
Desejo escondido,
Que em segredo se diz

És a esperança, o olhar que procura,
Um gesto de amizade
És o fogo, o calor, a ternura,
És alguém de verdade

341. Meu irmão
Mesmo que não te conheça és meu irmão, meu amigo
Haste da mesma semente, semente do mesmo trigo
Tua água é minha água, tua fonte é minha fonte,
Teu regato é meu regato a cantar de monte em monte
Meu irmão sou teu irmão arbusto de um só jardim
Que me importa o tom da pele o cabelo a cor dos olhos
Que me importa a voz e o gesto se és um ser igual a mim
Meu irmão dá-me o teu braço quero ser teu companheiro
Duas mós num só moinho moinho do mesmo outeiro
Somos da mesma nascente bebemos da mesma bica
Pescadores das mesmas águas nossa amizade aqui fica
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342. Ó pescador do lago da galileia
Ó pescador do lago da Galileia,
Deixa teu barco na areia e vai homens pescar (2x)
E tu, sonhador de não importa donde,
Deixa tudo e responde
O mestre está-te a chamar (2x)
Na manhã fresca de boa pesca Jesus passou,
E ao pescador madrugador chamou, chamou:
Quero que deixes a rede, os peixes, a praia, o mar
Daqui em frente tu vais somente homens pescar
No mar do mundo, no mar sem fundo, no mar em flor,
Houve uma festa, houve uma pesca, pesca de amor
Ei-los cantando no mar dançando os pescadores
Madrugadores na barca cheia da Galileia
Ei-los que vão aos mares todos pescando à mão
E de outros modos pesca de luz que ao céu conduz
Esta é a festa, esta é a pesca da Santa Igreja
Pesca ditosa, miraculosa, bendita seja!

343. Dá-me uma razão
Dá-me uma razão p’ra Te seguir Senhor
p’ra cantar o Teu nome a quem não sabe
Que Tu és amor, o nosso Salvador
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Ouve irmão o que Ele diz (Ouve irmão o que Ele diz)
Quando não te dão razão (Quando não te dão razão)
Quando choras quando ris (Quando choras quando ris)
Ele virá dar-te a mão
Se me deres coragem de tudo largar
Eu irei pela estrada anunciar
Que Tu virás, Jesus Cristo amor

344. Hino de Santiago
Entre tanta confusão
entre tanta falsidade,
com horizontes de liberdade
Não queremos mais contos
mas uma única verdade
para construir um mundo novo,
uma nova humanidade
Somos os jovens do ano dois mil
peregrinos sempre em busca
da fonte da liberdade
Seguimos o Caminho de Santiago
que nos leva a Jesus Cristo
Caminho, Vida e Verdade
O Apóstolo, com voz firme,
Nos chama hoje à sua cidade
Mostra-nos o verdadeiro caminho
à conquista da liberdade;
Nos fará mensageiros
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testemunhas da Verdade
para incendiar com o amor
esta nossa sociedade
O Papa, também peregrino,
ao coração nos fala aqui;
a espiga já amadureceu:
ele só espera o nosso sim
Desde este “canto do Céu”
pelo mundo nos mandará,
por uma terra sem fronteiras
cujo destino é a felicidade
Buscamos hoje um caminho

345. Civilização do amor
Uma terra que não tem mais fronteiras
Mãos unidas no mundo formarão
Uma corrente mais forte, que a guerra e que a morte
Nós sabemos: o caminho é o amor!
Uma pátria mais justa e mais fraterna
Onde juntos construímos a unidade
E ninguém é desprezado porque todos são chamados
Nós sabemos: o caminho é o amor
Um novo sol se levanta
Pois nasce hoje a civilização do amanhã
Uma corrente mais forte
Que o ódio e que a morte
Nós sabemos: o caminho é o amor!
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A justiça, novo nome para a paz
O amor leva sempre a perdoar
A verdade, a força que nos dá a liberdade
Nós sabemos: o caminho é o amor!
E quem ama irradia com a vida
Sabe ver o amor além da dor
Pois o homem se sente solidário com o mundo
Nós sabemos: o caminho é o amor!
Meu irmão, é você que está a meu lado
Todos filhos de Deus que nos criou
Ele veio a esta terra para unir a Humanidade
Nós sabemos: o caminho é o amor!

