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1. HINO CF 
Vai pelo mudo mostrar a tua herança,  
Sê conviva da paz e do amor,  
Nesta terra brotará nova esperança,  
Somos povo, a festa do senhor.  
 
Vem, Senhor, oh! Dá-nos tua mão.  
Tua luz na noite se faz dia;  
Teu amor alegra o coração,  
Teu caminho é fonte de alegria. 
 
Somos jovens, profetas dos céus,  
Da paz, da Palavra que renova;  
Anunciamos a festa de Deus,  
Levamos connosco a Boa Nova 
 
Haja festa e ritmos de dança,  
que Deus vem resgatar Israel.  
Vem à terra, Menino-Criança,  
"E seu nome será Emanuel" 
 
2. ABENÇOAI SENHOR 
Abençoai, Senhor 
Este nosso pão que nos dá força e 
alegria. 
Abençoai, Senhor  
Esta nossa refeiçao. 
Abençoai! 
 
- Oh Cristo, oh Cristo, vem abençoar 
Senta-te ao meu lado vamos almoçar! 
- É claro que sim, será um prazer 
Basta convidares que Eu vou lá ter 
Assim que disseres: Vem, vem! 
Estarei ao teu lado com o meu Pai 
também. 
 
3. AGRADECE A DEUS 
Agradece a Deus 
Pela vida* que te deu  

Pára, romeiro e louva a Deus 
Pela vida*, louva a Deus  
 
*amor, fé, força, sonho, terra 
 
4. BRAÇOS NO AR  
Braços no ar para gritar  
Braços a abrir para acolher  
Braços em cruz para dizer  
Aqui, aqui está Jesus (xX)  
 
5. BRAÇO, PERNA, CABEÇA, CORAÇÃO 
Abençoa o meu braço agora (2x) 
Abençoa o meu braço agora, oh Senhor! 
 
Abençoa a minha perna agora (2x) 
Abençoa a minha perna agora, oh 
Senhor! 
 
Abençoa a minha cabeça (2x) 
Abençoa a minha cabeça, oh Senhor! 
 
Abençoa o meu coração (2x) 
Abençoa o meu coração, oh Senhor! 
Braço, perna, vabeça, coração (6x) 
 
6. CAMINHANDO EU VOU  
Caminhando eu vou, para (algum lado) 
(3x)  
Oh gloria a Deus,  
caminhando eu vou para (algum lado)  
(a correr, de cócoras, ao pé coxinho, de 
skate, a saltitar...)  
 
7. CANTA, GRITA, PULA, LOUVA, AMA  
Canta (3x)  
Eu cantarei, ao meu Senhor  
Canta (3x)  
Eu canterei, ao som do ié ié ié  
  

MÚSICAS DE ANIMAÇÃO 



 

 

Ié (12x) ah!  
Uoh (12x) ah! (bis)  
 
Grita... (pula, louva, ama)  
 
8. DEIXA A GLORIA DE DEUS BRILHAR  
Deixa a gloria de Deus brilhar (5x)  
Deixa a gloria em teu rosto brilhar  
Deixa a gloria de Deus brilhar em teu 
rosto  
Deixa a gloria de Deus brilhar  
 
Foi lá, no cimo do monte  
Que o nosso Deus com Moisés falava  
E quando descia do monte  
ele não sabia que o seu rosto brilhava  
Brilhava, brilhava  
ele não sabia que o seu rosto brilhava  
Foi lá, no cimo do monte Sinai  
Que o nosso Deus com Moisés falava  
 
9. ESTA LUZ PEQUENINA 
Esta luz pequenina vou deixá-la brilhar, 
Esta luz pequenina vou deixá-la brilhar, 
Esta luz pequenina vou deixá-la brilhar, 
Vou deixá-la, vou deixá-la brilhar. 
Esta luz de Cristo... 
 
Onde quer que eu vá... 
No homem que encontro... 
No coração que sofre... 
Nos caminhos da vida.... 
 
10. ESTOU ALEGRE 
Estou alegre. 
Porque estás alegre ? 
Estou alegre. 
Diz-me porquê ? 
Pa ra pa ra 
 
Estou alegre. 
Porque estás alegre ? 

Isso quero eu saber. 
Vou contar-te 
Vais contar-me 
A razão de estar alegre assim. 
Pa pa pa ra pa pa pa 
 
Cristo um dia me encontrou, 
Minha vida transformou, 
E por isso alegre estou. 
 
11. EU TENHO MUITA ALEGRIA  
Eu tenho muita alegria no meu dedo (2x)  
E vou compartilhar  
Tra la la la la la (7x)  
(todos os membros, barriga, rabo e 
corpo)  
 
12. FAZER COMUNIDADE  
Sou eu, sou eu, sou eu que faço 
comunidade.  
Sou eu, sou eu, sou eu que faço 
comunidade.  
Sou eu, sou eu, sou eu que faço 
comunidade.  
Sou eu que faço comunidade. Trá-lá-lá  
 
Vai pelas aldeias, vai pelas cidade, Vai 
para a tua terra e faz comunidade. Vai 
pelas aldeias, vai pelas cidade, Vai para 
a tua terra e faz comunidade.  
 
És tu... Somos nós... É o amor... É Deus...  
 
13. FESTA DA JUVENTUDE  
Esta é a festa da juventude  
Há alegria se você está (bis)  
Eu me pergunto onde está (alguém)  
(Alguem) vem e fica em pé (2x)  
E dá uma volta e dança connosco  
Pula connosco mexendo o pé (bis)  
 
 



 

 

14. GRANDE, GRANDE É O AMOR  
Grande, grande é o Amor, Que por nós 
tem o Senhor!  
Grande, grande é o Amor, de Jesus sobre 
a Cruz!  
Grande como o Oceano!  
Fundo como o Mar!  
Alto como o azul do Ceu!  
E assim é o Amor!  
 
