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l - TE AMAREI SENHOR 

a) Me chamaste para caminhar na vida contigo. / Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. / Me 

puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. / É difícil agora viver sem lembrar-me de Ti. 

Te amarei Senhor! Te amarei Senhor! 

Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti. (2x) 

b) Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. / Eu pensei na fuga esconder-me, ir longe de 

Ti. / Mas Tua força venceu e ao final eu fiquei seduzido. / É difícil agora viver sem saudade de Ti. 

c) Ó Jesus não me deixe jamais caminhar solitário. / Pois conheces a minha fraqueza e o meu 

coração. / Vem, ensina-me a viver a vida na Tua presença, no amor aos irmãos, na alegria, na paz e na 

união. 

 

 

2 - RENOVA-ME SENHOR JESUS 

Tom: D 

Intro 2x: D A/C# Bm7 G A4 A7 

 

 D     G    A9       D 

Renova-me, Senhor Jesus    

G        D/F#     Em7  A7 

Já não quero ser igual    

D      G     A9     D 

Renova-me Senhor Jesus 

G       D/F#      A9 

Põe em mim seu coração 

 

(refrão) 

    D          A/C#   Bm7     A 

porquê tudo que há dentro de mim 

G      D/F#             Em7  A7 

Necessita ser mudado Senhor 

    D          A/C#                  Bm7  A 

Porque tudo que há dentro do meu coração 

G      A9         D  D4 D 

Necessita mais de ti    

     

Final: Bm Em A9 D (2x) 

 

 

3 - ESPERANÇA DE SER (Letra e Música: Jacynto Jr. e Rory Urquiola) 

Vou caminhar em busca da luz que leva a Você, quero encontrar um pouco de paz num amanhecer. 

Tenho a esperança de ser, tenho a certeza de ter um algo mais que possa deixar meu coração feliz. 

Quero ensinar o que aprendi sem nada esconder. 

Levar a verdade, pregar a igualdade a quem quiser crer. 

Vem e me dê a sua mão, meu grande amigo.  

Vem e cante esta canção junto comigo (2x) 
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4 - FAÇO NOVAS TODAS AS COISAS 

Eis que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas, que faço nova todas as coisas. 

a) É vida que brota da vida. / É fruto que nasce do amor. / 

É vida que vence a morte. / É vida que vem do Senhor. (2x) 

b) Deixei o sepulcro vazio. / A morte não me segurou. / 

A pedra que então me prendia. / No terceiro dia rolou. (2x) 

c) Eu hoje lhe dou vida nova. / Renovo em Ti o amor. / 

Lhe dou uma nova esperança. / Tudo o que era velho passou. (2x) 

 

 

5 - ALELUIA 

Aleluia, aleluia, aleluia. Te amamos Jesus. 

O que vem a mim, nunca terá fome, o que crê em mim não terá sede jamais. / Em verdade vos digo, o 

que crê em mim, tem a vida eterna, sou o pão da vida. / Aquele que comer este pão, viverá para 

sempre. / E o pão que eu dei é a minha carne, pela vida do mundo... 

 

 

6 - FELIZ NATAL 

E agora é Natal / E o que você fez? / Não se sinta triste. O bom é estar feliz / E então é Natal / Não olhe 

pra trás / transmita alegria / cultive a paz. 

E um feliz natal / e um bom ano novo / que Deus abençoe / todo o seu povo. 

E agora é natal / data de beleza / defenda a vida / e a natureza. / E então é natal / abrace um irmão / liberte 

o amor / de seu coração. 

E um feliz Natal / pra todos vocês / e pra que Deus nos ouça / cantemos outra vez. 

Paz na terra e esperança / paz no mundo pras crianças. 

 

 

7 - DEIXA A LUZ DO CÉU ENTRAR 

a) Tu anseias, eu bem sei, a salvação / Tens desejo de banir a escuridão. / Abre, pois, de par em par, 

teu coração, e deixa a luz do céu entrar. 

Deixa a luz do céu entrar (2x) 

Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. 

b) Cristo, a luz do céu, em ti quer habitar. / Para as trevas do pecado dissipar / teu caminho e coração 

iluminar, e deixa a luz do céu entrar. 
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8 - NINGUÉM TE AMA COMO EU 

Tenho esperado este momento / tenho esperado que viesses a mim / tenho esperado que me fales / Tenho 

esperado que estivesses assim. / Eu sei bem o que tens vivido / sei, também, que tens chorado. / Eu sei 

bem o que tens sofrido / pois permaneço ao seu lado. 

Ninguém te ama como Eu (2x) / Olhe pra cruz esta é a minha grande prova, 

Ninguém te ama como Eu. 

Ninguém te ama como Eu (2x) / Olhe pra cruz foi por ti / porque te amo. 

Ninguém te ama como Eu. 

Eu sei bem o que me dizes. / Ainda que nunca me fales. / Eu sei bem o que tens sentido./ Ainda que 

nunca me reveles. / Tenho andado ao teu lado / junto a ti permanecido./ Eu te levo em meus braços./ Pois 

sou teu melhor amigo. 

 

9 - CREPÚSCULO 

Quanto tempo fugindo do amor / quanto tempo calando a consciência / quanto tempo fechando o 

Evangelho / quanto tempo tendo meu próprio Deus. 

Vem, Senhor, toma essa rebeldia / transforma o crepúsculo num raiar de um novo dia. 

O Senhor me mostrou a verdade / transformou trevas em claridade (2x). 

 

10 - EU CANTAREI 

a) Eu cantarei (bis) / Sempre ao Senhor.  (2x) 

Aleluia, Aleluia / És o Cristo nossa vida / És o Cristo nossa luz. 

b) Tu és a luz (bis) / Tu és o amor. (2x) 

c) Tu és o Pão (bis) / És a videira. (2x)        d) Tu és a paz (bis) / Principio e fim. (2x) 

 

11 - É IMPOSSÍVEL 

Olho em tudo e sempre encontro a ti. / Estás no céu, na terra, onde for / Em tudo que me acontece 

encontro o Teu amor / Já não se pode mais deixar de crer no Teu amor. / É impossível não crer em Ti. / É 

impossível não Te encontrar. / É impossível não fazer de Ti meu ideal. 

 

12 - BUSCAI PRIMEIRO 

Buscai primeiro o Reino de Deus e a sua justiça / E tudo mais vos será acrescentado, 

Aleluia, alelu... ia. 

Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra / que procede da boca de Deus, 

Aleluia, alelu... ia. 

Se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais o porque / não é o servo maior que o Senhor, 

alelu... ia., alelu... ia. 
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13 - EU NAVEGAREI 

a) Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. (2x) 

Espírito, Espírito, que desce como fogo / vem como em Pentecostes e enche-me de novo.  (2x) 

b) Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. (2x) 

c) Eu servirei ao meu Deus fiel, ao meu libertador, aquele que venceu. (2x) 

 

14 - SOL, MUITO SOL 

Sol, muito sol, eu e você, ninguém mais. / Céu, muito céu, este verde, esta paz. 

Quando estou com você, que mais alto me diz, meu silêncio é porque eu me sinto feliz. 

Quando estou com você, este verde, esta paz nada mais... 

 

15 - CREIO EM Tl 

Creio em Ti, és minha luz. / Es a mão que me conduz. 

Es meu Deus, meu Criador, meu Senhor e Salvador. 

a) Creio em ti. Senhor, que fizeste o homem livre pra pensar, livre pra sonhar, livre para a amar. 

Creio em cada um que constrói a vida, mesmo sem saber, mas por Teu querer, sabe se entregar. 

b) Creio em Ti, Senhor, que fizeste a flor para me mostrar que nem tudo é triste, que nem tudo é 

dor. Creio na esperança, creio na aliança, que Tu prometeste, ela é minha Vida, que me faz viver. 

 

16 - CANÇÃO DA ALEGRIA 

Tuas obras me coroam, como um halo de esplendor, astros, anjos, céus entoam hino eterno a ti Senhor! 

Campos, matas, vales, montes, verde outeiro e verde mar, aves e sonoras fontes formam coro singular. 

Nós mortais por ti remidos. Deus de glória. Deus de amor / corações aos céus erguidos celebremos teu 

louvor / Revelaste amor profundo, insondável sem igual / enviando o Cristo ao mundo, a vencer por 

nos o mal! / Fonte és de alegria e vida, és do bem o inspirador / tua graça nos convida a viver em muito 

amor. / Quais alegres peregrinos, sempre em marcha triunfal / cantaremos gratos hinos na jornada até o 

final! 

 

17 - BELO PRÁ MIM 

Belo pra mim é criança a brincar, / ouvir mil canções numa concha do mar.  

E chuva caindo, é campo em flor e acima de tudo é o amor, é o amor. . .  

Belo pra mim quando estou a sofrer, e a treva na alma começa crescer.  

Lembrar com alegria, que além, muito além, a espera de mim, existe alguém. 
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18 - LOUVADO SEJA O MEU SENHOR 

Louvado seja o meu Senhor... (4x) 

a) Por todas as suas criaturas, pelo sol e pela lua / pelas estrelas no firmamento. Pela água e pelo 

fogo. 

b) Por aqueles que agora são felizes, por aqueles que agora choram por aqueles que agora nascem. 

Por aqueles que agora morrem. 

c) O que dá sentido à vida é amar-te e louvar-te / para que a nossa vida seja sempre uma canção. 

 

19 - ESTÁS ENTRE NÓS 

Tu és minha vida, outro Deus não há. / Tu és minha estrada a minha verdade. / Em tua Palavra ei 

caminharei, enquanto eu viver e até quanto tu quiseres. / Já não sentirei temor, pois estás aqui. Tu está; no 

meio de nós. / Creio em ti. Senhor, vindo de Maria, Filho eterno e santo, homem como nós. / TL 

morreste por amor, vivo estás em nós, unidade trina com o Espírito e o Pai . E um dia, eu bem sei, tu 

retomarás. E abrirás o Reino dos céus! / Tu és minha força, outro Deus não há. Tu és minha paz, minha 

liberdade. / Nada nesta vida nos separará. Em tuas mãos seguras minha vida guardarás. / Eu não 

temerei o mal. Tu me livrarás. E no teu perdão, viverei! / Ó Senhor da vida, creio sempre em ti! Filho 

Salvador, eu espero em ti! / Santo Espírito de amor, desce sobre nós. Tu, de mil caminhos nos 

conduzes a uma fé./ E por mil estradas onde andamos nós, qual semente, nos levará! 

 

20 -  VOZ DE AMOR 

O Sol está descendo e você o vê, / as montanhas são tão lindas, / você sabe que precisa de algo. 

E sabe que é por isso que está olhando. / E você pensa em voar, e quer é liberdade. 

Ouça meu Irmão esta voz de amor, Ele está / junto de você em seu coração, sua voz soando /. 

Chama toda hora, chama sem parar, como um pássaro que canta de manhã, e é sua luz nascendo. 

E você segue caminhando, dia após dia, pensando. / Suas idéias não tem fim, e seus pensamentos são 

mais de mil, mas ele está na porta / você abre e Ele entrará. 

 

21 - PODES REINAR 

a) Senhor eu sei que é teu este lugar / todos querem te adorar, / toma Tu a direção / sim, oh vem, oh 

Santo Espírito, os espaços preencher/ reverência a tua voz vamos fazer ... 

Podes reinar. Senhor Jesus, oh sim, / o teu poder, teu povo sentirá. 

Que bom Senhor, saber que estás presente aqui, reina. Senhor, neste lugar. 

b) Visita cada irmão, oh meu Senhor, dá-lhe paz interior, e razões pra te louvar / desfaz toda 

tristeza, incertezas e desamor, glorifica o teu Nome, oh meu Senhor. 
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22 - CANÇÃO PARA UM AMIGO QUE VAI 

Hoje na estrada, encontrei alguém assim, / Que pensa como eu, que quer ser feliz. / Velas estão no mar, 

pessoas de partida, / querendo caminhar, voar mudar de vida. 

Pois Deus é uma força estranha, / Deus é nosso pé na estrada / 

Deus é uma voz que clama. Deus... (bis) 

Vou de peito aberto, sem temer por onde ir / um guerreiro das estradas, um herói de calça Lee. / A luz 

das estrelas clareando o meu caminho, / na memória vão lembranças que não me deixam sozinho, 

Pois Deus é uma força... 

 

 

23 - CRUXIFIXO 

Sai a procurar, / alguém, em algum lugar, / onde eu pudesse ter, / razão para viver. / Eu não podia mais 

continuar assim. / Vivendo sem saber o que fazer de mim. / A minha solidão / não suportava mais / 

nem mesmo uma canção / me devolvia a paz. / Eu me desiludi, / pensei em desistir, / nem mesmo uma 

esperança eu tinha / No quarto então fiquei / chorando sem saber / o amanhã que eu tinha pra viver, 

E de repente, na parede, eu vi / você abrindo os braços para mim / e alguma coisa em seu olhar / 

mudou tudo dentro de mim. / E uma alegria veio então, / encheu de paz meu coração, / trazendo um 

motivo e uma razão, / pra nunca mais ficar assim. 

 

 

24 - VEJA O CRISTO 

Quando você está sozinho a pensar, / não pensa em ter algo por que se guiar. / Ao se fechar, não pensa 

mais no amor, / sem caminhar, nunca viveu no Senhor.  

Venha ver o Cristo, abra a sua mão / peque uma rosa e veja, o bem feito ao seu coração.  

Quando você sente-se mal em viver, sem assumir, mas também sem esquecer. / Pensa em chorar, mas 

nada vai resolver, / Tente amar e um jovem vai renascer. 

 

25 - PA LAVRA 

Palavra não foi feita / para dividir ninguém / Palavra é a ponte / onde o amor vai e vem. 

a) Palavra não foi feita para dominar, / destino da Palavra é dialogar. Palavra não foi feita para 

opressão, / destino da Palavra é a união. 

b) Palavra não foi feita para vaidade, / destino da Palavra é a eternidade. Palavra não foi feita pra cair 

no chão, /'destino da Palavra é o coração. 
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26- COMPROMISSO (Letra e Música: Jacynto Jr. Rory Urquiola, José Geraldo e Alexandre do Vale) 

Às vezes a gente não entende o porque / dessa desigualdade entre nós, / tomando os homens tão sós / 

errantes por vagos caminhos, distantes da luz / que envolve o teu ser. 

Quero sentir a esperança que existe / neste teu olhar e algo mais / que possa nos transformar, que faça 

nos aproximar / da tua mensagem de amor. 

Se o Teu lado sangra mais / quando o mundo deixa de viver a paz, / sou teu filho e quero te servir, 

por isso estou aqui, humilde a te seguir. 