346. E tu maria
Eu fiquei sem voz (2x) com que cantar
Minha alma vazia, pedia felicidade
E pensei para mim: (2x) Vou pôr-me em suas mãos,
mãos de Mãe, confiar-me ao seu amor
E tu, Maria, faz-me música de Deus
E tu, Maria, anima, tu, as cordas da minha alma.
Aleluia, amen. (bis)
Maria acompanha (2x)
O meu caminhar
Sozinho não posso, ajuda-me a andar!
E pensei para mim: (2x)
Vou pôr-me em suas mãos,
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mãos de Mãe, confiar-me ao seu amor

347. Eu vim para que tenham vida
Eu vim para que tenham vida
E a tenham em abundância
Eu vim para que tenham vida
E a tenham em abundância
Louva a minha alma o Senhor
Louvarei o Senhor toda a minha vida
Não ponhais a confiança nos poderosos
No homem que nem a si se pode salvar

Vai-se-lhe o Espírito e volta’ao pó da terra
E assim ficam desfeitos os seus planos
Feliz o que tem por auxílio o Deus de Jacob
O que põe sua confiança no Senhor seu Deus
Que fez o céu e a terra
O mar e quanto neles existe

348. Comei do pão
Comei do pão, bebei do vinho
Quem vem a Mim não terá fome
Comei do pão, bebei do vinho
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Quem vem a Mim não terá sede.
Eu sou o pão da vida,
O pão que desceu do céu
Se alguém comer deste pão,
Viverá p’rá eternidade
O pão que desceu do céu
É para dar a vida ao mundo
Em verdade Eu vos digo:
Quem crê em Mim tem a vida eterna

349. Em Cristo somos mais que vencedores
Quem nos separará do amor de Cristo?
Quem nos afastará do amor do nosso Deus?
Nem tribulação ou angústia, perigo, fome ou nudez
Nos poderão separar do amor de Deus
Quem nos separará do amor de Cristo?
Quem nos afastará do amor do nosso Deus?
Nem altura nem profundidade, nem qualquer outra criatura,
Nos poderão separar do Seu amor
Em Cristo somos mais que vencedores
Em Cristo somos mais que ganhadores
Nem a vida nem a morte poderão separar-nos,
Do amor de Deus, em Cristo Jesus!
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350. Maravilhas
Maravilhas fez em mim
Minha alma canta de gozo
Pois na minha pequenez
Se detiveram Seus olhos
E o Santo e Poderoso
Espera hoje por meu sim
Minha alma canta de gozo
Maravilhas fez em mim
Maravilhas fez em mim
Da alma brota meu canto
O Senhor me amou
Mais que aos lírios do campo
E por Seu Espírito Santo
Ele habita hoje em mim
Que não pare nunca este canto
Maravilhas fez em mim

351. Há que nascer da água
Meu Deus está vivo, Ele não está morto
Meu Deus está vivo, no meu coração
Meu Deus está vivo, ele não está morto,
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Eu sinto-O nas mãos, Eu sinto-O nos pés,
Eu sinto em minha alma e em meu ser
Oh Oh Oh há que nascer da água
Oh Oh Oh há que nascer do Espírito de Deus
Oh Oh Oh há que nascer da água e do Espírito de Deus,
Há que nascer do Senhor (2x)
Prepara-te para senti-Lo
Prepara-te para senti-Lo
Prepara-te para senti-Lo
O Espírito de Deus
Deixa-O transformar-te
Deixa-O transformar-te
Deixa-O transformar-te
Dentro do Teu coração

352. Louva o senhor
Louva o Senhor, ó minh’alma,
E todo o meu ser louve o Seu santo nome
Louva o Senhor, ó minh’alma
Não te esqueças do que o Senhor fez por ti