15. MELHOR QUE JESUS NÃO HÁ  
Melhor que Jesus não há (3x)  
Não há, não há, não há!  
Procurei em todo lado  
Já andei por todo lado  
Já toquei em todo lado  
Não há, não há, não há!  
Melhor que (qualquer coisa (equipas, 
pessoas, coisas): na ultima estrofe diz-se 
que há e volta-se a Jesus)  
 
16. MINHAS MÃOS ESTÃO CHEIAS 
Minhas mãos estão cheias das bênçãos 
de Deus (bis) 
Ao irmão que eu toco, curado será (bis) 
Minhas mãos estão cheis das bênçãos de 
Deus 
 
Estou enamorado, estou enamorado de 
Deus (bis) 
Eu dantes era triste mas agora sou feliz! 
Porque Deus me pegou pela mão e não 
me quer deixar 
 
Lalalalala 
 
17. O DIABO ESTÁ ZANGADO 
O diabo esta zangado ha uma razao (2x)  
O diabo esta zangado ha uma razao, 
porque Jesus vive no meu coração  
e os meus pecados vão ser perdoados 
 

E vai descendo (2x)  
E vai subindo (2x)  
É o espirito de Deus a interagir  
 
18. O PAI ABRAÃO  
O Pai Abraão, tem muitos filhos  
Tem muitos filhos tem, o Pai Abraão  
Eu sou um deles, e tu também o és  
Louvemos ao Senhor  
(desde a perna dir. à língua)  
 
19. CUPARMO-NOS MAIS 
Ocuparmo-nos mais  
Mais, muito mais 
Dos interesses de Jesus  
 
20. OLARIA DE DEUS  
(Alguem) vai ter que entrar, na olaria de 
Deus (2x)  
E desce como um vaso velho e quebrado  
E sobe como um vaso novo (bis) 
  
21. PEDRO, TIAGO E JOÃO...  
Pedro Tiago e João num barquinho 
Pedro Tiago e João num barquinho 
Pedro Tiago e João num barquinho No 
mar da Galileia  
 
Lançaram as redes e não pescaram nada 
Lançaram as redes e não pescaram nada 
Lançaram as redes e não pescaram nada 
No mar da Galileia  
 
E veio Jesus andando pela areia E veio 
Jesus andando pela areia E veio Jesus 
andando pela areia No mar da Galileia  
 
Puxaram as redes cheinhas de peixinhos 
Puxaram as redes cheinhas de peixinhos 
Puxaram as redes cheinhas de peixinhos 
No mar da Galileia  
 



 

 

Deixaram as redes e seguiram Jesus 
Deixaram as redes e seguiram Jesus 
Deixaram as redes e seguiram Jesus  
P’los caminhos da Galileia  
 
22. PÕE O PÉ DIREITO DENTRO  
Põe o pé direito dentro põe o pé direito 
fora  
Põe o pé direito dentro e abana-se com 
ele  
E dá-se uma voltinha, e dança o rock and 
roll  
E já acabou  
(todos os membros, pança, bunda, tola e 
corpo)  
 
23. POR ISSO ESTAMOS AQUI 
Por isso estamos aqui 
Para para 
Comigo podes contar 
Para para 
Eu deixarei a mochila ao lado 
Para poder ter abertas as mãos 
E o coração cheio de sol 
Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! 
 
24. SE TU AMAS A JESUS  
Se tu amas a Jesus bate as palmas (2x)  
Se tu amas a Jesus tua vida é uma alegria  
Se tu amas a Jesus bate as palmas  
Se tu amas a Jesus bate os pés...  
Se tu amas a Jesus diz olé...  
Se tu amas a Jesus faz os três... 
  
25. SEMENTE CRESCIDA 
Semente crescida 
És o pão que nos dá vida 
Da agua nos traz  
Gota a gota 
A tua paz... 
A tua paz... 
 

Abençoai, Senhor, a nossa refeição 
Que à volta desta mesa haja sempre 
uniâo 
Abençoai, Senhor, o pão de cada dia 
Que à volta desta mesa haja sempre 
alegria 
 
26. TEREMOS TANTO  
Teremos  
Tanto (7x)  
Para estar agradecidos (bis)  
 
Teremos Crianças  
Teremos os Jovens  
Teremos adultos  
Para estar agradecidos (bis)  
 
Teremos o Papa  
Teremos o Bispo  
Teremos a Igreja  
Para estar agradecidos (bis)  
 
Teremos o Pai  
Teremos o Filho  
Teremos o Espirito  
Para estar agradecidos (bis)  
 



 

 

27. A PAZ ESTEJA 
A paz esteja sempre connosco, 
Somos irmãos a caminhar, 
Sempre unidos e com amor, 
Vamos Senhor, a paz levar. 
(A paz levar) 
 
28. A TUA PALAVRA SENHOR (ALELUIA) 
A Tua palavra Senhor  
É para nós testemunho, é amor  
E vivendo o dia-a-dia  
Seguiremos Teus passos, ó Senhor  
 
Cantai todos com muita alegria (Aleluia) 
A palavra da ressurreição  
Que está presente em nós, meu irmão 
 
29. A UHM BOE 
A uhm boe, a uhm boe (4x) 
Faz a paz acolhe o amor 
E abraça o teu irmão (bis) 
A oui... e abraça o teu irmão (bis) 
 
Vai constrói um mundo melhor 
E abraça o teu irmão (bis) 
A oui... e abraça o teu irmão (bis) 
 
30. A VIDA É… 
A Vida é como mar, 
Como a maré 
Nunca pares de lutar 
Os homens vivem de pé (bis) 
 
Para uma manhã poder nascer 
Uma noite teve de existir 
Quanto mais em baixo se estiver 
Mais alto se poderá subir 
 
Se a luz do sol te faz chorar 
Deixa as tuas lágrimas correr 

Porque o mesmo sol t'as vai secar 
E os teus olhos voltarão a ver 
 
Até mesmo o frio e o vento Norte 
Nos trás folhas caídas p'lo chão 
Folhas que irão só atiçar 
A fogueira que acenderes então 
 
31. ACOLHE A VIDA 
Há uma vida, escondida em ti. 
Ancorada no fundo do teu coração. 
A esperança que é Cristo, Eleva o teu ser. 
E na dor, e na dúvida segue junto a Ti. 
  
Acolhe a vida, 
Deixa Deus entrar. 
Ele é o Caminho, 
Deixa-te guiar. 
  
Não tenhas medo, 
a Vida só quer que tu sejas feliz. (Bis) 
  
Há um caminho, para percorrer. 
E só Cristo pode, pegar-te na mão. 
Procura em ti a fonte de amor. 
Podes saciar, a sede de alguém. 
 