E o mundo então um dia saberá / que o homem só foi feito para amar. E o fruto do amor 

renascerá / ao amanhecer. Quero sentir a esperança que existe... 

Quero sentir a esperança que existe / neste teu olhar e algo mais / que possa nos transformar, que faça 

nos aproximar / da tua mensagem de amor. 

Minha fé enfim se despertou. / Quando a força do Teu gesto em mim tocou, / descobri como eu precise 

tanto crer. / Encontrar num grão de trigo / Teu corpo, meu abrigo. / E o mundo, então um dia saberá... 

 

 

27 - PELO AMOR DE DEUS 

Você que está sentado há tanto tempo nesta cadeira. / Não pense que levar a vida a sério é brincadeira 

Pense nos seus filhos, e nos seus amigos, nas besteiras. / Pense nos impostos, nos homens depostos da 

cadeiras. / Você que se diverte para esquecer os infelizes. / Você que não enxerga o sofrimento da 

meretrizes. / Lembre do problema e jogue seus emblemas, pelo amor de Deus. / Cuide da justiça, fonte 

de esperança para os filhos teus. 

Mas na confusão de uma cidade, entre ameaças e vaidades, / vivem as famílias, pilhas de pessoas 

faltam coisas boas, / faça alguma coisa pelo amor de Deus. Pense nas torturas, dores c amargura; 

destes filhos teus. 

Você que vive sendo intransigente com os pequeninos, / não finja que um dia não sofreu por sei menino, / 

deixe seus defeitos e a falta de jeito, pelo amor de Deus. / Deixe as heresias, cante mais poesias para os 

filhos seus. / E mesmo que cansado, fique atrás, saiba: só se chega pela paz, / tenha 

paciência, ame a inocência, mate a indecência, / faça alguma coisa pelo amor de Deus, / Faça alguma 

coisa, pela sua vida e pelos filhos seus. Pelo amor de Deus. 
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28 - PASSARINHO 

Hoje dentro do meu coração / voa um passarinho / é luz de Deus, é luz de Deus./ Quero em seus braços 

dormir, e um sonho viver / do nosso amor, do nosso amor. 

Sei que não é uma ilusão, que eu possa realizar. / E também dar, e também dar. 

E agora que vivo nele / luz Ele vai me dar / para que luz eu possa dar. 

OH ! Meu Senhor, Tu ás minha sede / Tu és meu amor, meu sol, minha paz. 

Não importa o que há de passar, sei que hei / de lutar pela verdade até o final. / E como se todo o mar, 

houvesse entrado em meu ser / e muito mais, e muito mais. /E todo ouro de um rei, eu só daria à Ele / Ele, 

Ele que é meu rei./ E junto a este mundo ia dar, hoje, aqui na cidade, sua Palavra, a verdade. 

 

29 - LUTAR É BEM MELHOR (Letra e Música: Jacynto Jr. e Rory Urquiola) 

Não deixe se abater, com os problemas da vida / procure um amigo e recupere a alegria perdida 

Estenda-lhe a mão, cante uma oração, / mostre um mundo a sorrir: / Lutar é bem melhor que desistir 

Cante a esperança, volte a ser criança, / abra uma porta e deixe o amor por ela entrar. / Junto < 

caridade, descubra a igualdade, / levante sempre ao cair: / Lutar é bem melhor que desistir. 

O seu sorriso é uma mensagem de fé. / Cante e contagie um irmão. Não faça do mundo uma ilusão 

abra as portas do seu coração, / e ao sentir-se só.. Procure o amor. 

 

30 - NOVA GERAÇÃO 

a) Eu venho do sul e do norte, do leste, do oeste, de todo lugar. / Estradas da vida eu percorro 

levando socorro a quem precisar. / Assunto de paz é o meu forte eu cruzo montanhas mas vou aprende; 

que o mundo não me satisfaz; o que eu quero é a paz, o que eu quero é viver. No peito eu levo uma cruz, 

no meu coração, o que disse Jesus, (bis) 

b) Eu sei que não tenho a idade, a maturidade de quem já viveu, mas sei que já tenho a idade. / D( ver 

a verdade, o que eu quero é ser eu. / O mundo ferido e cansado, de um negro passado de guerra; sem fim. 

/ Tem medo da bomba que fez , e da fé que desfez mas aponta pra mim. 

c) Eu venho trazer meu recado, não tenho passado, mas sei entender que um jovem foi crucificado 

por Ter ensinado a gente a viver. / Eu grito ao meu mundo descrente que eu quero ser gente, que eu 

creio na cruz. / Eu creio na força de um jovem que segue o caminho de Cristo Jesus. 

 

31 - COMO É GRANDE Q MEU AMOR POR VOCÊ 

Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer, como é grande o meu amor por você. / E não 

há nada pra comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. / Nem mesmo o céu, 

nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito, não é o maior que o meu amor, nem mais bonito. Me  

desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. / Nunca se esqueça, 

em um segundo, que eu tenho o amor maior do mundo. / Como é grande o meu amor por você. 
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32 - AMIGO 

Eu te encontrei, neste mundo cruel, / Vejo tudo além de mim, / como posso te servir? 

Não vás embora, eu preciso de você /em meu coração, amigo. / Por favor, fique aqui. 

Você é a luz do sincero lindo azul, / estrela a brilhar em mim /para só fazer o bem. 

Sou o seu soldado, com o escudo da fé. / Minha lança é o amor / para o mundo te ouvir. 

Não vás embora, eu preciso de você./ Vem, me de a sua mão, amigo, vamos juntos viver. 

 

33 - CAMINHOS  (Letra e Música: Jacynto Jr. Rory Urquiola e Alexandre do Vale) 

Vou percorrer caminhos buscando encontrar verdades e tentar compreender o mistério da luz que me 

leva a Você. / Sentir Teu olhar amigo, a fé que nos dá sentido, e assim transmitir a mensagem de amor 

que existe em Você. / A vida recomeça para quem sabe Te amar. / E unindo cada coração vamos 

juntos cantar / Que o universo tem inicio em Você, toda caminhada nos leva a Você. / A nossa vida 

nasce em Você, meu Senhor! Meu Senhor! 

 

34 - A BARCA 

a)  Tu, te abeiraste da praia, não buscaste / nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga.  

Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir / pronunciaste meu nome, lá na praia eu larguei o meu 

barco, junto a ti buscarei outro mar... 

b)  Tu sabes bem que em meu barco / eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu 

trabalho. 

c)  Tu, minhas mãos solicitas, / meu cansaço que a outros descanse, amor que almeja seguir amando. 

d) Tu, pescador de outros lagos / ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo que assim me 

chamas. 

 

35 - IRMÃO SOL COM IRMA LUZ 

a) Irmão sol com irmã luz / trazendo o dia pela mão. 

Irmão céu, de intenso azul / a invadir o coração. Aleluia. 

Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar / nesta manhã, pois renasceu mais uma vez a criação das mãos 

de Deus. / Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar: Aleluia, aleluia, aleluia 

b) Minha irmã terra, que ao pé / dá segurança de chegar. 

Minha irmã planta que está / suamente a respirar Aleluia! 

c) Irmã flor, que mal se abriu, / fala do amor que não tem fim. 

Água irmã, que nos refaz, e sai do chão cantando assim: Aleluia. 

d) Passarinhos, meus irmãos, / com mi! canções a ir e vir. 

Homens, todos, meus irmãos, que nossa voz se faça ouvir: Aleluia. 
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36 - CANTO PE PENITÊNCI.A 

Meu Deus, meu Senhor, que o mundo desprezou, não quero ser um daqueles que nunca te ame 

Quero ver a missão que compete a mim, sem dizer que ela é dura ou demais pra mim. 

Saber aceitar teu desejo com muito amor. 

Se eu cair, com tua ajuda hei de levantar. Tenho irmãos na tua fé para me ajudar 

Unidos no amor nós seremos um só a te adorar. 

 

 

 

 

37 - SEGURA NA MÃO DE DEUS 

a) Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. 

Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. 

Segura na mão de Deus. segura na mão de Deus, / pois ela. ela, te sustentará.  

Não temas, seque adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. 

b) Se a jornada é pesada e te cansas da caminhada, / segura na mão de Deus e vai.  

Orando, jejuando, confiando e confessando, / segura na mão de Deus e vai. 

c) O espírito do Senhor sempre te revestirá / Segura na mão de Deus e vai.  

Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. / Segura na mão de Deus e vai. 

 

38 - SEM PEDIR 

Sem pedir, sem falar. / Sentindo a paz, assim eu quero estar mais junto a ti, gostando de estar. 

A alma toda em luz. 

Faz em cinzas o que eu tenho dentro, / hoje eu quero amar. (2x) 

Sempre que tentei ser feliz, / caminhos maus segui, aprendi a errar, / nem quis tentar. 

Oh, perdão Senhor, perdoa o tempo atrás. 

Faz que eu diga o que tenho dentro, / só com um olhar. (2x) 

Sei que vou mudar pra melhor. / As coisas que deixei, não vão mais voltar. 

Serei mais um que vai velejar / no rumo aberto ao Pai. 

Como um barco em águas turvas, / vou querer singrar. (2x) 
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39 - VEM EU MOSTRAREI 

Vem eu mostrarei, que o meu caminho te leva ao Pai, / guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir. 

Sim, eu irei e saberei como chegar ao fim. / De onde vim, aonde vou / por onde irás, irei também.  

Vem, eu te direi o que ainda estás a procurar. / A verdade é como o sol / e invadirá teu coração.  

Sim, eu irei e aprenderei minha razão de ser. / Eu creio em ti que crês em mim / e à tua luz verei a luz. 

Vem, e eu te farei da minha vida participar. / Viverás em mim aqui: viver em mim é o bem maior.  

Sim, eu irei e viverei a vida inteira assim. / Eternidade é, na verdade, o amor vivendo sempre em nós.  

Vem, que a terra espera quem possa e queira realizar,/ com amor a construção/ de um mundo novo muito 

melhor! Sim, eu irei e levarei teu nome aos meus irmãos. / Iremos nós e o teu amor / vai construir, enfim, 

a paz. 

40 - AS PEDRAS 

As pedras da nossa estrada, queremos Te ofertar. 

São flores depositadas na mesa do Teu altar. 

As lutas da caminhada, as dores e o sofrer. 

São partes da nossa vida que vamos Te oferecer. 

E assim, nossos braços erguem ofertas de vinho e pão. 

Erguendo, também, o mundo no gesto de nossas mãos. 

 

41 - A CERTEZA 

Eu trago uma canção / dentro do meu coração / cheia de alegria / que eu guardava até então / E não saia... 

Não sei se por medo ou melancolia, / mas tinha a certeza que um dia ela voltaria / prá fazer todo homem 

acordar, / cada braço lutar, cada rosto sorrir, / prá fazer a ciranda girar, cada mão se empenhar em só 

construir Prá fazer você descobrir / que as coisas de Deus estão por fazer / E a força não pode e não vai 

deter / o que tem de acontecer, e que a força não pode e não vai deter o que tem de acontecer... 

 

42 - O HOMEM 

Certo dia um homem esteve aqui, / tinha o olhar mais belo que já existiu, / Tinha no cantar uma oração, / 

no falar a mais linda canção que já se ouviu. / Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor, e 

paz, / Ele trazia no coração. / Ele pelos campos caminhou, / subiu as montanhas e falou do amor maior. / 

Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se 

tem, existe uma outra vida além, e assim, o renascer, morrer não é o fim.  

Tudo o que aqui Ele deixou, não passou e vai sempre existir.  

Flores nos lugares que pisou, e um caminho certo prá seguir.  

Eu sei que Ele m dia vai voltar, e nos mesmos campos procurar o que plantou. / E colher o que de bom 

nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. / Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si 

a flor do bem crescer prá lhe entregar quando Ele aqui chegar. 
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43 - ASSIM COMO EU E VOCÊ (Letra e Música: José Geraldo) 

Um dia eu estava sozinho com Deus, chorava baixinho, quando me apareceu. Perguntou, tranquilo: Por 

que tanta dor? Não tenha tristeza, perceba o amor. Aqui Eu estou para lhe confessar, não tenha vergonha 

por não saber amar. 

Sei que o tempo passou e eu esqueci de vivê-lo, não sou mais criança, 

mas tenho a esperança de ainda encontrá-lo. 

É chegada a hora de reencontrar velhas amizades perdidas no tempo. Amor e carinho, a arte de dar, são 

vagas lembranças flutuando ao vento. Aqui eu estou para me confessar, lhe pedir perdão por não saber 

amar. 

 

44 - O CAMINHO 

Um dia, se por acaso lhe faltar a fé, peque o Evangelho e mostre a quem quiser, e isso ajudará o seu 

coração. Não sinta vergonha de seus irmãos, pois muitas vezes eles precisarão de uma luz. / Quem sabe é 

você? 

Jesus nos deu o dom de propagar a fé para amenizar os nossos corações, tantas amarguras, tantas ilusões. 

Então, vamos dar as mãos e seguir a luz que iluminará o caminho cedo que levará a Cristo, Jesus. 

 

45 - VEM DA TERRA 

Abençoe este pão, vem da terra, que é fruto do trabalho, fruto de cada mão, do suor de mil rostos, que e 

presente do trigo e da terra, vem do ventre da terra, semente que se enterra prá renascer você.  

Deus compassivo. Deus carinhoso. Deus desse povo quase sem fé.  

Deus que já veio, virá um dia devolver nossa alegria. 

Deus que é você. Pai carinhoso, coração, só perdão. 

Deus que já veio. Deus que vira prá renascer em algum lugar. 

Deus que já veio e retomará prà renascer em algum lugar. 

 

46 - PAI NOSSO 

Pai nosso que estas no céu, santificado seja o Teu nome,  

e venha a nós o Teu reino, e seja feita a Tua vontade.  

Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o Teu amor vela por mim. E seja feito assim.  

O alimento desse dia dai-nos agora e sempre,  

e perdoai nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos.  

Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o Teu amor vela por mim. E seja feito assim.  

Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal.  

La, Ia, Ia, laia. Ia, laia. Ia, Ia, Ia, Ia. La, Ia, Ia, Ia, Ia, Ia ... Amém 
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47 - MÃOS ABERTAS 

Nesta prece. Senhor, venho te oferecer o crepitar da chama, a certeza de dar. 

a) Eu te ofereço o sol que brilha forte, te ofereço a dor do meu irmão. 

A fé na esperança e o meu amor! 

b) Eu te ofereço as mãos que estão abertas, o cansaço do passo mantido. 

Meu grito mais forte de louvor! 

c) Eu te ofereço o que vi de belo no interior dos corações. 

A coragem de me transformar! 