353. Navegadores
Todo o sonho é promessa de futuro
E o Evangelho em caravelas fez-se ao mar
No azul das ondas traçou o caminho duro
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Içou as velas com a Cruz a brilhar
Navegamos o mar do nosso tempo
E gritamos bem alto a novidade
A cruz de cristo é luz que dá alento
P’ra entre os homens criar unidade
Navegamos o mar do nosso tempo
E gritamos bem alto a novidade
A cruz de cristo é luz que dá alento
P’ra entre os homens criar unidade
Todo o mar é caminho de aventura,
E os perigos desafiam este povo
Seguindo o céu estrelado em noite escura
No seu peito inscreve um rumo novo
Toda a terra se abraça neste mar
E o padrão assinala o momento
Em que os homens constroem um só lar
Dando as mãos para erguer um novo tempo
Todo o mundo está sempre em construção
E cada homem procura a verdade
Descobridor é quem lê o coração
E semeia nele a fraternidade!

354. Mandamento novo
Um mandamento novo, vos dou a guardar,
Que vos ameis uns aos outros,
Como Eu vos amei,
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Que vos ameis uns aos outros,
Como Eu vos amei,
E nisto conhecerão que vós sois meus discípulos,
Se vos amardes uns aos outros,
E nisto conhecerão que vós sois Meus discípulos,
Se vos amardes uns aos outros

355. Quando os nossos Corações
Quando os nossos corações
Despertarem à voz de Deus
Nós encontraremos a felicidade
As nossas mãos se ergueram
P’ra louvar o Deus de amor
E acharemos o caminho da verdade
Ele quebrará as armas
Mudará os corações,
Virá secar nossas lágrimas
Expulsará todo o temor
Não mais fome sobre a terra,
Ele será a nossa paz,
Não mais combates nem guerra,
Velhos ódios Ele desfaz
Ele é o Deus connosco,
Um céu novo vai surgir,
Anunciará seu reino,
O futuro vem abrir
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356. Tu podes nascer de novo
Tu podes nascer de novo,
Tu podes recomeçar
Tua vida com o Senhor
E partir como se fosse tudo iniciar
Com Jesus por pastor
E partir como se fosse tudo iniciar
Com Jesus por pastor
Tu beberás desta água
Fonte de vida e amor,
Fonte de fé e verdade
Tu beberás desta água
Que te oferece o Salvador,
Fonte de eternidade
Tu beberás desta água
Que te oferece o Salvador,
Fonte de eternidade
Tu podes ter o perdão,
Varrer os erros passados
Porque Jesus tudo pagou
Tu podes receber paz
E a alegria que ela traz,
Porque Ele te resgatou
Tu podes receber paz
E a alegria que ela traz,
Porque Ele te resgatou
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357. Perdoa-me Senhor
Perdoa-me, Senhor,
Às vezes esqueço que daí olhas por nós
E não me lembro de parar e ouvir-Te a voz,
Ando num mundo em que não sinto,
Em que me escondo e em que minto, fico menor
Ajuda-me, Senhor,
A ver a esperança quando à volta tudo é dor
A ganhar força e a volta a acreditar,
Eu já perdi a confiança,
Já não sou mais uma criança, não sei sonhar
Perdoa-me, Senhor,
Por fechar a minha mão sem a estender,
Por não lembrar que devo sem receber
E em vez de sim Te digo não,
Por isso peço o Teu perdão, Senhor

358. Conta as estrelas do céu
Tu, Senhor, sabes bem o que penso e conheces
Cada palavra antes de eu a dizer
Tu conheces minh’alma como a palma dessa Tua mão
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Só não entendo, Senhor, como sou tanto p’ra Ti;
Porque Te páras quando olhas p’ra mim
Conta as estrelas do céu
Soma tudo o que Eu já fiz por ti
Antes do mar, antes que houvesse luar
Antes do tempo Eu já esperava por ti
Ai se soubesses do Amor
Uma só noite, uma paixão,
Tu correrias p’ra Mim e dançarias com a cruz
Coisas da vida ao som da Minha canção
Vês-me quando caminho, vês-me quando descanso,
Segues atento cada passo que eu dou;
Vês-me quando tropeço e nem aí me queres condenar
Só não entendo, Senhor, como sou tanto p’ra Ti;
Porque Te páras quando olhas p’ra mim