32. ADORAMUS TE O CHRISTE  
Oh, oh, oh... Adoramus te O Christe  
 
33. AGORA É HORA 
Agora é hora  
De oferecer todo o meu ser  
Na tristeza, na pobreza  
Na alegria de cada dia  
 
É tão pouco o que oferecemos  
Mas é tudo o que temos (bis)  
 
 

MÚSICAS DE REFLEXÃO 



 

 

Agora é hora  
De dizer obrigado  
Ao Senhor que é amor  
Nossa vida, nosso calor  
Agora é hora  
 
34. ÁGUA  
Senhor, sois o meu Deus,  
desde a aurora vos busco.  
Em minh’ alma suspiro por vós,  
minh’ alma tem sede de vós,  
como terra sem água.  
Eu quero contemplar  
Vosso amor, Vossa glória;  
visitar Vosso templo e cantar:  
minh’ alma tem sede de Vós  
como terra sem...  
 
Água.  
Vossa graça vale mais do que a vida.  
Água.  
A vida inteira não chega  
para Vos bendizer,  
a vida inteira não chega...  
p’ra amar.  
 
Assim Vos bendirei  
Por toda a minha vida  
E em louvor abrirei minhas mãos  
Minh´alma tem sede de Vós  
Como terra sem água  
Senhor, quando ao deitar  
Por um momento Vos sinto,  
Passo a noite a pensar em Vós.  
Minh´alma tem sede de Vós  
Como a terra sem...  
 
Meu Deus, repouso em Vós  
à sombra das vossas asas,  
e exulto confiante por fim,  
minh'alma tem sede de Vós  
como terra sem água.  

Unido a Vós estou,  
a vossa mão me ampara,  
em minha alma Vos busco, Senhor,  
minh'alma tem sede de Vós  
como terra sem...  
 
35. ALEGRAI-VOS NO SENHOR 
Alegrai-vos sempre no Senhor 
Alegrai-vos no Senhor (bis) 
 
Alegrai-vos, Alegrai-vos, 
Alegrai-vos no Senhor (bis) 
 
36. ALELUIA I 
Aleluia, a Palavra é Deus em nós (bis) 
Aleluia, Aleluia, Aleluia! (bis) 
 
37. ALELUIA II 
Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia  
Cantemos a Deus  
Louvemos Seu nome, para sempre Deus 
é o Senhor  
 
38. ALELUIA, GLÓRIA A DEUS 
Aleluis, Glória a Deus 
Glória a Cristo Senhor 
Glória ao Espírito de Amor  
Aleluia  
 
39. AMAR 
Senhor, eu não quero sentir 
Que o teu mandamento de amor 
É só uma obrigação, 
Mas que ele venha de dentro. 
Eu quero ser teu instrumento. 
 
Senhor, quero ser feliz, 
Amando os meus irmãos 
De uma forma natural. 
Quero sorrir e quero chorar, 
Com o que me deste para desfrutar. 
 



 

 

Amar, eu quero aprender a amar, 
Porque eu nasci p’ra amar. 
Ao dar-me o teu sopro divino, 
Marcaste o meu ideal. 
 
Amar, eu quero aprender a amar, 
Porque eu nasci p’ra amar, 
Para saber que estou vivo, 
Porque há algo teu que eu sei dar: 
O Amor. 
 
Senhor, quero descobrir 
Que há algo que me deste 
Que posso partilhar 
Sabendo que vou fazer-te feliz. 
 
40. AMANHÃ  
Para ti que andas ao acaso pela rua  
e procuras ver nos outros  
a alegria que nunca pudeste ter;  
para ti que choras e te fechas no teu 
quarto,  
quando julgas terminado  
o que ainda nem sequer já começou;  
Vai esta canção de coragem e de amor,  
de esperança pelo dia de amanhã;  
também já senti, como tu, a solidão,  
fui na sorte e na tristeza teu irmão.  
 
Amanhã, amanhã  
outro dia nascerá dentro de ti.  
Amanhã, amanhã,  
acredita, finalmente sorrirás.  
 
Para ti que vives e já estavas desiludido,  
e que hoje aqui te encontras  
em busca de paz, amor, felicidade;  
para ti que vieste à procura de um ideal,  
e com tuas próprias mãos  
te pertence um futuro universal.  
 
 

Vai esta canção de coragem e de amor  
De esperança pelo dia de amanhã  
 
Também já senti, como tu a solidão!  
Fui na sorte e na tristeza teu irmão.  
 
41. AO ESTAR ANTE TI 
Ao estar ante Ti  
Escutando a Tua voz  
Todo o meu ser vibra de amor (bis)  
 
Não posso nem quero viver sem Teu 
amor  
Não posso nem quero viver sem Teu 
amor  
Não posso nem quero viver sem Teu 
amor  
Se não é junto a Ti não posso nem quero 
viver  
 
42. AO PÉ DE TI 
Saio à rua p’ra pensar, 
Não sei bem p’ra onde ir. 
Passo e olho para ti, 
Pedes-me para entrar. 
Mas o que queres Tu de mim? 
Logo deixas de falar 
 
Sei que deixei de crer em ti. 
Sei que deixei de olhar para ti. 
Mas sei que hoje tudo o que quero 
É estar ao pé de ti. 
 
Se soubesses as saudades 
Que tinha do teu olhar 
És meu filho e como Pai 
Tenho tudo para dar 
 
Sei que deixaste de crer em mim. 
Sei que deixaste de olhar p’ra mim. 
Mas sei que hoje tudo o que quero 
É ter-te ao pé de mim. 



 

 

43. AQUI ESTOU EU, DEUS 
Eu o Deus do céu e mar  
Eu ouvi o Meu povo chorar 
Todos aqueles que estão na dor 
Eu salvarei 
 
Eu criei as estrelas do céu 
O caminho alumiarei 
Quem levará a minha luz? 
Quem enviarei? 
 
Aqui estou eu, para Ti Deus 
Tua voz ouvi a chamar 
E eu irei Deus, se guiares 
Minhas mãos a Ti servirão. 
 
Eu o Deus da chuva e neve 
Carreguei a vossa dor 
Eu chorei p’lo vosso amor 
Que me negueis. 
 