 

 

48 - ESTE PRANTO EM MINHAS MÃOS 

a) Muito alegre eu te pedi o que era meu. Partir! Um sonho tão normal.  

Dissipei meus bens e o coração também, no fim, meu mundo era irreal. 

Confiei no teu amor e voltei, sim, aqui é meu lugar. 

Eu gastei teus bens, ó Pai e te dou este pranto em minhas mãos. 

b) Mil amigos conheci, disseram aDeus, caiu a solidão em mim. 

Um patrão cruel, levou-me a refletir: Meu Pai não trata um servo assim. 

c) Nem deixaste-me falar da ingratidão, morreu no abraço o mal que eu fiz. 

Festa, roupa nova, anel, sandálias aos pés, voltei à vida, sou feliz. 

 

49 - OFERTAS DO CORAÇÃO  (Letra e Mústca: Jacinto Jr.) 

O meu Pai, eu quero Te ofertar (3x) 

Meu amor. meu trabalho e meu coração, esse vinho junto a esse pão, em preparo da comunhão, o 

caminho pra salvação. 

Humilde e feliz, venho aqui Te trazer uma parte do meu viver, a alegria de Te pertencer. 

Trago aqui. também, meu agradecimento, partilhando a todo momento a certeza de renascer. 

O Teu caminho quero sempre seguir com fé. Tua vontade é o bem maior. 

Tua palavra, rico alimento vital, que é a esperança de um mundo melhor 

 

50 - SEGUE-ME 

a) Filho, quando tu partiste, não olhaste prá trás. / Foste caminhando só, sem amor e sem paz. 

Segue-me, sou a luz que te faz renascer. / vem e terás o amor que faz viver. (2x) 

b) Filho, tu que fizeste o teu irmão chorar, / hoje choras a ilusão que um dia te fez sonhar 

c) Filho, o dia raiou, teu sonho morreu. Lembras do teu Pai distante, que jamais te esqueceu. 
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51 - QUE PODEREI RETRIBUIR AO SENHOR 

a) Que poderei retribuir ao Senhor, por tudo aquilo que Ele me deu.  

Oferecerei o seu sacrifício e invocarei o seu santo nome. 

b) Que poderei oferecer ao meu Deus pêlos imensos benefícios que me fez. 

c) Eu cumprirei minha promessa ao Senhor na reunião do povo santo de Deus 

d) Vós me quebrasses os grilhões da escravidão, e é por isso que hoje canto vosso Amor. 

 

52 - PERDÃO SENHOR 

Perdão, Senhor, tantos erros cometi. Perdão, Senhor, tantas vezes me omiti.  

Perdão, Senhor, pêlos males que causei, pelas coisas que falei, pelo irmão que eu julguei. (2x)  

Piedade, Senhor, tem piedade. Senhor. / Meu pecado vem lavar com Seu amor.  

Piedade. Senhor, tem piedade. Senhor. / E liberta minha alma para o amor.  

Perdão, Senhor, porque sou tão pecador. Perdão, Senhor, sou pequeno e sem valor. Mas mesmo assim. Tu 

me amas, quero então. Te entregar meu coração, suplicar o Teu perdão. (2x) 

 

53 - DEUS TRINO 

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, a teu dispor. 

Para louvar e agradecer, bendizer, adorar. Te aclamar. Deus Trino de amor. 

 

54 - O IMPORTANTE É A ROSA 

Eí você que vai sozinho pelas ruas da cidade. Não repare a falsidade dos que vão. 

Deixe tudo no caminho, vem que é outro o seu destino. Há uma rosa e um menino em você. 

O importante é a rosa. (3x) Creia em mim. 

Ei você que é canção e do amor fez o universo, prá você é o meu verso de irmão. 

Se você ao sol poente, olha os campos tão somente, se esquecendo, de repente de chorar. 

 

55 - VAMOS CELEBRAR COM JÚBILO 

Vamos celebrar com júbilo a festa do Rei Jesus. Os homens com glória, as mulheres aleluia 

Vamos celebrar ao Rei (2x) 

a) Vamos todos nos amar, que a Sua glória irá brilhar / em cada face. em cada coração 

Esta é a festa do Rei Senhor Jesus. 

b) O perdão ira fluir, o amor vai nos unir em um só corpo, em um só coração 

Esta e a testa do Rei Senhor Jesus! 
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56 - CANTO DE COMUNHÃO 

a) Antes da morte e ressurreição de Jesus / Ele na ceia, quis se entregar. 

Deu-se em comida e bebida para nos salvar. 

E quando amanhecer / o dia eterno a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no 

pão. (2x) 

b) Para lembrarmos a morte, a cruz do Senhor / nós repetimos, como Ele fez,  

gestos, palavras, até que volte outra vez. 

c) Este banquete alimenta o amor dos irmãos / e nos prepara a glória do céu. 

  Ele é a força na caminhada prá Deus. 

d) Eis o pão vivo, mandado a nós por Deus Pai.  

Quem o recebe, não morrerá. / No último dia vai ressurgir, viverá. 

e) Cristo está vivo, ressuscitou para nós. 

Esta verdade vai anunciar / a toda terra, com alegria, a cantar. 

 

57 - ORAÇÃO DE S.FRANCISCO ( I ) 

Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. / Onde houver ódio, que eu leve o amor. / Onde houver 

ofensa, que eu leve o perdão. / Onde houver discórdia, que eu leve a união. / Onde houver dúvida, que eu 

leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. / Onde houver desespero, que eu leve a esperança. / 

Onde houver tristeza, que eu leve a alegria./ Onde houver trevas, que eu leve a luz.  

Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar, que ser consolado. / Compreender, que sei compreendido. 

Amar, que ser amado, pois é dando que se recebe- / E perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se 

vive para a vida eterna. 

 

58 - ORAÇÃO DE S.FRANCISCO (II) 

Onde há dúvida, que eu leve a fé. Onde há ódio, que eu leve o amor. / Onde há ofensa, que eu leve o 

perdão. / Onde há discórdia, que eu leve a união. / Onde há erro, que eu leve a verdade. / Onde há 

desespero, que eu leve a esperança. / Onde há trevas, que eu leve a luz. / Onde há tristeza, que eu leve 

alegria. 

Senhor fazei de mim um instrumento te Tua paz. (4x) 

Ó Mestre, que eu não busque tanto ser consolado, mas consolar. / Ser compreendido, mas compreender. /  

Ser amado, mas amar. / Porque é dando que se recebe, esquecendo que se encontra, perdoando, que se 

encontra o perdão, e é morrendo que se ressuscita para a vida eterna. 
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59 - ORAÇÃO PELA PAZ (CRISTO, QUERO SER INSTRUMENTO) 

a) Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do Teu infinito amor.  

Onde houver ódio e rancor que eu leve a concórdia, que eu leve o amor. 

Onde há ofensa que dói, que eu leve o perdão. 

Onde houver a discórdia, que eu leve a união e a Tua paz. 

b) Onde encontrar um irmão a chorar de tristeza, sem ter voz e nem vez. 

Quero, bem no seu coração, semear alegria prá florir gratidão 

c) Mestre, que eu saiba amar, compreender, consolar, e dar sem receber.  

Quero, sempre mais perdoar, trabalhar na conquista e vitória da paz 

 

60 - SÓ EM TI VIVER 

a) As coisas que o mundo oferecia, me impediam de te encontrar, de ver que a vida é só em Ti. 

Mas Tu vieste e tocaste, bem no íundo do meu coração. Me ensinou a Te amar. 

Oh! Jesus! Recebe, então a minha vida, recebe as coisas que de Ti me afastam, pois só em Ti quero 

viver. 

b) Agora que o meu coração é teu, quero sempre te louvar. Tua vida transbordar,  

para que mais gente experimente Teu amor nos transformando. Tua mão a nos tocar. 

 

61 - SANTO, SANTO, É 

Santo, Santo é! Santo, Santo é! Deus do universo, oh Senhor Javé. (2x)  

O céu e a terra os proclamam glorioso. Hosana, Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do 

Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana ao Rei. 

 

62 - VEM. ESPÍRITO SANTO 

Vem, vem, vem. Espírito Santo, transforma a minha vida, quero renascer. (2x) 

Quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me em Seus rios. Senhor, derrubar as barreiras em meu 

coração. (2x) 

 

63 - FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM 

Nesta fila eu também quero entrar. Vejo o rosto tão feliz dos irmãos. 

Nesta ceia todos vão encontrar Jesus Cristo, feito vinho e pão. 

a) "Fazei isto em memória de mim". Disse há muito tempo o meu bom Jesus. Renovado acordo de 

salvação, aliança eternizada na cruz. Corpo e sangue Ele verteu por mim. Cordeiro de Deus, me leva prá 

luz. 

b) "Fazei isto em memória de mim". Hoje eu sei o que Jesus quis dizer. Por isso a igreja, toda em 

comunhão, se une em Cristo para em paz acolher, na Eucaristia, o Filho de Deus. Vem, meu Jesus, 

queremos te receber – 
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64 - BALADA DA CARIDADE 

Para mim, a chuva no telhado, é cantiga de ninar, mas o pobre, meu irmão, para ele a chuva fria, vai 

entrando em seu barraco e faz lama pelo chão. 

Como posso ter sono sossegado, se no dia que passou, os meus braços eu cruzei ? 

Como posso ser feliz, se ao pobre, meu irmão, eu fechei meu coração, meu amor eu recusei ? 

Para mim, o vento que assobia, é notuma melodia, mas o pobre meu irmão, ouve o vento angustiado, pois 

o vento, este malvado, lhe desmancha o barracão. 

 

65 - AQUI ESTAMOS. Ó SENHOR 

Aqui estamos, o Senhor / Para bem perto te adorar / Todo nosso amor, aqui trazemos para sempre te 

consagrar. / A nossa vida te entregamos / com humildade e fervor. Glória a ti, meu Deus, / sempre hei 

de cantar / e por toda a vida te amar. 

 

66 - AOS QUE CLAMAM SEU NOME (Letra e Música: Jacynto Jr., Rory Urquiola e José Geraldo) 

O mundo se esqueceu que um dia, / seu sacrifício por amor, foi o nosso guia prá salvação. / E o homem 

não se livrou do egoísmo e da tentação que o escravizou e do racismo pelo irmão.  

Meu Senhor que nos conduz em busca da luz que nos iluminará na caminhada, nos caminhos desta vida, 

vem me guiar, prá viver o dia a dia e teu lado.  

Deus, a fé que remove as montanhas, remove os fortes grilhões que envolvem os corações (x2). 

E reatará o homem ao Pai prá construir um mundo de paz.  

Seu corpo, que se fez alimento, / e o sangue que sacia a nossa sede, partilhamos no momento da 

comunhão. / Mas o homem não se livrou do egoísmo e da tentação que o escravizou e do racismo pelo 

irmão. 

Meu Senhor que nos conduz em busca da !uz que .... 

 

67 - VOU TE OFERECER 

a) Vou te oferecer a vida, e tudo o que eu já sei viver. Tempo e trabalho, amor que eu espalho, são 

coisas que me fazem crer.  

Pão e vinho são sinais do teu amor, nele eu vou saber viver.  

Alegria e dor eu  ou te oferecer, são coisas que me fazem crer. 

b) Vou te oferecer o pranto, aquilo que é meu sofrer.  

Paz que ainda não sei, e tudo o que errei, são coisas que me fazem crer. 
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68 - CANTO DE FÉ (Letra e Música: Rory Urquiola e José Geraldo) 

Quero ter ao caminhar, em minhas mãos, um coração, aberto a partilhar seu sacrifício com o irmão. / 

Sentir despir minhas fantasias, amar, lavar minhas feridas. / Ouvir e seguir o que diz a razão. 

Mudar minha vida, acreditar numa oração. 

Não vale a pena viver sentado, de braços cruzados, distante do mundo, de olhos vendados. 

Vem ver brotar do chão a raiz. / Vem ver crescer o pão, fruto da terra. 

Vem ver brotar do chão a raiz. / Vem partilhar o amor, a vida eterna. 

E então verá nascer uma flor a sorrir. 

 

69 - NOVOS RUMOS (Letra e Música: Rory Urquiola e José Geraldo) 

Nova vida ira brotar, horizontes por desvendar. / Mil caminhos prá escolher, e um só prá se viver. / Passo 

a passo vou seguir percorrendo o meu destino, / e ao sentir o amor fluir no ar, percebo Você em todo 

lugar. / Meus sonhos, meus ideais, vou plantar prá lhe ofertar. 

E em todo lugar por onde eu passar, vou semear a semente da paz,e mostrar ao mundo inteiro que 

o importante é descobrir: Deus vive dentro de mim. ( x2) 

Pé na estrada vou levar a palavra do Senhor. / Vejo a luz em seu olhar qual à um toque de amor Vida em 

flor a se abrir no sorriso de um menino, me faz sentir o amor fluir no ar e ali, você sempre estará. / Sou 

feliz e quero cantar / Vou amar, vou partilhar 

 

70 - ALELUIA ( LOUVEMOS O SENHOR ) 

Aleluia, aleluia! A minh'alma abrirei. / Aleluia, aleluia! Cristo e meu Rei.         (3x) 

 

71 - QUEM SERÁ 

Nascido de uma família nobre, unida e bem crista, que o ofertou ao Senhor, cresceu com sonho < 

guerreiro, mas por outros caminhos. Deus o guiou. 

Quem será este homem de vontade tão ardente, que impressiona sua geração. 

Sinceridade, liberdade, são as armas deste homem que se chama Emanuel D'AIzon. 

Um sonho impulsionou sua vida : ver sua pátria unida numa só família. / Deixando tudo, família, ber 

fortunas, se entrega a Jesus Cristo com determinação. / Venha teu reino, é o lema de sua vida, traz 

presente Cristo em cada coração. / E assim, nasceu nossa missão de estender o reino em todas 

nações. / Ao lado de um grande homem há sempre uma mulher disposta para lutar. / Seu nome é Mar 

Correçon, nossa co-íündadora, modelo de oblação. 

 

72 - SENHOR, EU ESTOU AQUI 

Senhor, eu estou aqui, venho te pedir piedade de mim. (2x) 

Senhor, estamos aqui, viemos te pedir piedade de nós. (2x) 
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73 - SEU NOME É JESUS 

a) Vou falar de alguém, que venceu a morte, que venceu o mundo, e que está aqui. 

Esse alguém tem nome, e é um nome doce, que eu amo tanto, e já vou dizer.  

Ele veio salvar. Ele veio mudar minha vida, meu coração. Sua paixão. Sua cruz. Fonte de água viva, 

o Cordeiro de Deus, sal da  erra, e do mundo Suz, seu nome é Jesus. 

b) Ah! se tu soubesse quem te deu a vida, quem te dá o céu, e te quer feliz. 