Se eu fugisse a voar sobre as asas da aurora
E me escondesse lá nos confins do mar
Mesmo aí, eu sei bem, haverias de me encontrar
Só não entendo, Senhor, como sou tanto p’ra Ti;
Porque Te páras quando olhas p’ra mim
Incontáveis, ó Deus, os mistérios da vida,
Mais numerosos que as areias do mar
O mistério maior é mesmo Tu acreditares em mim
Só não entendo, Senhor, como sou tanto p’ra Ti;
Porque Te páras quando olhas p’ra mim
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359. Vem Espírito
Eu quero amar, eu quero ser
Aquilo que Deus quer
Sozinho eu não posso mais,
Sozinho eu não posso mais viver
Eu quero viver, eu quero fazer
Aquilo que Deus quer
Sozinho eu não posso mais,
Sozinho eu não posso mais viver
Vem Espírito, (Vem Espírito)
Vem Espírito
Sozinho eu não posso mais,
Sozinho eu não posso mais viver

360. Vem Senhor, ensinar-me a rezar.
Vem Senhor, ensinar-me a rezar
Vem Senhor, ensinar-me a esperar
Quero ter uma razão p’ra viver,
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Algo em que acreditar
Eu só quero amar a Ti Senhor
Então saberei
Qual o caminho a seguir
E encontrarei
A razão de existir
Sei, Senhor, que um dia Tu verás
Este mundo que Te pede amor e paz,
Construir algo que a todos trará
A alegria de sentir
Que esta vida mudará

361. Entrega
Sei Senhor, que na vida
Nem sempre temos tudo, tudo dado
Por isso, aqui estou
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Pronto para ser, ser ajudado
Senhor, a Ti me entrego
Com todo o coração
Eu nunca fui tão sincero
Não sei mais o que fazer
Sem Ti eu não sei viver
Ouve a minha oração
Senhor dá-me a Tua mão
Sei Senhor que não posso
Ter tudo o que quero, ou que gosto
Por isso, peço-te a Ti
Que me leves sempre, sempre contigo

362. Água
Senhor, sois o meu Deus,
Desde a aurora vos busco,
Em minh’alma suspiro por Vós
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Minh’alma tem sede de vós
Como terra sem água
Eu quero contemplar
Vosso amor, vossa glória
Visitar vosso templo e cantar
Minh’alma tem sede de vós
Como terra sem
Água
Vossa graça vale mais do que a vida
Água
A vida inteira não chega para Vos bendizer,
A vida inteira não chega, p’ra amar
Assim vos bendirei, por toda a minha vida
E em louvor abrirei minhas mãos;
Minh’alma tem sede de Vós como terra sem água
Senhor quando ao deitar por um momento vos sinto
Passo a noite a pensar em Vós;
minh’alma tem sede de Vós
como terra sem

363. Tu és Senhor
Pelos prados e campinas verdejantes eu vou
É o Senhor que me leva a descansar
Junto às fontes de águas puras repousantes eu vou
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Minhas forças o Senhor vai animar
Tu és, Senhor, o meu pastor
Por isso nada em minha vida faltará
Tu és, Senhor, o meu pastor
Por isso nada em minha vida faltará

Nos caminhos mais seguros a Seu lado eu vou
E p’ra sempre o Seu nome eu louvarei
Se eu encontro mil abismos nos caminhos eu vou
Segurança sempre tenho em Suas mãos

364. Luz terna e suave
Que importa, Senhor, se é tão longe para mim
A praia aonde tenho de chegar,
Se levar constantemente
Poisada a clara luz do Teu olhar?
Hoje Te peço Senhor,
Para seres a luz que me ilumina;
Na plenitude da Tua luz divina
Luz terna, suave, no meio da noite,
Leva-me mais longe
Não tenho aqui morada permanente:
Leva-me mais longe