Quebrarei toda a pedra 
Que existe no coração 
Para que estes apenas vivam 
Para amar. 
 
Eu o Deus do fogo e ar 
O pobre e o fraco aliviarei 
Um banquete preparei 
Para vos salvar. 
 
O melhor pão Eu darei 
Saciados ficareis 
Eu darei a Minha vida 
Quem enviarei? 
 
44. AQUI ESTOU JESUS 
Aqui estou Jesus, de mãos vazias... 
E todo o meu coração, 
Está cheio de amor por Ti, meu Senhor. 
Tu me chamaste... 
 

Sou na Tua Igreja, um membro vivo... 
E dou as mãos aos irmãos 
Que sentem como eu o prazer de ser... 
Um irmão Teu! 
 
45. AVÉ MARIA, GRATIA PLENA 
Todo o dia eu espero, 
Que esta hora chegue enfim 
Para sentir que o Teu olhar 
Descansa agora em mim. 
 
Avé Maria, gratia plena. 
Dominus tecum 
Benedita Tu. 
 
Venho confiar-Te 
O que eu tenho e o que eu sou. 
Das Tuas mãos chega a Jesus, 
Tudo quanto dou. 
 
Levo a confiança 
Que o Teu amor deixou. 
Ora por mim, Mãe de Jesus 
Em Ti agora estou 
 
 
46. BASTA-ME A TUA GRAÇA 
Quando eu sou fraco, então é que sou 
forte 
Porquê, Tu és minha força 
Quando eu estou triste, em Ti acho ale-
gria  
Porquê, Tu és a vitória 
 
Jesus eu confio em Ti,  
Jesus basta-me a tua graça 
És minha força e salvação 
És minha paz, refúgio seguro 
Na Tua graça eu quero ficar 
Santo Senhor, sempre conTigo 
 



 

 

Quando eu sou pobre, então é que eu 
sou rico 
Porquê, és minha riqueza 
Quando estou doente, em Ti encontro a 
vida 
Porquê, Tu és a minha cura 
 
47. BEM AVENTURANÇAS 
Felizes seremos nós na pobreza, 
Se em nossas mãos houver amor de 
Deus, 
Se nos abrirmos à esperança, 
Se trabalharmos por fazer o bem. 
Felizes seremos nós na humildade, 
Se como crianças soubermos viver. 
A terra será a nossa herança, 
A nossa herança! 
 
Se o grão de trigo não morrer na terra, 
É impossível que nasça fruto. 
Aquele que dá a sua vida aos outros, 
Terá sempre o Senhor. (bis) 
 
Felizes seremos se partilharmos, 
Se o nosso tempo for para os irmãos. 
Para quem vive em grande tristeza, 
E para quem caminha em solidão. 
Felizes seremos se dermos amor, 
E houver sinceridade em nossas mãos. 
Poderemos sempre olhar e ver a Deus, 
E ver a Deus! 
 
Felizes seremos se oferecermos paz. 
Se denunciarmos toda a opressão, 
Se desterrarmos ódios e rancores, 
Será mais limpo o nosso coração. 
Felizes seremos na adversidade. 
Se nos perseguirem sem terem razão. 
Então, a vida terá sentido em Deus, 
Sentido em Deus! 
 
 

48. CAMINHA NA LUZ 
O Espírito é força que nos liberta 
Caminha, caminha, caminha na luz 
Ele faz de nós a Igreja em festa 
Caminha, caminha, caminha na luz 
 
Caminha na luz, caminha na luz, 
Caminha na luz, caminha na luz do 
Senhor (bis) 
 
Jesus prometeu a Vida a quem ama 
Caminha, caminha, caminha na luz 
Os mortos vivem quando Ele os chama 
Caminha, caminha, caminha na luz 
 
49. CAMINHANDO PELA VIDA  
Caminhando pela vida vou cantando,  
Vou rezando ao meu Deus.  
E gente que encontro em meu caminho  
Me ensina a ser feliz.  
 
Feliz caminhar para o Senhor, para o 
Senhor.  
Sempre a caminhar com muita fé.  
Feliz caminhar para o senhor, para o 
Senhor.  
E no fim, o amor.  
 
Caminhando pela vida vou cantando,  
Vou tentando ser melhor.  
E aos outros que caminham ao meu lado 
Vou levando o Teu amor.  
 
50. CANOA 
Não deixes cair teus olhos 
Não te deixes enganar. 
Olha de frente os escolhos. 
Olha, não vás encalhar. 
É urgente estar atento: 
Ver por onde corre a maré, 
Ver de onde sopra o vento, 
Não vás tu perder o pé! 



 

 

Jesus é quem to diz, oh oh! 
Impele a tua própria canoa. 
Se queres mesmo ser feliz: 
Não te deixes ir à toa, 
Impele a tua própria canoa, 
Impele a tua própria canoa. 
 
A vida não é deserto 
Não queiras ficar no cais. 
Ser cristão é rumo certo. 
Decide tu aonde vais: 
Não queiras ficar no cais. 
 
51. CANTAREI AO SENHOR 
Cantarei ao Senhor , enquanto viver 
Louvarei o meu Deus, equanto existir 
N’Ele encontro a minha alegria 
N’Ele encontro a minha alegria  
 
52. CANTO ALELUIA  
Canto Aleluia ao Senhor  
Canto Aleluia ao Senhor  
Canto Aleluia, Canto Aleluia…  
Canto Aleluia ao Senhor.  
 
Chante Aleluia au Segnor…  
Sing Aleluia to the Lord…  
 
53. CIVILIZAÇÃO DO AMOR 
Os jovens já não querem, viver assim na 
dor, 
Vão construir agora, a civilização do 
amor (bis) 
 
Ela vai nascer... dentro de nós! 
 
Os homens já pararam o ódio e o rancor, 
É sinal que está em nós, a civilização do 
amor (bis) 
 
Ela está a nascer... dentro de nós! 
 

O povo está em festa, já canta com 
fervor, 
Melodia tão linda, da civilização do amor  
(bis) 
 
Ela já nasceu... dentro de nós! 
 