Esse alguém tem nome, e é um nome doce. que eu amo tanto, e já vou dizer. 

c) Ah! se tu o conhecesses, como te conhece! Bem antes que tudo viesse a existir.  

Esse alguém tem nome, e é um nome doce, que eu amo tanto, e já vou dizer. 

 

74 - QUERO TE DAR A PAZ 

Quero te dar a paz, do meu Senhor, com muito amor. (2x) 

Na flor vejo manifestar o poder da criação / Nos teus Sábios eu vejo estar o sorriso de um irmão. 

Toda vez que te abraço e aperto a tua mão. / Sinto forte o poder do amor dentro do meu coração. 

 

75 - VENHO, SENHOR 

Venho, Senhor, te receber agora. / Teu Santo Corpo, Senhor, me enche do Teu amor. 

Venho. Senhor, te receber agora. / Teu Santo Sangue, Senhor. / Transborda meu coração, Senhor. 

a) E ao redor Teu Farpo e Sangue, Senhor, possa em mim brotar a paz, o amor, a salvação.  

E no Teu altar seremos um em comunhão. / Es grande, ó meu Salvador! 

b) E ao receber Teu Corpo e Sangue, Senhor, não se faça em mim motivo de condenação.  

Mas se faça sim. Senhor, presença Tua em mim. / És grande, ó meu Salvador! 

 

76 - VOCÊ TEM QUE SER UM MENINO 

´Cê tem de ser um menino. (3x) 

Pra ir ao céu (2x) 

a) A menos que o homem se converta e seja como um menino, não pode entrar no Reino dos Céus. 

(2x) 

b) Da boca dos meninos e dos que mamam. Ele fundou a fortaleza. (2x) 

c) "Deixem que os meninos venham a mim, porque deles é o Reino dos Céus.” (2x) 
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77 - ACEITA. SENHOR E RECEBE 

Aceita, Senhor, e recebe do meu amor o dom total. / Prefiro a Tua liberdade à comodidade que 

promete o mal. / Eu quero amar Tua verdade e na fraternidade minha oferta dar. 

a) A minha alegria, a minha dor, o meu cansaço e o meu labor. 

A minha saudade, o meu amor, a esperança de uma terra em flor. 

b) O meu dinheiro, o meu haver, meu tempo inteiro e o meu saber. 

Os meus estudos, minha oração, meus olhos, meus pés e o meu coração 

 

78 - CONSAGRAÇÃO A NOSSA SENHORA 

Oh minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente, todo a vós, e em prova da minha 

devoção, eu hoje vos dou meu coração. / Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca. / Tudo o 

que sou, desejo que a vós pertença, incomparável mãe, guardai-me e defendei-me, como coisa e 

propriedade vossa, amém, como coisa e propriedade vossa, amém. 

 

79 - PERFEITO É QUEM TE CRIOU 

Se um dia um anjo declarou que Tu eras cheia de Deus, agora penso: Quem sou eu para não te dizer, 

também, cheia de graça, ó Mãe, cheia de graça, ó Mãe, agraciada.  

Se a palavra ensinou, que todos hão de concordar, e as gerações Te proclamar, agora eu, também, direi Tu 

és bendita, ó Mãe, Tu és bendita, ó Mãe, Bem-aventurada.  

Surgiu um grande sinal no céu : Uma mulher revestida de sol.  

A lua debaixo de seus pés, e na cabeça uma coroa. Não há com que se comparar, perfeito é quem Te 

criou, se o criador Te coroou, Te coroamos, ó Mãe (3x),  nossa Rainha. 

 

80 - SOBE A JERUSALÉM 

a) Sobe a Jerusalém, Virgem oferente, sem igual. / Vai, apresenta ao Pai Teu menino: Luz que 

chegou no Natal. / E junto à Sua cruz, quando Deus morrer, fica de pé. Sim, Ele Te salvou, mas o 

ofereceste por nós com toda fé. 

b) Nós vamos renovar este sacrifício de Jesus: Morte e Ressurreição, vida que brotou de Sua oferta 

na cruz. / Mãe, vem nos ensinar a fazer da vida uma oblação. / Culto agradável a Deus, é fazer a oferta do 

próprio coração. 

 

81 - MARIA. EXEMPLO DE AMOR 

Que honra é para mim, chamar de minha Mãe, a Mãe do meu Deus, do meu Salvador. Ensina-me, ó Mãe, 

a caminhar na luz, seguindo os passos de Jesus. Aquele que tudo criou. Te escolheu. Você não vacilou. 

Trouxe ao mundo o autor da vida. de Ti nasceu Jesus ... Ensina-me a dizer o Sim e aceitar os planos do 

Senhor. Ó Mãe querida, es para mim, exemplo de amor, amor, amor ... 
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82 - MARIA DE NAZARÉ 

Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé, e por filho me adotou. / As vezes eu paro e 

fico a pensar e sem perceber, me vejo a rezar, e o meu coração se põe a cantar prá. Virgem de Nazaré. 

Menina que Deus amou e escolheu prá mãe de Jesus, o Filho de Deus, Maria que o povo inteiro elegeu. 

Senhora e Mãe do céu. 

Ave Maria. (3x) Mãe de Jesus. 

Maria que eu quero bem, Maria do puro amor. / Igual a você, ninguém. Mãe pura do meu Senhor. / Em 

cada mulher que a terra criou, um traço de Deus Maria deixou. / Um sonho de Mãe, Maria plantou pró 

mundo encontrar a paz. / Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar. / Maria que só viveu 

prá seu Deus, Maria do povo meu. 

 

83 - QUANDO TEU PAI REVELOU 

a) Quando Teu Pai revelou o segredo a Maria, que pela força do Espírito, conceberia a Ti, Jesus, ela 

não hesitou logo em responder: Faça-se em mim, pobre serva, o que a Deus aprouver! / Hoje, imitando a 

Maria, que é imagem da Igreja, nossa família outra vez te recebe e deseja. / Cheia de fé, de esperança e de 

amor, dizer “Sim” a Deus. Eis aqui os teus servos. Senhor! 

Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar! / E de Ti, nosso Pai, venha o Espírito Santo de 

amor, prá gerar e formar Cristo em nós. 

b) Por um decreto do Pai, ela foi escolhida para gerar-Te, ó Senhor, que és origem da vida. Cheia do 

Espírito Santo no corpo e no coração, foi quem melhor cooperou com a Tua missão. / Na comunhão 

recebemos o Espírito Santo. / E vem contigo, Jesus, o Teu Pai Sacrossanto. / Vamos agora ajudara-Te no 

plano da salvação: Eis aqui os teus servos. Senhor! 

c) No coração de Maria, no olhar doce e temo, sempre tiveste na vida um apoio materno. Desde 

Belém, Nazaré, só viveu para Te servir. / Quando morrias na cruz. Tua Mãe estava ali. / Mãe amorosa da 

Igreja, quer ser nosso auxílio. / Reproduzir no cristão as feições de seu Filho. / Como Ela fez em Cana, 

nos convida a Te obedecer. / Eis aqui os teus servos. Senhor! 
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84 - LOUVOR A MARIA (Letra e Música: Jacynto Jr. E José Geraldo) 

Nossa doce Mãe, o seu nome é Maria. / Com seu gesto, ó Mãe, fez nascer o amor e a alegria. Ao ouvir a 

voz que clamava em seu coração, deu-se à todos nós. / Fez brilhar a luz na escuridão. / As dificuldades 

não chegaram a impedir, em seu rosto, um jeito simples de sorrir. / Todo o seu afeto e carinho exemplar 

nos mostrou um modo mais bonito de saber amar. 

Maria. Mãe do criador, olhai por nós, seus filhos pecadores. / Ó pura Mãe de intenso amor, 

conduza para longe nossas dores ( ... conduza para longe os nossos temores ).  

A pureza é o dom que marcou toda a sua vida. / Dentre todos nós, foi você. Mana, a escolhida. O seu 

fruto é o caminho para redenção, e o seu colo é o alento prá nossa oração. / Lágrimas amargas que 

brotaram em seu olhar, com seu grito mudo, mesmo sem chorar. / Marcas que ficaram das lembranças de 

uma cruz, entregando seu filho, o exemplo que hoje nos conduz. 

 

85 - NOVA VIDA 

a) Se você quiser dar a sua vida um real valor, / ouça com atenção o que diz o Evangelho, do Senhor. 

Vá depois, agir de acordo com o que ouvir. 

E então descobrirá nova vida, oculta ao olhar,  

e o pobre irá enriquecer e o humilde vai crescer. 

b) O que importa mais, é a mudança vir de dentro de você. / Prá que exista a paz, prá que tudo isso 

venha acontecer, vamos prosseguir, e a mudança dentro, em nós, surgir. E a guerra vai parar, e os 

povos vão se reencontrar, e a vida, então será sem dor, e os corações vão florir de amor. 

 

86 - SEJA MEU AMIGO 

a) Pela estrada, a vagar, sem me encontrar neste mundo cruel.  

Com o tempo a marcar que caminho seguir, e onde irei encontrá-lo.  

Seja meu amigo. / Minha fé à sua casa levará. (2x) Cristo amigo. 

b) Sei o que sempre fui. / Tenho esperança de um dia tomar-me um servo Seu. 

E espero chover, enfim, prá flor nascer de cada semente que plantou 

c) Há, ainda, o seu lugar para que volte e nos salve, novamente, da destruição  

que não tarda, pois a maldade já está, outra vez, vencendo o bem.  

Seja meu amigo. / Minha fé à sua casa levará.  

Seja meu amigo. / E não deixe a humanidade se acabar. 
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87 - A ALEGRIA 

a) A alegria está no coração, de quem já conhece a Jesus.  

A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus.  

O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor, é o amor que só tem, quem já conhece a 

Jesus. Aleluia (4x) 

b) Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. 

Ele é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. 

 

88 - ANJOS DE DEUS 

Se acontecer um barulho perto de você, é um anjo chegando para receber, suas orações leva-las a Deus. / 

Então, abra o coração e comece a louvar, sinta o gozo do céu, se derrama no altar, que um anjo já vem 

com a benção nas mãos.  

Tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, e em cima do altar, subindo e  descendo em todas 

as direções. / Não sei se a Igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que cheio de anjos de Deus, porque 

o próprio Deus está aqui.  

Quando os anjos passeiam a Igreja se alegra, ela canta, ela chora, ela ri e congrega, abala o inferno e 

dissipa o mal. / Sinta o vento das asas dos anjos agora, confia, irmão, pois é hora, a benção chegou e você 

levar. 

 

89 - BASTA QUERER 

Meu pensamento vive em Você, a luz do meu viver. Senhor. 

Basta entrar, e eu me abrir para te amar. nem precisa perguntar - Te Amo. 

Ha um clima todo diferente que aquece e mexe com o coração da gente. 

E como um sonho. / É como um sonho. / Eu me dou por inteiro. Teu e o meu coração. 

E ao Teu lado eu sempre sigo, já não há mais talvez, basta querer prá Te ver outra vez. 

 

90 - PORQUE ÉS, SENHOR 

a) Porque és. Senhor, o caminho que devemos nós, seguir.  

Nós Te damos, hoje e sempre, toda a glória e louvor. (2x) 

b) Porque és. Senhor, a verdade que devemos aceitar. 

c) Porque és. Senhor, plena vida que devemos nós, viver. 

 

91 - O QUE O HOMEM CONSTRÓI 

a) O mundo inteiro irá me ouvir, eu vou dizer: Se a guerra não parar, então vamos morrer.  

O que o homem constrói, ele mesmo destrói, eu não sei se amanhã vou viver.  

E preciso lutar, se possível amar. / Pela fé conseguiremos vencer. 

b) Meu Deus preciso lhe ouvir. / Saber porque a arma e o ódio vão fazer todos morrer. 
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92 - EU VIM AGRADECER 

Eu vim aqui, agradecer por tudo que em mim fez nascer. /Pela criança sorrindo, pelo brotar de uma flor. / 

Então eu canto esta canção de amor, espalhando pelo mundo a fé no Salvador. 

Hoje eu sou criança, trago a esperança, / Hoje eu quero dar a luz do meu olhar. Então eu canto esta 

canção de paz, e sorrindo eu digo: que Te amo muito mais. (3x) 

 

93 - PÃO DA VIDA 

a) Eu venho. Senhor, agora, das minhas tristezas lhe falar.  

Eu venho pedir-lhe forças pró meu caminho, caminhar. 

Senhor, ouve minha voz, meu canto busca a luz.  

Senhor toma minhas mãos e guia-me para a cruz. 

b) O sol, o vento, o mar e o luar, me falam de Você.  

Eu grito ao meu mundo triste, o amor existe, só você não vê. 

c) Senhor, Sua voz é mansa, é como a brisa, como o luar.  

Se escuta, ainda no vento, apesar do tempo. Você falar. 

d) Amar, transformando o mundo, é a missão que Você me traz.  

Fazer do mundo sofrido, sua morada, um mundo de paz. 

e) Preciso, Senhor, do Seu corpo e do Seu sangue prà poder cantar.  

Não posso deixar vazio no mundo, aquele que é o meu lugar. 

 

94 - CURA, SENHOR 

a) Vamos Jesus passeia na minha vida, quero voltar aos lugares em que fiquei só.  

Quero voltar lá Contigo, vendo que estavas comigo, quero sentir Teu amor a me embalar.  

Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui.   

Cura, Senhor, onde eu não posso ir. (2x) 

b) Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entra em meu ser. 

Tu me carregas nos braços, leva-me com Teu abraço, sinto minha alma a chorar junto de Ti. 

c) Tantas lembranças eu quero esquecer, deixam um vazio em minh'alma e em meu viver. 

Toma, Senhor, meu espaço Te entrego todo cansaço, quero acordar com Tua paz a me aquecer. 
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95 - SONDA-ME 

Senhor, eu sei que Tu me sondas, sei também que me conheces. Se me acento ou me levanto, conheces 

meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos. E antes que haja em mim 

palavras, sei que em tudo me conheces.  

Senhor, eu sei que Tu me sondas. (4x) 

Deus, Tu me cercaste em volta. Tuas mãos, em mim repousam. Tal ciência é grandiosa, não alcanço de 

tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também Te encontro. Se no abismo está minh'alma, sei que aí 

também me amas. 