PARQUE DAS NAÇÕES

323

PARÓQUIA Nª SRª DOS NAVEGANTES

Esquece os meus passos mal andados,
Meu desamor perdoa o meu pecado
Eu sei que vai raiar a madrugada
E não nos deixarás abandonado
Se Tu me dás a mão Senhor,
Meus passos serão firmes no andar
Leva-me mais longe, para a Ti chegar

365. Oração de S. Pedro
Foi por Ti
Que um dia fui para além da praia
Descobri em Ti
Um mar que eu nem sabia haver…
“Faz-Te ao largo, confia em Mim”
Disseste e a praia inteira parou;
“Lança as redes, confia em Mim”
Passaste e segredaste-me: “Vem!”
Aonde iria eu sem Ti Senhor
Se Tu falas e eu oiço o mar
Irei contigo aonde quer que vás,
Onde quer que o vento sopre,
Até ao dia em que o mar me levar …
Eis aqui
O amigo em quem Tu confiaste
E um dia Te negou
Por medo ou traição, nem sei…
Mas olhaste e o mar se acalmou,
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No teu olhar de novo encontrei,
Noutra praia, o dia a nascer
Passaste e segredaste-me: “Vem!”
Vi em Ti
A força e a ambição da rocha,
Invencível eu,
Contigo a caminhar p´lo mar…
Mas um dia não entendi
Baixas-Te p´ra me lavar os pés
Quem és Tu Senhor, quem sou eu?
Passaste e segredaste-me: “Vem!”

366. Precisamos de Ti
Certos dias na vida
Em que tudo corre tão mal
Nem sequer distinguimos o bem e o mal
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Então olhamos para o céu
Chamamos por Ti Senhor
Tudo se torna claro em nossos olhos
Precisamos de Ti
Como a terra do sol para viver
Precisamos de Ti
Como o mar do céu para ter cor
Tudo pode estar fácil
Sabemos o que fazer
Mas tudo é tão inútil
Se não compreendermos

367. Consagração a Nossa Senhora
Ó Senhora minha, ó minha mãe,
Eu me ofereço todo a vós
E em prova da minha devoção para convosco
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Vos consagro neste dia e para sempre
Os meus olhos, os meus ouvidos
A minha boca e o meu coração
E inteiramente todo o meu ser
E porque assim sou vosso
Ó incomparável mãe
Guardai-me e defendei-me
Como coisa e propriedade vossa
Ámen

368. A sós contigo
Gostaria Senhor de ser humilde
E receber-Te com devoção
Gostaria Senhor de ser mais puro
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Mais vai-me dando a Tua mão
Ensina-me Senhor a merecer
Tudo na vida, tudo da vida que me dás
Ensina-me Senhor a enfrentar
Mesmo que sejam, mesmo que sejam coisas más
Ajuda-me ó Virgem Mãe
Com um amor igual ao Teu a recebe-Lo
Ajuda-me ó Virgem Mãe
Com os Teus passos a segui-Lo
Nada quero sentir, Senhor e nada ver
Vazia de imagens e de ideias
No silencio da fé, diante de Ti
Eis-me Senhor a sós contigo
Eis-me Senhor, eis-me Senhor a sós contigo

369. Meu Tudo
Sentir-Te mesmo no nada,
Experienciei a loucura da solidão das trevas
Sabia-Te presente, sabia-Te paciente
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Por Ti eu quero ser sal da terra,
Por Ti eu quero ser luz do mundo
Percebi que sem Ti não sou eu,
Percebi que contigo posso ser eu
Quando por fim já quase num grito
Chamei por Ti, já me tinhas conquistado,
És Aquele que espera, Aquele que sempre alcança
E´s aquele que não desiste,
Aquele que vive em mim
Aquele que vive em mim