54. COMO É BOM SENHOR... 
Como é bom Senhor fixar os meus olhos. 
Nos Teus olhos e ouvir a Tua voz dizer... 
 
No meu eterno amor 
Me compadeci de ti. 
O meu amor jamais se apartará de ti.
(bis) 
 
E quando eu caio Senhor, não Te olho 
nem toco. 
És tu que vens ao meu encontro, 
dizendo... 
 
55. COMO É LINDO VER 
O Senhor enviou os seus discípulos 
Mandou-os dois a dois 
 
Como é lindo ver descer pela montanha 
Os pés do mensageiro da paz (bis) 
 
Mandou-os pelas cidades 
A lugares onde Ele iria 
 
“A colheita será abundante” 
Lhes disse o Senhor ao partir 
 
Ao entrarem numa casa 
Saúdem anunciando a paz 
Os que vos receberem 
A Mim terão recebido 
 
Quem recebe a minha palavra 
Recebe quem me enviou 
 



 

 

56. COMO O PAI ME AMOU 
Como o Pai me Amou 
Eu vos tenho amado 
Permanecei no meu Amor 
Permanecei no meu Amor 
 
Se guardarem as minhas palavras 
E se se amarem como irmãos 
Partilharão com alegria 
O dom da fraternidade 
 
Se fizerem o que vos mando 
E se se amarem de verdade 
Fruto dareis em abundância 
Meu amor manifestar-se-á 
 
Não verão amor tão grande 
Como aquele que vos dei 
Por vós darei a minha vida 
Amai-vos como Vos amei. 
 
57. COMO SÃO BELOS OS PÉS 
Já se ouvem nossos passos a chegar 
Já se ouvem nossas vozes de alegria 
Neste dia que é uma bênção 
Para a Igreja reunida 
Jesus Cristo nos congrega e faz irmãos. 
 
Como são belos os pés 
Que anunciam a paz 
E as mãos que repartem o pão. 
Na refeição do Cordeiro 
Da Palavra, Vinho e Pão 
Somos o povo de Deus em comunhão. 
 
Todos vós que tendes sede 
Vinde beber da fonte da verdade 
Saciai a vossa fome 
Sem pagar vinho nem pão 
 
Já se mudam nossos corações de pedra 
Pela força do Espirito de Deus 

Já vencemos as barreiras 
Que destroem a harmonia 
Jesus Cristo nos congrega e faz irmãos. 
 
Vinde todos que sois pobres 
Injustiçados, sem tecto ou sem pão 
Vinde ser fraternidade 
Gerar o Cristo, fazer libertação. 
 
58. CONSAGRAÇÃO  
Ó Senhora minha, ó minha mãe  
Eu me ofereço todo a Vós  
E em prova da minha devoção para 
convosco  
Vos consagro  
neste dia e para sempre os meus olhos  
Os meus ouvidos, a minha boca  
e o meu coração_  
E inteiramente todo o meu ser (Bis)  
 
E porque assim sou vosso  
Ó incomparável mãe  
Guardai-me e defendei-me  
como coisa e propriedade Vossa  
 
59. CORÇA 
Assim como uma corça suspira pelas 
águas 
Assim suspira minh’alma Espírito de 
Deus 
 
Ó enche-me Espírito 
Enche-me Espírito 
Enche-me Espírito de Deus (bis) 
 
60. CRIANÇAS, JOVENS E VELHOS  
Crianças, jovens e velhos  
Cantai o Filho de David.  
De sandálias, Romeiro dos tempos.  
Ele vem, Ele vem, Ele vem.  
 
 



 

 

De olhos plenos de candura  
A força dos fracos, o bem.  
Amigos ponde verdura  
Ele vem, Ele vem, Ele vem.  
 
Hossana, Hossana, Hossana:  
Glória, Glória Jesus.  
 
A luz derrama ao passar,  
Sua boca tem sede de alguém.  
Amigos vamos cantar:  
Ele vem, Ele vem, Ele vem.  
 
Braços abertos ao passar.  
Convite eterno ao bem.  
O povo começa a cantar:  
Ele vem, Ele vem, Ele vem.  
 
61. DÁ A PAZ 
Dá-nos a paz, irmão, dá a paz  
Constrói-a no teu coração  
E com o teu gesto afirmarás  
Que queres a paz  
 
Que a tua paz, irmão, seja um dom  
É o melhor sinal de amor  
Que tu nos podes oferecer, 
Abraço de paz  
 
Paz na terra 
Paz nas alturas 
Que o gozo eterno reine 
Nos nossos corações  
 
62. DÁ-ME AMOR, DÁ-ME HUMILDADE 
Senhor quero caminhar 
Sem fiar-me nos espinhos, 
Que se pegam ao andar, 
Ao andar pelos caminhos. 
 
Dá-me amor, dá-me humildade. 
E eu moverei montanhas. 

Sim, Senhor Tu me acompanhas. 
Que me poderá faltar? (bis) 
 
Senhor quero caminhar. 
Quero caminhar conTigo. 
E ao voltar, o olhar a trás, 
Ver a árvore florescida. 
 
E se me deixar cair, 
Se as forças me faltarem... 
Recordando o Teu olhar, 
Voltarei a renascer. 
 
63. DÁ-NOS TUA PAZ 
Dá-nos Tua paz  
Dá-nos Tua paz  
Ó Senhor, dá-nos Tua paz (bis)  
 
Fica aqui, Senhor, perto de nós (bis)  
Que a Tua paz reinará (bis) 
 
64. DAR MAIS 
Se a tua voz trouxer mil vozes para 
cantar, 
Vais descobrir mil harmonias belas  
Que ao céu hão-de chegar. 
Fica mais rica a alma de quem dá, 
Chega mais alto o hino  
De quem vive a partilhar. 
 
Tu tens que dar um pouco mais do que 
tens, 
Tens que deixar um pouco mais do que 
há, 
Se vais ficar muito orgulhoso vê bem, 
Tens que te lembrar. 
És um grãozinho de uma praia maior, 
E deves dar tudo o que tens de melhor, 
Para avaliar a tua alma há leis, 
Tu tens que dar um pouco mais do que 
tens. 
 



 

 

Olhou p'ro céu, sentiu que a sorte estava 
ali, 
E com valor, foi conseguindo tornar bom  
O que até era mau. 
E grão a grão construiu o seu poder, 
E pouco a pouco subiu a escadaria do 
amor. 
 