Senhor, eu sei que Tu me sondas. (4x) 

Senhor, eu sei que Tu me amas. (4x) 

 

 

96 - DAR A PAZ 

Quero te dar a paz do fundo do meu coração, e dizer com alegria que você é meu irmão. E saldar e sorrir, 

cantar e aplaudir, você que é meu irmão no Senhor. (2x) 

 

 

97 - SÓ POR TI JESUS 

Só por Ti, Jesus, quero me consumir como vela que queima no altar, me consumir de amor, de amor. Só 

em Ti, Jesus, quero me derramar como o rio se entrega ao mar, me derramar de amor, de amor. 

 

 

98 - VIM PARA ADORAR 

Vim para adorar-te, vim para dizer Te amo Jesus, és tudo para mim. 

Eu exalto o Teu nome. (3x)  Jesus. 

 

 

99 - TE LOUVO EM VERDADE 

a) Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar. Te louvo. Te louvo em verdade. / Mesmo longe  

os meus, mesmo na solidão. / Te louvo. Te louvo em verdade. 

Pois somente tenho a Ti, Tu és a minha herança. 

Te louvo. Te louvo em verdade. (2x) 

b) Mesmo que me faltem as palavras, mesmo que eu não saiba louvar. / Te louvo. Te louvo em 

verdade. / Mesmo na depressão, até na solidão. / Te louvo. Te louvo em verdade. 
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100 - JESUS CRISTO 

Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo eu estou aqui. (2x) 

a) Olho pró céu e vejo uma nuvem branca que vai passando, olho prá terra e vejo uma multidão que 

vai caminhando. / Como esta nuvem branca, esta gente não sabe aonde vai, quem poderá dizer o 

caminho certo é você, meu Pai. 

b) Toda essa multidão tem no peito amor e procura a paz e apesar de tudo a esperança não se desfaz. 

/ Olhando a flor que nasce no chão daquele tem amor, olho pró céu e sinto crescer a fé no meu 

Salvador. 

c) Em cada esquina eu vejo o olhar perdido de um irmão em busca do mesmo bem, nesta direção, 

caminhando vem. / É meu desejo ver aumentando sempre essa procissão, para que todos cante na 

mesma voz esta oração. 

 

101 - NOSSA SENHORA 

Cubra-me com seu manto de amor, guarda-me na paz desse olhar, cura-me as feridas e a dor.me faz 

suportar. / Que as pedras do meu caminho, meus pés suportem pisar, mesmo feridos de espinhos, me 

ajude a passar. / Se ficarem mágoas em mim. Mãe, tira do meu coração e àqueles que eu fiz sofrer, peço 

perdão. / Se eu curvar meu corpo na dor, me alivia o peso da cruz, interceda por mim, minha Mãe, junto a 

Jesus.  

 

Nossa Senhora me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu futuro, (2x) 

do meu caminho, cuida de mim. 

 

Sempre que o meu pranto rolar ponha sobre mim suas mãos, aumenta minha fé e acalma o meu coração. / 

Grande é a procissão a pedir a misericórdia, o perdão, a cura do corpo e prá alma a salvação./ Pobres 

pecadores, ó Mãe, tão necessitados de Vós. / Santa Mãe de Deus, tem piedade de nós. / De joelhos aos 

vossos pés, estendei a nós vossas mãos, rogai por todos nós, vossos filhos, meus irmãos. 

 

102 - PORQUE ELE VIVE 

a) Deus enviou seu Filho amado para morrer no meu lugar.  

Na cruz pagou por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive.  

 

Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há.   

Mas eu bem sei, que o meu futuro, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. 

 

b) Um dia eu vou cruzar os rios e verei então um céu de luz.  

E verei que lá, em plena glória, vitorioso, vive e reina o meu Jesus. 
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103 - QUERO LOUVAR-TE 

Quero louvar-te, sempre mais e mais. (2x) 

Buscar o Teu querer. Tua graça conhecer, quero louvar-te. 

As aves do céu cantam para Ti. as feras do campo refletem Teu poder. 

Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a Ti. 

Quero amar-te . . .  Quero servir-te . . . Quero buscar-te ... 

 

104 - SANTO, SANTO, SANTO 

Santo, Santo, Santo, dizem todos os anjos. Santo, Santo, Santo, é o Senhor Jesus. 

Santo, Santo, Santo, é quem nos redime. 

Porque meu Deus é Santo, e a terra está cheia de Sua glória, está. (2x) 

Céu e Terra passarão, mas Sua palavra não passará. (2x) 

Não, não, não, não, não, não, não passará. (2x) 

Hosana, a Jesus Cristo, filho de Maria. / Bendito o que vem em nome do Senhor. 

 

105 - NÃO DÁ MAIS PRÁ VOLTAR 

Não dá mais prá voltar, o barco está em alto mar. / Não dá mais prá voltar, o barco está em alto mar.  

Não dá mais prá negar o mar é Deus e o barco sou eu.  

E o vento forte que me leva prá frente é o amor de Deus.  

Não dá nem mais prá ver, o porto que era seguro. / Eu sou impulsionado a desbravar um novo mundo. 

 

106 - A PAZ QUE EU SEMPRE QUIS 

Confuso estava o meu coração quando eu cheguei aqui. 

Não estava em sintonia com o Senhor, mas ao desenrolar do dia eu pude perceber 

A paz que eu sempre quis estava no silêncio que eu nunca fiz. 

De repente uma brisa mansa abriu meu coração, mergulhei nesse amor de Deus. 

 

107 - SEDE SANTOS 

Deus consagrou um povo escolhido, o amou profundamente, desde toda a eternidade, 

para ser sal e luz, gerar Cristo Jesus no seio da humanidade. 

Hoje somos esse povo tão amado, Deus nos chama a viver o seu amor. 

Nos convida a todo instante, sem cessar e pede a nós: sede santos. 

"Sede santos, este é minha vontade. Sede santos, é o que mais quero" 

Vou ser santo, esta é minha resposta. Vou ser santo, eu digo sim. Senhor. 
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108 - MAIOR MOTIVO 

A vida oferece tanta coisa e sei que é tão fácil a gente se apegar. 

Mas tudo tem um começo e um fim, tudo passa, tudo passará. 

Custei a entender o que dizia: Que vale ao homem ganhar o mundo inteiro 

E vir a perder a vida eterna? 

Se ainda eu pensar em deixar o meu Senhor, me lembrarei que ao fim de tudo, só Ele restará. 

Jesus fica comigo. Eu imaginava não precisar da mais nada. e percebi que lá no fundo não tinha nem 

motivo para viver. 

Jesus fica comigo. És tudo que tenho e nada mais me resta. 

Hoje, meu maior motivo és tu. 

 

109 – HOSANA HEI 

 
                       E 

HOSANA, HEI ! HOSANA, HÁ ! 

                        A               B7             E 

HOSANA, HEI,  HOSANA, HEI, HOSANA HÁ! (2X) 

 

                      E                        A                                 B7                   

E 

1.Ele é o Santo é o filho de Maria  /  é o Deus de Israel ,  /   é o Filho de Davi 

                     E                        A 

Santo é o Seu nome  /  É o Senhor Deus do universo 

                       B7                       E 

Gloria Deus de Israel  /   Nosso Rei e Salvador 

 

Refrão (2x) 

 

                      E                        A                                 B7                   

E 

2.Vamos a ele com as flores dos pinhais  /  Com os ramos de oliveira  /  Alegria e 

muita paz 

                     E                        A 

Santo é o Seu nome   /  É o Senhor Deus do universo 

                       B7                       E 

Gloria Deus de Israel   /  Nosso Rei e Salvador 

 

Refrão (2x) 

 

                      E                        A                                 B7                   

E 

3.Ele é o Cristo é o Unificador    /    É Hosana nas alturas    /   É Hosana no amor 

                     E                        A 

Santo é o Seu nome  /   É o Senhor Deus do universo 

                       B7                       E 

Gloria Deus de Israel   /   Nosso rei e salvador 

 

Refrão (2x) 

 

         E                   A                                        B7               

E 

4.Ele é alegria, é a razão do meu viver,  /  É a vida dos meus dias, é amparo no 

sofrer. 

                     E                        A 

Santo é o Seu nome  /   É o Senhor Deus do universo 

                       B7                       E 

Gloria Deus de Israel   /   Nosso rei e salvador 
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110 - PRA BEM JUNTO DO MEU PAI 

Quando há dias eu fico assim. / Cansado de esperar. / Por coisas que ajudem. / Essa má fase passar /     

Me perco em pensamentos vãos. / Nem sequer posso sorrir. / Momentos como esses viro, / O meu 

coração para Ti.  

E assim eu canto. 

Lá, lá... / Me receba oh Pai 

Lá, lá... / Me enche de paz 

Então eu me descubro. / Pleno do seu doce olhar. O caminho da alegria segue. / Pra bem junto do meu 

Pai. 

 

 

111 - CAMINHADA 

Alguém chama. Ele me ama e me conduz e me quer feliz. / Ele fala, só escuto, paro mudo e o que ele me 

diz: 

Vem te seguir, que eu caminho junto com você ao fim. / Depois da caminhada, você é feliz / Se deixa 

todas as coisas só por mim, por mim. 

Vem te seguir que o meu caminho é o da porta estreita, sim / Porém, ao acabar junto de mim Você 

vai entender por que é bom, é bom servir. 

Ele quer uma resposta todo dia de você, irmão. / É difícil à caminhada e por isso ele lhe estende a mão 

 

 

112 - EU SOU O QUE SOU 

Eu sou o que sou. / Sou o Deus de Amor. / Estou aqui para te curar. (2x) 

Vem a Mim. / Dá-me tuas tristezas.  / Tuas dores e o teu coração. (2x) 

Te amo. / És precioso. / Teu nome gravado está. Em minhas mãos. (2x) 

Vai meu filho, vai. / Pois está curado. 

 

 

113. O SENHOR É REI 

O Senhor é Rei. / O Senhor é meu Pastor e Rei. (2x) 

O Senhor está no céu. / O Senhor está no mar. / Na extensão do infinito. (2x) 

Está no céu, está no mar, na extensão do infinito. 

Quando eu vacilar. / Eu não temerei. / Pois o Senhor está comigo. (2x) 

Está no céu, está no mar, na extensão do infinito. 
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114. DEUS IMENSO 

Não sou nada, eu bem sei. / Tão pequeno, um grão de areia em Tuas mãos. 

Barco a veia que se abandona. / Segue o rumo e vai buscando o alto mar. 

Assim me encontro, diante de Ti. / Um Deus imenso que por amor se deixa alcançar. 

Te adorarei, meu Deus, / enquanto eu existir. 

Proclamarei as maravilhas / que fizeste em mim. 

O Teu calor me envolve. / O Teu olhar me acalma. 

E em Teus braços, / o Teu amor inflama minha alma. 

Que posso mais dizer  / se o coração já disse: TE AMO !   (2x) 

 

 

115. JÓIA RARA 

Este é o momento de mais pura doação. / De quem sabe amar como ninguém jamais amou. 

Ele nos dá sua vida, / O Seu plano de amor nos revela. 

E alimento da alma, / O pão que desceu do céu. 

Nos dá o Seu corpo e Seu sangue / Para a nossa comunhão. 

Jesus, Tu és a jóia mais rara, / Fonte de vida que não se acaba. 

Te entrego todo o meu ser em gratidão. / Permanece em mim com Teu amor, 

Teu amor infinito. / Sela em mim a Tua salvação. 

 

 

116. MÃE FIEL 

Mostra-me o caminho. Mostra-me a luz. Mostra-me Jesus. (2x) 

Quando o anjo do Senhor apareceu / A mais humilde serva disse sim a Deus. / Então nasceu o Rei. / 

Então nasceu Jesus. / Vida e salvação, / que nos redime pela cruz. / Salve, oh! Rainha Imaculada. / Mãe 

da Igreja e minha advogada. / Consola os pecadores, / Virgem fiel. / Roga por mim, oh! Mãe de Deus / E 

leva-me ao céu 

Mostra-me o caminho. Mostra-me a luz. Mostra-me Jesus. (2x) 

Tua graça me envolve e me aquece. / Teu amor me conduz e fortalece. / Pois comigo, oh! Mãe Maria 

quero estar. / E nas minhas aflições, em Ti eu posso confiar. 
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117. TUDO É DO PAI 

   C              G/B        Am    G 

Eu pensei que podia viver por mim mesmo 

       F                   Dm 

Eu pensei que as coisas do mundo 

      G              G/B 

Não iriam me derrubar 

     C          G/B         Am   C 

O orgulho tomou conta do meu ser 

       F         Dm         G7 

E o pecado devastou o meu viver 

       F              G 

Fui embora, disse ao Pai: 

               Em    Am 

Dá-me o que é meu! 

         Dm                    C7(9) 

Dá-me a parte que me cabe da herança! 

         F             G         G#º         Am 

Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado 

           F              G 

E hoje eu sei que nada é meu 

           C   G7 

Tudo é do Pai. 

           C 

Tudo é do Pai! 

      G              Am 

Toda honra e toda a Glória, 

  Em       F         Dm           G   G7 

É dele a vitória alcançada em minha vida. 

           C 

Tudo é do Pai! 

       G/B       Am 

Se sou fraco e pecador, 

          Em             F 

bem mais forte é o meu Senhor 

        G         C   G7 

Que me cura por Amor! 

 

118. CIVILIZAÇÃO DO AMOR 

Ô, ô, ô, ô, ô, ô, civilização do amor (2x) 

É hora de despertar, acordar pra realidade, construir nesta cidade a civilização do amor. 

Apresentar Jesus ao mundo, mostrar a face do Senhor. 

Dizer que Ele é puro amor e tudo pode renovar 

Então no rosto sofrido felicidade haverá, haverá 

Comunhão de todos no mesmo Espírito e a paz acontecerá 

Ô, ô, ô, ô, ô, ô, civilização do amor (2x) 

Andaremos sem nos cansar, nas veredas do criador. 

Os caminhos do Senhor Ele nos mostrará e cada lar será um templo brilhando à luz da salvação. 

Cada palavra uma oração e cada canto um louvor. 

Primeiro devemos tratar o deserto do nosso coração. 

Buscar a nossa conversão, fertilidade interior. Pessoas novas pelas ruas, mudadas pelo Espírito. 

Cidades sem conflito e em tudo o nome de Jesus. 
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119. DEUS ESTÁ AQUI (Noite Traiçoeira) 

Deus está aqui neste momento, sua presença é real em meu viver. 

Entregue sua vida, seus problemas. Fale com Deus, ele vai ajudar você. 

Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. 

É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos.  

 

E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, 

o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo.   (Bis) 

 

Seja qual for o seu problema, fale com Deus ele vai ajudar você. 

Após a dor vem a alegria, Deus é amor não te deixará sofrer. 

Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. 

É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos.  