370. Obrigado Senhor
Obrigado Senhor, obrigado Senhor,
Por este dia, p’lo Teu amor
Graças Te dou, Senhor
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Graças Te dou, Senhor
Por mim por Ti, p’lo Teu amor
E aqui quero ficar, junto a Ti, Senhor
E a mim me quero dar e adormecer no Teu calor

371. Talvez um dia
Queria, Senhor, poder-Te dizer,
Aquilo que sinto cá dentro de mim,
Mostrar-me por dentro, aquilo que sou
Um mar de incertezas que não tem fim
Queria estar mais perto de Ti,
Perder-me na paz da Tua alegria,
Sentir a grandeza do Teu amor,
Estar a Teu lado de noite e de dia
Queria entregar-Te o meu coração,
Largar-me para sempre na Tua vontade,
Sentir que sou Teu em tudo o que é meu
Viver para sempre a Tua Verdade
Queria ser espelho da Tua bondade
Amar tudo em todos sem nunca esquecer,
Que todos são Teus e Tu és em nós
A força que tudo faz renascer
Queria, Senhor, poder-Te dizer,
Que tudo o que digo é sempre verdade,
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Esquecer-me de mim, esgotar-me em Ti,
Fazer para sempre a Tua vontade

372. Antes que te formasses
Antes que te formasses
No ventre amável de tua mãe
Antes que tu nascesses, te conhecia e te consagrei
Para seres meu profeta entre as nações Eu te escolhi,
Irás onde te envio, e o que te mando proclamarás
Tenho que gritar, tenho que arriscar,
Ai de mim se não o faço!
Como escapar de Ti, como não falar
Se a Tua voz me queima dentro?!
Tenho que andar, tenho que lutar,
Ai de mim se não o faço!
Como escapar de Ti, como não falar,
Se a Tua voz me queima dentro?!
Não temas arriscar-te, porque contigo Eu estarei
Não temas anunciar-Me, na tua boca Eu falarei
Hoje te dou poder sobre o meu povo e as nações:
Para edificar, detruirás e plantarás
Deixa os teus irmãos, deixa o teu pai e a tua mãe
Abandona a tua casa, porque a terra gritando está
Nada tragas contigo, porque a teu lado Eu estarei
É hora de lutar, porque o meu povo sofrendo está

373. Só Tu Senhor
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Só Tu Senhor és Fonte de Água Viva
E na Tua Luz, nós vemos a Luz,
Só Tu Senhor és Fonte de Água Viva
E na Tua Luz, nós vemos a Luz,

374. Escutamos a voz do Senhor
O Senhor nos chama a partir
P’ro grande mar para a aventura
A ser candeia que se ateia
Na noite mais escura
O Senhor nos chama a partilhar
O nosso pão e a nossa vida
Pois é dando que se pode achar
A pérola escondida
Escutamos a voz do Senhor
E junto ergueremos o tempo novo
Cantaremos a paz,
Construiremos o amor
E seremos um só povo (bis)
O Senhor nos chama a anunciar
O Seu reino a todos os povos,
A paz e o bem hão-de brilhar
Quando formos homens novos
O senhor nos chama a servir
A semear no nosso presente
Gestos claros que possam florir
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Da vocação que é a semente

375. Sei que És O meu melhor amigo
Pai assim Te vou chamar
Do Universo És Senhor
Mas não sinto distância, em Ti
Para me abrigar estendeste o manto protector
Num abraço de esperança
E sei que És O meu melhor amigo
E levo-Te dentro do meu ser
Onde quer que eu vá, Tu vais comigo
Teu Espírito em mim irá
Me guiará
Um Pai que sempre estará, aonde eu vá.
Pai o pão de cada dia
Eu peço confiante e sei
Que não devo temer, o amanhã
A dor ou a alegria
Ensina-me a aceitar sem medo
O que a vida trouxer…
E sei que És O meu melhor amigo
E levo-Te dentro do meu ser
Onde quer que eu vá, Tu vais comigo
Teu Espírito em mim irá
Me guiará
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Um Pai que sempre estará, aonde eu vá.
Liberta a minh’alma de todo o rancor
Para que possa caber o Teu amor