O tempo vai e de um rapaz um homem 
vêm, 
Sem medo vê,  
Porque o destino vai em frente p'ra 
servir o bem, 
É tão profunda a mensagem que chegou, 
São tão seguras e largas  
As pontes que ele deixou. 
 
65. DEIXA A LUZ DO CÉU ENTRAR 
Deixa a luz do céu entrar 
Deixa a luz do céu entrar 
Abre bem as portas do teu coração 
E deixa a luz do céu entrar 
 
66. DEIXA DEUS ENTRAR  
Deixa Deus entrar na tua própria casa 
Deixa-te tocar pela Sua graça Dentro, no 
segredo, reza-lhe sem medo: Senhor,  
Senhor! Que queres que eu faça  
 
Só no fundo do ser eu vou encontrar  
As razões de viver, as razões de amar  
É bem dentro de nós que está a raiz  
Que nos faz amar e ser feliz.  
 
Tanta coisa me impede de O escutar  
Me desvia da meta que me propus  
Vou ter a coragem de O deixar entrar  
Vou seguir o clarão da Sua luz.  
 
Vou consentir que Seu olhar de amor  
Se fixe em mim e eu me deixe olhar  
Eu vou-me abrir num acto livre ao 

Senhor  
Eu vou ser de Deus e vou deixá-lo entrar.  
 
67. DESPERTA 
Deixo as trevas  
Porque em Jesus sou luz! 
Aceito a missão com fé 
É Ele quem me conduz! 
  
Quero entregar-me  
À Tua vontade e ser feliz! 
És O caminho  
Só por Ti eu posso ir! 
  
Levo a Bondade, a Justiça e a Verdade! 
Vou denunciar, tudo o que estiver 
escondido! 
Porque a Luz põe tudo às claras! 
 
Desperta! Desperta tu que dormes! 
A Luz não pode mais estar escondida! 
Levanta-te! Tu és filho da Luz! 
E Cristo brilhará sobre ti! 
  
Aproveito o tempo 
Não quero ser indiferente! 
Para compreender 
Aquilo que Deus quer!  
  
Olho para a Cruz 
E vejo o valor que Ele vê em mim! 
Dúvidas e dor 
Nada me vai afastar Dele! 
 
68. DEUS DE BELEZA 
Lembro-me de Ti, quando vejo estrelas 
Quando o sol brilha no mar.  
Meu Deus de beleza, da noite e da luz  
E de quando tenho a certeza 
De que tudo me seduz 
 
 



 

 

Só é preciso saber ver,  
bem para lá do meu olhar,  
para saber que Tu estás  
sempre que eu me consigo dar 
 
69. DEUS É AMOR 
Deus é amor, atreve-te a viver por amor 
Deus é amor, nada a temer 
 
70. DEUS ESTÁ AQUI 
Deus está aqui 
Tão certo como o ar que respiro, 
Tão certo como a manhã que se 
levanta, 
Tão certo como este canto que podes 
ouvir. 
 
Tu O podes sentir 
Movendo-Se por entre os ramos. 
Tu O podes ouvir 
Cantando connosco aqui. 
Tu O podes levar 
quando por essa portas saias. 
Tu O podes guardar 
Para sempre no teu coração. 
 
Tu O podes notar 
A teu lado neste mesmo instante. 
Não sejas também 
Daqueles que não O querem ver. 
Lhe podes contar 
Esse problema que tens. 
Jesus está aqui 
Se queres podes segui-Lo 
 
71. DEUS PRECISA DE TI  
Deus precisa de ti 
muito mais que tu possas imaginar (bis) 
 
Deus precisa de ti muito mais que da 
terra 
Deus precisa de ti muito mais que do 

mar 
Deus precisa de ti muito mais que dos 
astros 
Deus precisa de ti (bis) 
 
Tu precisas de Deus 
muito mais que possas imaginar. (bis) 
 
Tu precisas de Deus muito mais que da 
terra, 
precisas de Deus muito mais que do mar, 
precisas de Deus muito mais que dos 
astros, 
precisas de Deus. (bis) 
 
Eu preciso de ti 
muito mais que possas imaginar. (bis) 
 
Eu preciso de ti muito mais que da terra, 
preciso de ti muito mais que do mar, 
preciso de ti muito mais que dos astros, 
preciso de ti. (bis) 
 
72. DEUS TU ÉS O CRIADOR... 
Deus, Tu és o criador. 
E sempre me amaste, Tu me deste a 
vida. 
Deus, em qualquer parte estás, 
Tu me conheces e me guias, onde quer 
que eu vá. 
Foi lindo descobrir o amor que Tu me 
tens. 
E quero agradecer-Te, tudo o que me 
deste, 
Com todo o amor. 
 
Vem, sê o meu refugio e cidadela. 
Lança o Teu amor sobre o meu olhar. 
(És o meu Deus) 
 
Deus, és luz nas minhas trevas, 
Repouso na fadiga, fonte de alegria. 



 

 

Tu és minha água viva, 
A verdade e o caminho que busco em 
cada dia. 
Direi a toda a gente o amor que Tu me 
tens. 
E nada parará, a alegria que ganhei, 
Com todo o amor. 
 
73. É O MEU CORPO 
É o Meu Corpo: tomai e comei! 
É o Meu Sangue: tomai e bebei! 
Porque Eu sou a Vida, porque Eu sou o 
Amor. 
Oh! Senhor, faz-nos viver no Teu amor. 
(bis) 
 
Como o Senhor nos amou, 
Jamais alguém pode amar. 
Pelo caminho da justiça, 
Nos ensina a caminhar. 
Quando estamos reunidos 
E partilhamos Seu pão, 
Ele nos dá Seu amor e Sua paz. 
 
Como o Senhor nos amou, 
Jamais alguém pode amar. 
Em tudo o que nos legou, 
Manifestou Seu amor. 
Quem comer a Minha Carne, 
E beber o Meu Sangue, 
Permanecerá em Mim e Eu n'Ele. 
 
Sempre que este pão tomais, 
E este cálice bebeis, 
Até que o Senhor volte, 
Sua morte anunciais. 
Quem tomar indignamente 
Este Santo alimento, 
Será réu do Corpo e Sangue do Senhor. 
 