 

E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, 

o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo.   (Bis) 

 

 

120. INVOCAMOS 

Invocamos o Teu nome, invocamos o Teu poder, 

Invocamos Tua presença no meio de nós (2X) 

 

Manifesta Senhor o Teu poder. Manifesta Senhor a Tua força. 

Manifesta Senhor neste lugar, o Teu grande amor que tudo pode curar 

Manifesta Senhor o Teu poder, com prodígios, milagres, sinais. 

Manifesta Senhor neste lugar, o Teu grande amor que tudo pode curar 
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121. CONFIA EM MIM 

Vem, que a tempestade já não pode te abalar. 

A segurança em Meu barco encontrarás. 

Confia em mim o Meu amor te abrigará. 

Sei que angustiado, o coração se endureceu, 

Mas Eu entendo tudo o que te aconteceu 

Ainda é tempo de voltar para o teu Deus 

 

Não tenhas medo, pois Eu estou aqui! 

É o Teu Senhor quem diz / Quero guiar os passos teus 

Vem, entrega-te então / Farei morada em teu coração. 

 

E quando anoitecer, cansado eu Te encontrar, 

No silêncio teu Eu irei te consolar, nos braços Meus descansarás. 

Forças te darei, forças te darei. 

 

 

122. EU TE CHAMO, JESUS 

Queria poder dizer em palavras o que eu sinto agora.  

Queria poder dizer para todos que o Senhor 

É meu amigo mais querido, minha história de amor. 

E quando eu ouço a Tua voz me chamando pelo nome, 

Eu sinto uma saudade, uma vontade de viver. 

 

E eu te chamo Jesus, venha viver junto a mim.  

Venha me dar essa vontade, essa alegria de viver.  

E eu te chamo Jesus, venha viver junto a mim  

Venha me dar essa vontade, essa alegria de viver.  
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123. CANÇÃO DE PEDRO 

 

 B        G#m                    E    C#m  

Pescador, fixo meu olhar no horizonte deste imenso mar.  

 A                F#           F#4 F#  

Sei que não posso mais voltar.   

 B          G#m                         E  

Sigo assim, certo da missão que tenho que cumprir,  

C#m           A        E/G#    F#  F#4 F#  

continuar os passos do meu Senhor   

  

  

  B                    E    D#m                 G#m   

E eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar.   

 E                     C#m    A                   F#   

Certo de que vou enchê-las de almas pro Reino de Deus.   

  

  

 B          G#m                  E  

Sim Senhor, eu Te amo de todo o coração,  

    C#m            A              F#  F#4  F#  

Não vou te negar. Vou cuidar dos Teus.   

 B            G#m                  E  

Vou falar sem medo a toda alma que encontrar,  

C#m            A      E/G#  F#  E/G#  F#/A#   

Vou remar pra dentro deste mar.   

  

  

  B                    E    D#m                 G#m   

E eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar.   

 E                     C#m    A                   F#   

Certo de que vou enchê-las de almas pro Reino de Deus.  

   

  

E      F#       B    F#/A#    G#m  

Eu, um simples Pedro, um pescador.  

    E                  Em   

Chamado por Deus a buscar outro mar.   

  

  

B E D#m A // F# //  

  

  

  B                    E    D#m                 G#m   

E eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar.   

 E                     C#m    A                   F#   

Certo de que vou enchê-las de almas pro Reino de Deus.  

   

  B                    E    D#m                 G#m   

E eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar.   

 E                     C#m    A                   F#   

Certo de que vou enchê-las de almas pro Reino de Deus.  

  

  

E      F#       B    F#/A#    G#m  

Eu, um simples Pedro, um pescador.  

    E                  Em            B  

Chamado por Deus a buscar outro mar.  
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124. EU CREIO NAS PROMESSAS DE DEUS 

A) Eu creio nas promessas de Deus (2x) 

Eu creio nas promessas do meu Senhor 

 

Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais 

Se sou fiel no pouco, meus passos guiará 

 

B)  Eu creio na misericórdia de Deus (2x) 

Eu creio na misericórdia do meu Senhor 

 

125. COMO ZAQUEU 

Tom: F 

Intro: C G/B Am F 

 

C          G/B            Am 

Como Zaqueu eu quero subir 

        F              C 

o mais alto que eu puder 

           G/B           Am 

Só pra te ver,olhar para ti 

      F                   C 

e chamar sua atenção para mim 

C              F 

Eu preciso de ti senhor 

C              F 

Eu preciso de ti óh pai 

                  Dm    Dm/C          A# 

C Sou pequeno demais,me dá a tua paz 

       F              G 

Largo tudo pra ti seguir 

 

C                  G/B                 Am 

Entra na minha casa,entra na minha vida 

                     F 

Mexe com minha estrutura 

                 C 

Sara todas as feridas 

                     G/B 

Me ensina a ter santidade 

                      Am 

Quero amar somente a ti 

                              F 

Por que o senhor é meu bem maior 

G                  C 

Faz um milagre em mim 
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126. CANTE EM PAZ 

D              Bm                            Em               A7 

Vamos cantar, cantar na paz do meu Senhor Jesus 

D                       Bm                            Em                A7 

Deixar que o amor de Deus se torne em nossa vida a luz 

                    D    Bm  Em                              A7 

É tão bom estar aqui, juntos louvando ao Senhor 

                        D       Bm   Em                         A7 

Soltar a nossa voz e assim, exaltar o Deus de amor 

 

D              Bm                            Em               A7 

Vamos dançar, dançar na paz do meu Senhor Jesus 

D                       Bm                            Em                A7 

Deixar que o amor de Deus se torne em nossa vida a luz 

                    D    Bm  Em                              A7 

É tão bom estar aqui, juntos louvando ao Senhor 

                        D       Bm   Em                         A7       D 

Soltar a nossa voz e assim, exaltar o Deus de amor 

 

127. VAMOS CELEBRAR 

Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor. Vamos celebrar os feitos de 

Senhor, e sua vontade que nunca tem fim. 

Quando estamos juntos louvando a ti, para elevar a nossa oração. Um canto de alegria surge entre nós. 

Em adoração ao seu eterno amor. 

Vamos celebrar Deus está aqui. Vamos celebrar Deus está aqui No meio de nós... Ele está presente aqui. 

 

128. ESTOU AQUI 

       D 

Estou aqui 

         A/D 

Pra ser amado e te amar 

          G9         Em7          A7/11  A7 

Te olhar nos olhos e deixar-me   apaixonar 

          D 

Diante de ti 

          A/D 

Pra me render ao teu amor 

      G9            D/F#   Em7       A7/11  A7 

E confessar minhas fraquezas,  sou pecador! 

   Em7 

Também estou aqui 

      Bm7/9 

Pra pedir perdão 

      Em7         D/F#  G9                A7/11    A 

Pelas almas que ainda não     buscam teu coração 

     D          A/D                     G9 

Te amar    (te amar)     por quem não te ama 

      D/F#  Em   Em7/D                 C       A 

Te adorar            por quem não te adora 

     D        A/D                G9         D/F# 

Esperar           por quem não espera em ti 

       Em7             A 

Pelos que não creem em Deus,     estou aqui 
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129. VENHO SENHOR MINHA VIDA OFERECER 

G                  D          Em 

Venho Senhor minha vida oferecer, 

  C        G          C      D   D7 

Como oferta de amor e sacrifício 

 G                  D           Em 

Quero Senhor minha vida a ti entregar, 

 C          D             G   G7 

Como oferta viva em teu altar 

     

C    D        Bm Em C  D        Bm  Em 

Pois pra te adorar, foi que eu nasci. 

 Bm              Em 

Cumpre em mim, o teu querer, 

 C           D            G 

Faze o que está  em teu coração 

                                                    

C            D        Bm          Em 

E que a cada dia, eu queira mais e mais. 

C            D       G  (Em) 

Estar ao teu lado Senhor.(x3) 

 

 

130. CONSAGRADO PARA AMAR 

Venho Senhor me ofertar a minha vida consagrar. Quero renovar o meu sim. E sua vontade se faça em 

mim. Renova Senhor minha vocação. 

Um consagrado para amar. Um consagrado pra se doar. Uma amor que tudo suporta. Um amor que não dá 

pra improvisar. Um consagrado para amar. Um consagrado pra se doar. Um amor que não busca 

interesses seus. É o amor mais puro: o amor de Deus. 

 

 

131. A TI MEU DEUS 

A ti meu Deus, elevo o meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti meu Deus, eu 

quero te oferecer, meus passos e meu viver, meus caminhos meu sofrer. 

A tua ternura Senhor vem me abraçar. E a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te 

dar o meu coração, eu quero sentir o calor das minhas mãos. 

A ti meu Deus, que é bom e que tens amor, ao pobre e ao sofredor vou servir e esperar. E em ti meu Deus, 

humildes se alegrarão cantando a nova canção de esperança e de paz.
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132. HUMANO DEMAIS 

           G9 

Eu fico tentando compreender 

               Am7/G 

O que nos teus olhos pôde ver 

         D4(7)           D7 

Aquela mulher na multidão 

            G4         G 

Que já condenada acreditou 

           G9 

Que ainda havia o que fazer 

                Am7/G 

Que ainda restara algum valor 

        D4(7)            D7 

E ao se prender em teu olhar 

              G4        G   F/G   G7 

Por certo haveria de vencer 

 

    C7M         D/C 

E assim fizeste a vida 

     Bm7           Em7 

Retornar aos olhos dela 

       Am7          C/D   D7 

E quem antes condenava 

      Dm7      F/G   G7 

Se percebe pecador 

     C7M        D/C 

Teu amor desconcertante 

      Bm7            Em7 

Força que conserta o mundo 

      Am7         D7(4)       G   D/F# 

Eu confesso não saber compreender 

 

      D7(4)  G 

Sou humano demais pra compreender 

          C7M         D/E   Em7 

Humano demais pra entender 

     Am7               D7(4) 

Este jeito que escolheste 

     G   G4     G 

De amar quem não merece 

D7(4)   D7     G 

Sou humano demais pra compreender 

         C7M            D/E   Em7 

Humano demais pra entender 

       C 

Que aqueles que escolheste 

    Bm7         D/E   Em7 

E tomaste pela mão 

     Am7     G/B        C9      D7(4)   

G   D/F#   Em   C/D 

Geralmente eu não os quero       do meu 

lado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           G9 

Eu fico surpreso ao ver-te assim 

             Am7/G 

Trocando os santos por Zaqueu 

         D4(7)           D7 

E tantos doutores por Simão 

            G4         G 

Alguns sacerdotes por Mateus 

              G9 

E, mesmo na cruz, em meio à dor 

             Am7/G 

Um gesto revela que tu és 

            D4(7)      D7 

Te tornas amigo do ladrão 

               G4       G 

Só pra lhe roubar o coração 

 

    C7M            D/C 

E assim foste o contrário, 

  Bm7           Em7 

O avesso do avesso 

     Am7            C/D D7 

E por mais que eu esforce 

  Dm7      F/G       G7 

Não sei bem se te conheço 

   C7M            D/C 

Tu enxergas o profundo 

      Bm7            Em7 

Eu insisto em ver a margem 

 Am7         D7(4) 

Quando vês o coração 

           G   D/F# 

Eu vejo a imagem 
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133. DIANTE DO REI 

  G9         D/F#      Em7                     Bm7 

Vem Senhor Jesus! O coração já bate forte ao te ver, 

      C7+           Am7      Bm7        Am7                 D4/7 

A tua graça hoje eu quero receber, sem a benção do Senhor não sei viver. 

 

G9           D/F#         Em7                        Bm7 

Vem Senhor Jesus! Olhar o povo ao teu redor me faz lembrar 

       C7+        Am7           Bm7 

A multidão lá no caminho a te esperar 

       Am7             D4/7 

Vem ó Santo de Israel passar também neste lugar. 

 

    C7+            D/C           Bm7          Em7 

É o Rei! A nossa frente está! É feliz quem o adorar. 

    C7+           D/C              Bm7               Em7 

É Jesus, o nosso Mestre e Rei! Bem aqui, tão perto se deixa encontrar. 

       C7+             G/B  Am7      D4/7 G9 

Diante do Rei dos reis todo joelho se dobrará. 

 

 

É o Rei! A nossa frente está! É feliz quem o adorar. 

    C7+          D/C               Bm7               Em7 

É Jesus, o nosso Mestre e Rei! Bem aqui, tão perto se deixa encontrar. 

       C7+             G/B Am7       D4/7 G9  Em7 

Diante do Rei dos reis todo joelho se dobrará. 

       C7+             G/B Am7       D4/7 E  E/G# 

Diante do Rei dos reis todo joelho se dobrará. 

       C7+                  C/D            G9  C7+ ( G9 C7+) 

Diante do Rei dos reis todo joelho se dobrará. 
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134. PRECISO DE TI 

G9             Em7 

Preciso de Ti preciso do teu perdão 

           G9              Em7 

Preciso de Ti quebranta meu coração 

     C                  Am                Em 

Como a corça anseia por água, assim tenho sede 

Bm        C                 Am               D4 D 

Como terra seca, assim é minh'alma preciso de Ti 

 

 

    Em    Bm      C             G/B  Am7 

Distante de Ti, Senhor, não posso vi-ver 

           G/D          D 

Não vale a pena existir 

Bm             C                       G/B     Am7 

Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu res-piro 

   Am/G      D/F# Am7 G D 

Preciso de Ti. 

 Em    Bm      C             G/B  Am7 

Distante de Ti, Senhor, não posso vi-ver 

           G/D          D 

Não vale a pena existir 

Bm             C                       G/B     Am7 

Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu res-piro 

   Am/G      F C/E G D 

Preciso de Ti. 

 

       Em7           C 

Não posso esquecer, o que fizeste por mim 

      Bm         Am7 

Como alto é o céu, Tua misericórdia é sem fim 

Bm     C                     Am                Em 

Como um pai se compadece dos filhos assim Tu me amas 

Bm      C        Am                       D4 D 

Afasta as minhas transgressões preciso de Ti 

 

    Em    Bm      C             G  Am 

Distante de Ti, Senhor, não posso vi-ver 

           G          D 

Não vale a pena existir 

   Em   Bm    C                        G     Am 

Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu res-piro 

   Am        (1°VEZ D/F# Am7 G D)   (2°VEZ F C/E G D) 

Preciso de Ti (2x). 

 

      Bm                   C 

E as lutas vêm tentando me afastar de Ti 

  Em        Bm            C 

Frieza e escuridão procuram me cegar 

            Am      Bm   Em  D      C 

Mas eu não vou desistir: ajuda-me, Senhor! 