376.Obrigado
Obrigado pelo sol e pelo vento, pelo azul do firmamento
E pela estrela que há em mim
Obrigado pelo tempo que passou, pelos passos, pelos voos
E pela estrela que há em mim
Obrigado por esse brilho no olhar,
Por essa chama que me queima
Obrigado pela estrela que há em mim
Obrigado pela estrada percorrida, por esse dom,
Por essa vida
Obrigado pela estrela que há em mim
Obrigado pelo sorriso da criança, pela saudade e pela lembrança,
De alguma estrela que brilhou
Obrigado pela presença que não passa,
Pela esperança que me abraça, pelo silêncio que há em Ti
Obrigado por essa voz que em mim habita
Por essa mão que necessita
De outra mão que saiba amar e ser feliz,
Obrigado por esse adeus que é Boa-Nova, por esse olhar de boas vindas,
Pela estrela qu’inda brilha no meu céu
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377.Viverei
Senhor
Senhor, quero-Te pedir perdão
Senhor, tem piedade de mim
Cristo, tem piedade de mim
Senhor, tem piedade de mim
E assim, viverei
Ó Senhor, para te encontrar
Para amar-Te sempre, viverei
Adorar-Te sempre, viverei
E seguir-Te sempre, viverei

378. Dar Mais
Se a tua voz trouxer mil vozes para cantar,
Vais descobrir mil harmonias belas
Que ao céu hão-de chegar
Fica mais rica a alma de quem dá,
Chega mais alto o hino
De quem vive a partilhar
Tu tens que dar um pouco mais do que tens,
Tens que deixar um pouco mais do que há,
Se vais ficar muito orgulhoso vê bem,
Tens que te lembrar.
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És um graõzinho de uma praia maior,
E deves dar tudo o que tens de melhor,
Para avaliar a tua alma há leis,
Tu tens que dar um pouco mais do que tens.
Olhou p’ro céu, sentiu que a sorte estava ali,
E com valor, foi conseguido tornar bom
O que até era mau
E grão a grão construi o seu poder,
E pouco a pouco subiu a escadaria do amor
O tempo vai e de um rapaz um homem vêm,
Sem medo vê,
Porque o destino vai em frente p’ra servir o bem,
É tão profunda a mensagem que chegou,
São tão seguras e largas
As pontes que ele deixou

379. Minha Mãe
Minha mãe um dia perguntaste,
Se sabia o que era o amor
Mas quem sou eu
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Pr’a Te responder,
Pr’a Te responder
Pouco sei sobre o amor,
Não sei se lhe dá ou se lhe dá cor
Mas tenho a certeza
No meu coração
Nunca soube ninguém
Amar como amavas o Teu filho minha Mãe (bis)
Será que nós sabemos amar,
É assim tão difícil de dar?
Ensina-me oh Mãe a ser como Tu
A ser como Tu

380. Eu por Ti
Eu por ti, acertaria o meu passo ao teu caminhar
Eu por ti, o teu problema arcaria sobre mim
e abraçaria o horizonte
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que trazes dentro do teu olhar
Eu por ti, buscar-te-ia no mar da tua solidão
Eu por ti, te encontraria no grito dos teus porquês,
não pensando às minhas decisões
e aos meus critérios se falas tu
Eu por ti, palpitaria pelos teus desejos.
Eu por ti, daria voz às tuas mil razões.
Eu por ti, eu por ti,
perder-me-ia no teu pranto,
cantaria o teu próprio canto,
que esta força em mim,
deixaria a ti primeiro
colher a flor do meu jardim.
2 Eu por ti, faria ecoar no meu peito a voz da tua dor
Eu por ti, suportaria a tua fragilidade
e ancorar-te-ia à minha mão
se fosses arrastado na maré
Eu por ti, faria minha a angústia que vive em ti
Eu por ti, entregaria os meus trunfos à tua mão;
e por ti sentiria a saudade
pelo fragor da terra que deixaste
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