 
 

Como o Senhor nos amou, 
Jamais alguém pode amar. 
Reuniu os homens todos 
Na justiça e na verdade. 
Quem no mundo quer amar, 
É um membro do Seu Corpo, 
Nada o pode separar do Seu amor. 
 
74. É O SENHOR 
É quem anda sobre as águas 
É quem multiplica o pão 
Quem acalma com a sua voz meu 
temporal 
Quem me pede que encha as talhas 
Para dar vinho a beber 
É quem rema no mais fundo do meu ser 
É palavra que alimenta 
É a brisa que me alenta 
É a vida, é o caminho, é a verdade 
É o Senhor 
Não arde acaso o nosso coração 
É o Senhor 
É quem me chama, é quem me ama 
É o Senhor 
 
Quem não vê as minhas faltas 
Mas minha fidelidade 
Quem constrói com a minha fragilidade 
Aquele que tudo sabe 
Mas me torna a perguntar 
Quem faz uma festa ao ver-me regressar 
É o fogo que me queima 
A alegria que me enche 
É a força que eu não sei explicar 
 
 
75. EIS O PÃO, EIS O VINHO 
Eis o pão, eis o vinho. 
Quem comer jamais terá fome. 
Eis o pão, eis o vinho 
Quem beber jamais terá sede. 
 



 

 

Eu sou o pão da vida. 
O pão que o Pai enviou. 
 
Quem come deste pão, 
Viverá para sempre. 
 
Nossos pais comeram o maná no 
deserto. 
Mas Eu sou o pão vindo dos céus. 
 
Comei Minha Carne, bebei Meu Sangue, 
E ressuscitareis no último dia. 
 
76. EM NOME DO PAI 
Em nome do Pai, 
em nome do Filho, 
em nome do Espírito Santo, 
estamos aqui, 
 
Para louvar e agradecer, bendizer e 
adorar: 
estamos aqui, Senhor, ao Teu dispor. 
Para louvar e agradecer, bendizer e 
adorar: 
e aclamar Deus Trino de Amor.  
 
77. EMANUEL 
Cristo, nome mais alto 
Deus salvador, Glorioso Senhor... 
Emanuel, Deus connosco 
Fonte de Vida, Cordeiro de Deus. 
 
Emanuel, Emanuel, 
Seu nome é Emanuel… 
Emanuel, Emanuel, 
Seu nome é Emanuel… 
 
Jovens, não tenhais medo 
Aceitai, Jesus Cristo 
Emanuel, Deus connosco 
Fonte de Vida, Cordeiro de Deus. 
 

78.ENTREGA 
Sei, Senhor, que na vida 
Nem sempre temos tudo, 
Tudo dado 
Por isso aqui estou 
Pronto para ser, 
Ser ajudado 
 
Senhor, a Ti me entrego, 
Com todo o coração 
Eu nunca fui tão sincero, 
Não sei mais o que fazer, 
Sem Ti eu não sei viver 
Ouve a minha oração, 
Senhor dá-me a Tua mão 
 
Sei, Senhor, que não posso 
Ter tudo o que quero 
Ou que gosto 
Por isso peço-Te a Ti 
Que me leves sempre, 
Sempre Contigo 
 
79. ÉS A MINHA VIDA 
És a minha vida, és o meu Senhor 
És o meu caminho, a minha verdade 
Na tua palavra eu caminharei 
Até que a tua graça me deixe viver 
E não terei medo, se estás comigo 
Eu te peço fica comigo. 
 
Creio em Ti Senhor, filho de Maria 
Deus eterno e santo, homem como nós 
Morto por amor, vives em nós 
Sendo um só com o Pai e com os que 
salvaste 
Até que um dia, voltarás de novo 
Para abrir-nos o Reino de Deus 
 
És a minha força e o meu rochedo 
És a minha paz, minha liberdade 
Nada nesta vida nos separará 



 

 

Sei que a Tua mão suave não o deixará 
E de todo o mal me libertará 
E no Teu perdão viverei. 
 
80. ESPÍRITO SANTO DESCE SOBRE NÓS 
Espírito Santo desce sobre nós 
Espírito Santo enche-nos de ti (2X) 
 
Oh Oh Oh vem 
Espírito Santo vem 
Vem iluminar 
Vem iluminar, oh oh vem  (2x) 
 
81. ESTA É A NOSSA OFERTA 
Esta é a nossa oferta. 
Este é o nosso penhor. 
De Te servir, de Te seguir, 
E de Te dar louvor. 
 
Salvé Rainha Senhora. 
Pelos Teus filhos rogai. 
Mãe Salvadora, sê redentora 
Junto do nosso Pai. 
 
Jesus aceita esta prece. 
Dos pecadores que são Teus. 
E se ninguém de nós merece... 
Perdão, Senhor meu Deus. 
 
82. ESTE PÃO  
Este pão Senhor, oferecemos a Ti.  
Com ele todo, todo o nosso dia.  
E Tu o farás transformar em Ti,  
Alimento de vida eterna.  
 
Este vinho Senhor, oferecemos a Ti.  
Fonte de Vida, para cada Homem,  
E Tu o farás transformar em Ti,  
Bebida de vida eterna.  
 
Com tudo o que criaste vimos a Ti.  
Para oferecer-Te toda a nossa vida.  

E Tu no farás transformar em Ti,  
Para termos a vida eterna.  
 
83. ESTRELA POLAR 
Esta sede de Te encontrar em mim, 
De correr para Ti de estar junto de Ti, 
Guias pelos vales o decurso do meu rio, 
Única razão és Tu, único sustento Tu, 
A minha vida existe porque existe Tu. 
 
Tudo gira à tua volta em função de Ti, 
Não importa quando e onde e o porquê.
(bis) 
 
Gira o firmamento sem nunca ter paz, 
Mas existe um ponto a brilhar para mim, 
A estrela polar que fixa os meus passos, 
A estrela polar és Tu, a estrela segura Tu, 
A minha vida existe porque existes Tu. 
 
Brilha a Tua luz no centro do meu ser, 
Dás sentido à vida que em mim nasceu, 
Tudo o que farei será somente amor, 
Único sustento és Tu, a Estrela Polar Tu, 
A minha vida existe porque existes Tu. 
 