         Am      Bm                 F G/F F G/F D#7M F/D# D4 D 

Eu quero permanecer contigo até o fim 
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135. PEGADAS DE TUA AUSÊNCIA 

 

Intro: G  F#m  G  F#m /  F#m  Em  G/D  A7 

 

       D9          A/C#             G            Em 

Tua Presença meu Senhor posso notar vejo as pegadas que 

    D/F#               A9          D9                Gm 

deixaste em nosso altar Onde em mistério tu te mostras sem 

          D/F#            G            Em7         D/F# 

que os olhos possam ver  mas o percebe o coração que sabe 

  A9            D9           A/C#        G         Em 

crer Crer que o altar é o lugar da comunhão onde humano e 

  D/F#             A9        D9           Gm9         D/F# 

divino dão-se às mãos e os sabores dessa terra se misturam 

        G             Em7          D/F#           A9 

aos do céu frutos da vida que nos mostram quem tu és 

 

 

Refrão: 

        G               A      F#m Bm7        Em7 

Te adorarei Senhor de todo coração    Te louvarei , te 

    A9            Am7        D7               G          A 

bendirei Te glorificarei Senhor e enquanto espero tua volta 

           F#m Bm        Em7       F#m     G         D    D7 

eu volto aqui    te receber em mim eterniza a minha vida 

        G               A      F#m Bm7        Em7 

Te adorarei Senhor de todo coração    Te louvarei , te 

    A9            Am7        D7               G          A 

bendirei Te glorificarei Senhor e enquanto espero tua volta 

           F#m Bm        Em7       F#m     G         D 

eu volto aqui    te receber em mim eterniza a minha vida 

 

 

Solo: G  F#m  G  F#m  Em  G  A  F#m  G  A  Bb°  Bm  A  G  A 

 

 

      D9          A/C#            G             Em 

Tua presença meu Senhor posso sentir vejo as pegadas que 

    D/F#            A9          D9               Gm9 

deixaste em meu jardim onde as belezas desta terra 

    D/F#          G           Em7       D/F#          A9 

prenunciam as do céu só pode ver o coração que sabe crer 

             D           A/C#        G             Em 

Crer que o eterno neste tempo já se faz e a vida humana neste 

  D/F#         A9           D9            Gm9          D/F# 

altar é muito mais nele antecipa-se à chegada de quem nunca 

         G 

se ausentou pois a saudade é uma forma de ficar 

 

 

136. FICO FELIZ 

Fico feliz em vir em Tua casa, erguer minha voz e cantar. 

Fico feliz em vir em Tua casa, erguer minhas mãos e adorar. (bis) 

Bendito é o nome do Senhor. bendito é o nome do Senhor. 

Bendito é o nome do Senhor pra sempre. (bis) 
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137. QUANDO ESTAMOS UNIDOS 

E  B7    C#m   G#m   A  E  B7     

Aleluia,  Aleluia,  Aleluia. (2x)  

 

F#m                G#m    C#m           G#m 

Quando estamos unidos, estás entre nós 

A       F#m            B4 B 

e nos falarás da Tua vida. 

 

F#m          G#m  C#m         G#m              

Este nosso mundo sentido terá  

A       F#m           B4 B  

se Tua palavra renovar. 

 

 

138. MEU CORAÇÃO É PARA TI 

1) Meu coração é para Ti, Senhor.  (3X) Meu coração é para Ti. 

Porque Tu me deste a vida, por que Tu me deste o existir, porque Tu me deste o carinho, me deste o 

amor. (bis) 

2) Pão e vinho são pra Ti, Senhor...  

3) A Minha Vida é para Ti, Senhor... 

 

 

139. RESSUSCITADO 

1. Vendo Jesus aparecer e com eles vir comer, explicando a Paixão,/ todos entendem que o Senhor está 

vivo por amor os envia em missão. 

Ressuscitado, o Cristo apareceu;/ com seus amigos faz a refeição;/ e dando a paz, mandou a anunciar o 

amor de seu Pai, em toda nação. 

2. Hoje também na refeição revivemos a Paixão e a vitória da Cruz./ Vinho e pão sobre o altar servirão 

pra anunciar: "Deus nos salva em Jesus". 
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140. EU CELEBRAREI 

Eu celebrarei cantando ao Senhor e só Nele me alegrarei (2X) 

Eu o louvo e adoro porque tens triunfado (2X) 

Santo é o Senhor, Rei do Universo (3X) Porque Santo é 

Ôo... Hosana nas alturas. (3X) Porque Santo és  

Bendito é, bendito o que vem. (3X)  Em nome de Deus.. 

Ôo... Hosana nas alturas.(3X) Porque Santo és... Por que Santo és.... 

 

 

141. POR ESTA PAZ 

1. Por esta paz que a juventude tanto quer. Pela alegria que as crianças têm à mão. Eu rendo  

graças ao meu Pai que se compraz, e assim me pede para abrir meu coração. 

Tomai, comei! Tomai, bebei, meu corpo e sangue que vos dou, o pão da vida sou eu  

mesmo em refeição! Pai de bondade, Deus do amor e do universo sustentai, os que se doam  

por um mundo irmão. 

2. Pelos que firmam na justiça os próprios pés. Pelo suor dos que mais lutam pelo pão. Eu rendo  

graças ao meu Pai, o Deus fiel, que assim me pede para abrir meu coração. 

3. Pelos que sabem enxergar um pouco além, e assim repartem a esperança com razão. Eu rendo  

graças ao meu Pai que tudo vê, e assim me pede para abrir meu coração. 

4. Pelos que choram mas não perdem sua fé. Pelos humildes que praticam o perdão. Eu rendo graças ao 

meu Pai que vem nutrir, e assim me pede para abrir meu coração. 

 

 

142. ESPÍRITO ENCHE A MINHA VIDA 

Espírito enche a minha vida enche-me com o teu o poder pois de ti eu quero ser Espírito enche o meu ser  

As minhas mãos eu quero levantar em teu louvor te adorar, meu coração eu quero ofertar diante do teu 

altar. As minhas mãos eu quero levantar em teu louvor te adorar, meu coração eu quero ofertar diante do 

teu altar... diante do teu altar... diante do teu altar... 
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143. CORAÇÃO ADORADOR 

E       E4     E      E4  

Derrama sobre mim  

       E  E/G#   A       

Teu Espírito Senhor  

          F#m7        G#m7  

Vem preencher meu coração  

        A        E/G#  

Faz-me forte e fiel  

F#m7     B7/4    B7  

Um servo Teu  

            A  B/A   B/C# C#m  

 

Tua mão desceu sobre mim  

          A       B/A  B/C# C#m  

E me retirou da escuridão  

               A B/A     A   A E/G#       

Deu-me mãos e voz de profeta  

      F#m    F#m/E      G  D/F# E       

Deu-me um coração adorador  

            A   B/A  B/C# C#m  

Tua mão desceu sobre mim  

          A       B/A B/C# C#m  

E me retirou da escuridão  

               A   B/A    A   A E/G#   

Deu-me mãos e voz  de profeta  

       F#m    A/B       E E4 E E4    

Deu-me um coração adorador  

  

    E    E4   E   E4  

Derramo sobre ti  

       E  E/G#    A       

Meu Espírito de amor   

          F#m7        G#m7  

Vou preencher teu coração  

         A       E/G#  

Te faço forte e fiel   

  F#m    B7/4    B7  

Um amigo meu  

              A  B/A   B/C# C#m  

Minha mão desceu sobre ti  

          A       B/A B/C# C#m  

E te retirei da escuridão  

               A  B/A    A   A E/G#  

Dei-te mãos e voz de profeta  

      F#m     A/B       E     

Dei-te um coração adorador 

 

144. A VITÓRIA 

Conduze, Senhor, minhas mãos para o combate. Inclina os teus céus até mim. Vem, Senhor, tocar e 

abrasar as montanhas e manifesta tua glória em teu povo.  Estende do alto céu a tua mão e livra-me do 

abismo, pois tu és meu libertador   

Eu vou cantar a ti, eu vou te adorar. És tu que me acolhes quando preciso de refúgio. Em ti vou 

confiar, em ti vou esperar a vitória.   

Senhor, eu sou como o sopro de uma brisa mas minha vida está bem segura em tuas mãos . Eu creio, 

Senhor, no poder do teu Espírito, pois eu clamo por ti e vens em meu socorro. Estende do alto céu a tua 

mão e derrama tuas bênçãos, pois tu és meu Deus de amor. 
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145. ALELUIA. ALGUÉM EXCLAMA 

Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia (2x) 

Alguém do povo exclama como é grande, ó Senhor, quem te gerou e alimentou. 

Jesus responde: ó mulher pra mim é feliz quem soube ouvir a voz de Deus e tudo guardou. 

 

146. ESCOLHIDA 

Uma entre todas foste a Escolhida. Foste Tu, Maria, serva preferida. Mãe do meu Senhor, Mãe do meu 

Salvador. 

Maria, cheia de graça e consolo. Venha caminhar com teu povo. Nossa mãe sempre será 

Roga pelos pecadores desta terra, roga pelo povo que em seu Deus espera. Mãe do meu Senhor, Mãe do 

meu Salvador. 

 

147. VEM, ESPÍRITO SANTO, Ó VEM, ESPÍRITO SANTO  

Vem, Espírito Santo, ó vem, Espírito Santo (bis)  

Vêm curar as minhas feridas,  

fecundar-me com nova vida   

Inundar-me com o Teu amor   

e fazer-me crescer em tua graça, Senhor. 

 

148. QUERO E PRECISO 

Eu sei, Teu Espírito está agindo. 

Passo a passo, sei que encontrarei 

Tua vontade em minha vida. 

Rompe, dentro em mim, um amor inovador. 

Sinto gosto a Tua Palavra, amor à Hóstia Consagrada. 

Eu quero Te louvar com todo o meu ser, 

de toda a minha alma, mesmo sem entender. 

Preciso Te seguir, Teu amor vou perseguir. 

Eu abro todo o meu ser, Tua vontade tem que acontecer. 

Eu sei, não pertenço a este mundo, 

tenho fome e sede do Senhor, 

alimento que vem do lugar que eu sou. 

Treme o meu ser  e teme o meu viver. 

Eu sei, Tu és o meu Senhor. 

Da minha vida és o Salvador. 
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149. DEUS QUERO LOUVAR-TE 

Deus, quero louvar-te. Quero adorar-te. Quero te seguir. Quero transmitir. Deus, quero louvar-te 

Deus, quero louvar-te. Quero adorar-te. Sempre a cantar. Eu só quero dar Glórias a meu Deus 

Eu vou caminhando vivendo o amor. Erguendo os meus braços eu louvo ao Senhor. 

Quero proclamá-lo no dia-a-dia. Sempre cantando Glória, Aleluia... A..le...lu...ia! 

 

 

 

150. EU SOU O PÃO DO CÉU 

D                 A           Bm                          G 

EU SOU O PÃO DA VIDA, O PÃO DO CÉU  

Bm             D                       G              A 

EU SOU O REI DOS REIS, O SALVADOR  

G                   A               D                         Bm 

EU SOU O CRISTO, O FILHO DO DEUS VIVO  

G                                                 A 

ME DEI POR VÓS, SÓ POR AMOR  

  

D                      A            Bm                 G 

ESTE É MEU CORPO, TOMAI  E COMEI  

D                     A             Bm                 A 

ESTE É MEU SANGUE, TOMAI E BEBEI  

         Bm                              F#m 

REVESTÍ-VOS DE MINHA FORÇA  

G                      D 

ESTEJAIS EM MIM 

G                                    A                       D 

EIS QUE ESTOU CONVOSCO ATÉ O FIM  

  

D                      A            Bm                        G  

EU VENCI O MUNDO, VOS LIVREI DO MAL  

Bm                              D           G                         A 

TOMEI VOSSOS PECADOS, DEIXEI LÁ NA CRUZ  

G             A            D                                      Bm 

VOS LIVREI DA MORTE, TOMEI VOSSA DOR  

G                                                             A 

VENHA, TENHA CORAGEM, EU SOU O SENHOR 
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151. GRATIDÃO 

-  Eu encontrei, um amor perfeito, um tesouro escondido diante deste altar 

Seu valor é maior que tudo, nada poderá se igualar 

 

Te adorarei, com todo o meu ser 

Quando estou mais perto de ti fortaleces o meu viver 

Te exaltarei, com meu coração  

Majestade estou aqui para te render meu amor e minha gratidão 

 

-  A quem irei se tua voz é vida 

Tua presença é tão clara e tão forte como o sol 

Sou feliz porque sei que vivo estás 

Tudo que me resta é te amar 

Te adorarei, com todo o meu ser... 

 

-  Levantarei minhas mãos  

Minha adoração irá tocar no céu 

Forte cantarei te adorarei 

Pão da vida... 

Te adorarei, com todo o meu ser... 

 

152. CONHEÇO UM CORAÇÃO 

Conheço um coração tão manso humilde e sereno que louva ao pai por revelar  

O seu nome aos pequenos. 

Que tem o dom de amar 

E sabe perdoar e deu a vida para nos salvar. 

 

Jesus manda teu espírito para transformar meu coração   

Jesus manda teu espírito para transformar meu coração 

 

Às vezes no meu peito bate um coração de pedra magoado frio sem vida aqui dentro ele me aperta. Não 

quer saber de amar nem sabe perdoar. 

Quer tudo e não sabe partilhar  

 

Lava , purifica e restaura-me de novo. 

Serás o nosso Deus nós seremos o teu povo.  

Derrama sobre nós a água do amor, 

Espírito de Deus, nosso Senhor. 
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153. SACRAMENTO DA COMUNHÃO 

D                          A/C#             Bm7                   Bm/A 

Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão 

G                      A                D               G 

Sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir 

Em7/9                                  G                              A4        A 

Esfriando minha cabeça  e esquentando meu coração 

D                             A/C#             Bm7                       Bm/A  

Senhor, graças e louvores sejam dadas a todo momento 

G                             A              D                   G  

Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento 

             Em7                A              D      D/F#        G          

E se em meio à tribulação, eu me esquecer de Ti 

  Em7                                    A4      A           

Ilumina minhas trevas com Tua luz. 

 

D     A/C#                   Bm7                           Bm/A         

Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo 

Em7        D/F#        A4         A                 

Jesus, O Filho da Rainha 

F#m7 Bbº  Bm7                 G                    C7/13 

Je.....sus,   rosto divino do homem (*) 

D           Em7     A                 D     

Jesus, rosto humano de Deus (*) . 

 

 G                                        A/G   

Chego muitas vezes em Tua casa, meu Senhor 

F#m7(11)                                    Bm7                    Bm/A        

Triste, abatido, precisando de amor 

        Em7                      D         C  

Mas depois da comunhão Tua casa é meu coração 

          Em7             G             A4     A              

Então sinto o céu dentro de mim. 

D/F#        G                                            A/G      

Não comungo porque mereço, isso eu sei, óh meu Senhor 

F#m7(11)                          B4     B   

Comungo pois preciso de Ti 

    Em7                      D    C 

Quando faltei à missa, fugia de mim e de Ti 

         Em7                  G                   A4         A           

Mas agora eu voltei, por favor, aceita-me. 
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154. CURA-ME SENHOR 

Senhor, estou neste momento aqui,  

Por tuas chagas vou pedir, cura-me, cura-me!  E lava o meu passado com teu sangue derramado!  

Senhor, ainda dói dentro de mim,  

Os erros que eu cometi, cura-me, cura-me!  

E lava o meu passado com teu sangue derramado!  

Vem ser a voz que me aconselha, 

Vem ser o ar que eu respiro 

Pois tu és o pão que me sustenta, 

Tu és o Deus que me alimenta 

Cura-me Senhor, cura-me Senhor,  

E enxuga minhas lágrimas de dor!  

Cura-me Senhor, cura-me Senhor,  

E me devolve a vida com o teu amor!  

Senhor, ferido estou diante de ti,  

E de joelhos vou pedir, cura-me, cura-me! 

Me!  E lava o meu passado com teu sangue derramado! 

 

155. DERRAMA O TEU AMOR AQUI 

       D      Em        C 

Senhor, eu quero obedecer    a Tua voz 

G                  D          Em               C 

Derrama o Teu Espírito (uh, uh) sobre todos nós 

G                   D        Em             C 

  Senhor, eu quero mergulhar,   me comprometer 

G                  D    Em                C 

  Entrar na intimida----de do Teu coração 

            D         G 

Derrama em nós Tua unção 

                      D 

Derrama o teu amor aqui 

                     Em 

Derrama o teu amor aqui 

                  C 

Faz chover sobre nós Água Viva 

G                       D 

  Derrama o teu amor aqui 

                     Em 

Derrama o teu amor aqui 

                  C            C D G/B C Am G/B C D 

Faz chover sobre nós Água Viva 

 

(C Em)                 D 

       Uma Igreja renovada 

Em                D 

   Povo santo reunido 

Em              D 

Famílias restauradas 

Em                      C 

   Pelo poder do Teu Espírito 
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156. PÃO DA VIDA 

Na comunhão Jesus se dá no pão, 

O cordeiro imolado é refeição. 

Nosso alimento de amor e salvação.  

Em torno deste altar somos irmãos.  

O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. 

O caminho, a verdade, via de amor.  

Dom de Deus, nosso redentor (bis)  

Toma e come é meu corpo, 

Que o trigo se pão e refeição. 

Na eucaristia o vinho se torna sangue, 

Verdadeira bebida, nossa alegria. 

 

 

 

157. EU QUERO UM RIO 

  C          Dm    G7         C                     Dm   G7              C C7 

1. Existe um poço, no meio do deserto, o povo passa perto, da sede a reclamar 

 

            F                G7            Em 

Eu quero um rio de água viva, eu quero um sopro de esperança, 

Am         Dm                 G7           C 

minha alma segue e não se cansa de caminhar (2X) 

 

  C          Dm    G7         C                           Dm G7               C C7 

2. Se tu soubesses quem pode dar-te a vida, seria dissolvida a mágoa mais cruel 

 

  C        Dm   G7            C                      Dm G7                   C C7 

3. Jesus é vida vencendo toda morte, mudando a nossa sorte, livrando-nos do mal 
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158. POSSO, TUDO POSSO 

 G           D/F#     C                Em  D 

Posso, tudo posso Naquele que me fortalece 

 C                 G/B                Am   D 

Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir 

  G             D/F#     C                     Em   D 

Quero, tudo quero sem medo entregar meus projetos 

    C                  G/B 

Deixar-me guiar nos caminhos 

              Am      D 

Que Deus desejou pra mim e ali está 

 

           G          D/F#                  C/E        D 

Vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim 

             G     D/F#                C 

Vou persistir e mesmo nas marcas daquela dor 

     G/B                  Am  D 

Do que ficou, vou me lembrar 

 

        G     D/F#                 C/E        D 

E realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou 

Eb°       Em             Bm                  C 

Em meu lugar estar na espera de um novo que vai chegar 

     G/B           Am           D  Em7  D/F#  D 

Vou persistir, continuar a esperar e  crer 

 C           G/B         Am        D/F#  D       C 

Mesmo quando a visão se turva e o co__ração só chora 

       G/B          Am        D 

Mas na alma, há certeza da vitória 

 

 G           D/F#     C                Em  D 

Posso, tudo posso Naquele que me fortalece 

 C                 G/B                Am   D 

Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir 

 

           G          D/F#                  C/E        D 

Vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim 

             G     D/F#                C 

Vou persistir e mesmo nas marcas daquela dor 

     G/B                  Am  D 

Do que ficou, vou me lembrar 

 

        G     D/F#                 C/E        D 

E realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou 

Eb°       Em             Bm                  C 

Em meu lugar estar na espera de um novo que vai chegar 

     G/B           Am           D  Em7  D/F#  D 

Vou persistir, continuar a esperar e  crer 

   C           G/B         Am        D/F#  D       C 

E mesmo quando a visão se turva e o co__ração só chora 

       G/B          Am        D 

Mas na alma, há certeza da vitória 
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159. CUIDA DE MIM  

Intro: B F# B 

B 

Cuidas de mim,  

                     E                        B 

Sei que tu cuidas de mim, Senhor. 

  B 

Cuidas de mim, 

                    E                        B ( B7 ) 

Sei que tu cuidas de mim, Senhor 

             E                        B 

Ainda que eu ande pelo vale, 

              E                             B 

E o atravesse à sombra da morte, 

                 E  F#              E              F#  B 

Cuidas de mim.           cuidas de mim. 

                                   E                   B 

Mesmo que eu não queira a tua presença, 

                                E           B 

Mesmo que eu me afaste de ti, 

                     E        F#         B 

Cuidas de mim. cuidas de mim. 

 

 

  E                              B            C#m                 F# 

Teu amor é como a rocha que não se quebra jamais. 

          E                     B    E                        B 

Teu amor é como o sol a nascer toda manhã. 

 E                                  C#m 

É um amor que me constrange, 

 E                                   F# 

Que me envolve e me aquece. 

 E                 B 

Esse amor és tu Senhor. 

     C#m 

És tu Senhor... 
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160. FORÇA E VITÓRIA 

 

Em             A 

Todo joelho se dobrará 

       D7+      A/C#   Bm 

E toda língua proclamará 

      Em         F#      Bm 

Que Jesus Cristo é o Senhor (2x) 

 

Refrão: 

 

         Em   Em/D A/C# 

Nada poderá me abalar 

        D7+   A/C#  Bm7 

Nada poderá me derrotar 

          C#m7(b5)    F# 

Pois minha força e vitória 

       Bm  A/C#      B/Eb   B7 

Tem um nome É      Jesus 

 

         Em   Em/D A/C# 

Nada poderá me abalar 

         D7+   D/F#  G7+ 

Nada poderá me derrotar 

            C#m7(b5)     F# 

Pois minha força e vitória 

      Bm7   (Intro) 

É Jesus 

 

        Em         A 

Quero viver tua palavra 

           D7+     A/C#  Bm 

Quero ser cheio do teu espírito 

           Em   F#          Bm 

Mas só te peço, livra-me do mal (2x) 

 

(Refrão) 

 

Em     A         Bm 

Je....eeeee.....eeeesus! 

 

(Refrão) 

 

Bm7/4 Bm7 A/B A13 A Em7 F#4 F#7                            Amém 
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161. FAMÍLIA DO CÉU 

Bm      Bm/A          G                  Bm         Bm/A       G 

Quem poderá nos separar do amor de Deus? Nada nem ninguém poderá 

Bm      Bm/A        G                    Bm   Bm/A        G 

Pois em Jesus somos mais que vencedores, Ele por nós lutara             2 vezes   A7 

 

       D                      A     Bm        Bbm5+ 

Eu protejo a minha família,        eu rezo por ela 

G                     D/F#                     Em          G          A7 

A maior vitória que podemos conquistar é ser família do céu aqui na terra   2 vezes 

 

        G  Bm  A                G  A  Bm 

Não vou desistir,         nem desanimar 

        G Bm   A          Em         G       A7 

A nossa aliança           foi consagrada no altar 

 

162. ORAÇÃO PELA FAMÍLIA 

   C                                  G7 

Que nenhuma família comece em qualquer de repente, 

      Dm              G7                   C    G7 

que nenhuma família termine por falta de amor. 

        C                                        G7 

Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, 

       Dm              G7                C 

e que nada no mundo separe um casal sonhador. 

       C                                    G7 

Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, 

      Dm                 G7                  C     G7 

que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. 

       C                                       G7 

Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, 

          Dm                 G7                       C 

que eles vivam do ontem, do hoje e em função de um depois. 

 

   C                 Am                Dm 

Que a família comece e termine sabendo onde vai, 

         G7                                      C 

e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. 

                             Am                   Dm 

Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, 

           C                G7                 C 

e que os filhos conheçam a força que brota do amor. 

                               G7 

Abençoa, Senhor, as famílias! amém! 

           Dm       G7      C              (na 2º vez ao terminar) Dm G7 Dm G7 Dm G7 

C 

Abençoa, Senhor, a minha também. (bis) 

 

      C                                        G7 

Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, 

       Dm                  G7                     C   G7 

que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. 

          C                                    G7 

Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, 

         Dm                G7                    C 

que a família celebre a partilha do abraço e do pão. 

       C                                              G7 

Que marido e mulher não se traiam, nem traiam seus filhos, 

        Dm               G7                       C    G7 

que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. 

        C                                        G7 

Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho, 

        Dm                    G7                   C 

seja a firme esperança de um céu aqui mesmo  e depois 
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163. PÃO E VINHO 

       A9              E           F#m7 

Pão e vinho te apresentamos nesse altar 

     C#m7              D9         C#m7 

Como sinal que tu recolhes nossa oferta 

            Bm7               E 

Tudo o que somos deixamos aqui. (2x) 

 

    D9         C#m7 

É um milagre que se dá 

           D9              F#m7 

O pão e o vinho em corpo e sangue, 

       Bm7      E 

Vão se transformar 

      D9           C#m7 

Não ha limites para o amor 

            D9               F#m7 

Vem transformar também minha vida 

      Bm7     E                   A9 

Oh senhor, é teu esse milagre de amor 

 

164. CORDEIRO DE DEUS 

Intro 2x: G  Bm  C  D4  D 

 

    G                  Bm7              C9      D4        D 

Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade. 

    G                  Bm7              C9     D       D#º 

Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo tende piedade. 

    Em                  Bm               C      D 

Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo 

 

           G  D/F#           C9    D 

Dai-nos a pa---az, dai-nos a paz 

          C  Em  D             G 

Dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. 

 

165. CORAÇÃO INQUIETO 

   Dm          Bb/D    C/E  F 

Senhor, venho pedir perdão 

       Bb   C  Am  Dm   (Gm  A7) 

Pois pequei contra vós 

  Dm         Bb/D     C/E F 

E com meu coração inquieto 

     Bb  C   F 

Resolvi  voltar 

  D/F#                       Gm 

E mesmo sem saber como expressar-me 

     Dm    A7(5+) A7  Dm        (A7) 

Peço vossa misericórdia (BIS) 

 

Refrão: 

   D7         Gm 

Senhor, misericórdia 

  C      C/E      F 

Cristo, misericórdia 

   Bb       Em7(b5) 

Senhor, misericórdia 

     A7                   Dm 

Meu Pai resolvi... (1) voltar (BIS) 

 

    Bb        C   Bb          C     Dm 

(2) Vou voltar      ...Vou voltar... 
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166. MARIA DE DEUS NOSSA SENHORA DA PAZ 

Tom: G 

 G              G7M  G/B      C9  Am          D 

É bom estarmos juntos   nesta mesa    do   Senhor, 

     G              G7M  G/B      C9  Am              D4 D 

E sentirmos Sua presença     no calor      do nosso irmão. 

   

 G               Bm             C9   Am             D4 D 

Deus nos reúne aqui em um só espírito  e um só coração, 

 G            Bm                 C9  Am             D4  D 

Toda família vem, não falta ninguém    nesta comunhão. 

 

    G                  G7M            A 

E vem, cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da Paz. 

    C9               D                G   (D7) 

E vem, orando por nós, a mãe de Jesus! (bis) 

 

 G              G7M  G/B      C9  Am      D 

Maria, nossa mãezinha, nos convida   à união, 

G            G7M  G/B         C9  Am          D4 D 

Sua presença une,    faz-nos sempre  mais irmãos. 

 

 G               Bm             C9   Am             D4 D 

Nossa Senhora escuta o nosso silêncio, a nossa oração, 

 G               Bm               C9   Am              D4 D 

E apresenta o Filho que se dá no vinho,  que se dá no pão. 

 

 

167. MARIA,   MÃE,   MULHER 

INTRODUÇÃO:     C   Em   F   Dm   G 
  
C                                                                               Em           
Do   Seio  De  Uma  Mulher,   No  Mais  Puro  Amor, 
      F                                                     Dm                                         G                                                   G7 
A  Luz  Brilhou  Nas  Trevas  Nos  Mostrando  Novas  Eras. 
C                                                                                     Em  
O  Olhar  Da  Doce  Mãe,  Ocultava  A  Própria  Dor, 
               F                                      Dm                                         G                                G7 
Seu  Filho  Tão  Amado,  Foi  Por  Nós  Crucificado. 

  
               Am                                                                                         Em                                                  Am 
Ó  Mulher  !  !    Seu  Silencio  É  Tão  Forte,  Que  O  Seu    “Sim” , 
                                                                     Em                                          Dm 
Vencendo  A  Própria  Morte,  Nos  Marcou  Com  O  Seu  Sinal. 

  
F                        G                           Am                   F                             G                               Am                            G 
A  Humildade  Foi  Seu  Lar,   E  A  Solidão  Foi  Seu  Par       (  Bis  ) 

  
C                                                                 Am 
Minha  Mãe  Me  Ensina  Como  Caminhar. 
F                                             Dm          G 
Toma  Minhas  Mãos  Quando  Eu  Fraquejar. 
C                                                         Am 
Basta  O  Seu  Olhar  Pr’a  Matar  Minha  Fome. 
F                                       Dm             G 
Minha  Fé  Desperta  Ao  Clamar  Seu  Nome 

  

  
Am        G                                Am                                                          G 
Maria    . . . . . . .      Mãe    . . . . . . .      Mulher    . . . . . . . 