84. EU DESEJEI ARDENTEMENTE 
Eu desejei ardentemente  
Comer esta Páscoa convosco. 
Fazer-me pão, fazer-me vinho, 
Ser companheiro de caminho 
E, mais que tudo, vosso amigo.  
 
Tomai e comei, este é o meu corpo.  
Tomai e bebei, este é o meu sangue,  
Que por vós se entrega,  
Que por vós se entrega. (bis)  
 
Eu desejei ardentemente  
Viver trabalhando pelo reino.  
Ser defensor dos meus irmãos,  
de cada homem desprezado,  



 

 

dos que semeiam com trabalho.  
 
Eu desejei ardentemente 
Viver e morrer ao vosso lado.  
Ser força e voz dos profetas, 
Alimento desejado 
Pelos mais necessitados.  
 
85. EU NÃO SOU NADA 
Eu não sou nada e do nada nasci, 
mas Tu me amas e morreste por mim; 
em frente à cruz eu só posso exclamar: 
eu sou Teu, eu sou Teu! 
 
Toma meus braços, Te peço, 
toma meus lábios, Te amo, 
toma minha vida, 
ó Pai, eu sou Teu, eu sou Teu. 
 
Quando de joelhos eu Te olho Jesus, 
vejo Tua grandeza e minha pequenez. 
Que posso eu dar-Te, eu apenas, meu 
ser, 
eu sou teu, eu sou Teu. 
 
86. EU QUERO SER 
Graças quero dar-Te por me amares 
Graças quero dar-Te a Ti Senhor. 
Hoje sou feliz poruqe Te conheci, 
Graças por me amares a mim também. 
 
Eu quero ser Jesus amado, 
Como o barro nas mãos de um oleiro. 
Rompe-me a vida, faz-me de novo! 
Eu quero ser um vaso novo! 
 
Te conheci e Te amei. 
Te pedi perdão e escutaste-me. 
Se Te ofendi, perdoa-me Senhor. 
Pois Te amo e nunca Te esquecerei. 
 
 

87. EU SOU O PÃO VIVO 
Eu sou o Pão vivo descido do céu 
Quem dele comer viverá eternamente 
Tomai e comei. 
 
O pão de Deus é o que desce do céu 
Para dar a vida ao mundo 
 
Isto é o meu corpo entregue por vós 
Este é o cálice da nova aliança 
 
Se não comerdes da carne do Filho do 
Homem 
Não tereis a vida em vós 
 
Se alguém comer deste pão 
Viverá para sempre 
 
A Minha carne é verdadeira comida 
O Meu sangue é verdadeira bebida 
Quem come a minha carne e bebe o meu 
sangue 
Permanece em Mim e Eu nele 
 
88. FÉ A ARDER 
Há uma chama na minha vida 
Mas seu brilho é sem vigor 
Pouco a pouco, ela cresce 
E sei que em breve dará calor 
 
Minha fé está a arder 
Um fogo a crescer 
Minha vida levo até Ti 
E o mundo vai ver 
Que há um fogo em mim 
A brilhar com todo o seu poder 
Vem e inflama, a minha fé 
Fé a arder 
 
Uma vela acesa pode acender outra 
E se essa mesma o repetir 
Em pouco tempo o mundo inteiro 



 

 

Em chama unida irá luzir 
 
Há uma mensagem que é preciso 
partilhar 
Mostrando que Jesus em nós pode 
brilhar 
 
89. FICA ENTRE NÓS 
Fica entre nós, Senhor, neste dia 
Fica entre nós e em paz viveremos. 
 
Fica entre nós, dá-nos Tua luz 
A noite jamais há-de vir. 
Fica entre nós, dá-nos Tua luz. 
Nos caminhos do mundo, Senhor. 
 
Quero, Senhor, as minhas mãos dar-Te. 
Quero, Senhor, meu ser entregar-Te. 
 
Faz-me acolher as penas do mundo 
Faz-me a amar a todos os homens. 
 
Juntos iremos nós pelo mundo 
Juntos iremos ter com os homens. 
 
90. FOGO DE DEUS 
Fogo de Deus, luz lá dos céus 
Que ofusca o meu olhar e me faz duvidar 
Desse amor que me envolve, Senhor. 
Brisa vazia, cor, sinfonia 
Força que acalma o mar e eu torno a 
duvidar... 
Se és Tu que me bates e eu não deixo 
entrar! 
 
És Tu, Senhor, 
Tu que descobres caminhos de luz. 
Tua magia que a mim me seduz, 
Atravessando oceanos de vento. 
Pergunto-me, és Tu, Senhor, 
Tu que me acordas ao amanhecer 
E que me embalas ao anoitecer. 

E mesmo assim eu duvido outra vez!... 
 
Homem que chama, Deus que me ama. 
Palavra eterna e pura que em mim hoje 
perdura. 
E é assim que eu mostro o que vai em 
mim. 
 
És Tu Senhor... És Tu Senhor... 
 
91. FORÇA E VITÓRIA 
Todo o joelho se dobrará 
E toda a língua proclamará 
Que Jesus Cristo é o Senhor (2x) 
 
Nada poderá me abalar 
Nada poderá me derrotar 
Pois minha força e vitória 
Tem um nome, é Jesus. 
Nada poderá me abalar. 
Nada poderá me derrotar 
Pois minha força e vitória, é Jesus… 
 
92. GLÓRIA A TI, SENHOR 
(ACLAMAÇÃO) 
Glória a Ti, Senhor 
A Tua Palavra, a Tua Palavra 
É Vida eterna! (bis) 
 
Cristo obedeceu até à morte e morte de 
cruz. 
Por isso Deus o exaltou e Lhe deu um 
nome que está acima de todos os 
nomes. 
 
93. GRAÇAS 
Graças pelo amor que até a Ti hoje nos 
traz 
Graças p’la bondade, pela Tua paz 
Graças pelo dom desta pertença filial 
Graças por seres Tu o nosso ideal 
 



 

 

E assim seremos um  
Lado a lado a caminhar 
Seremos um em Ti, Senhor 
Guiados pela luz do Teu olhar 
 
E deixa amor cantar 
As maravilhas do Senhor 
Deixa o amor brilhar  
Até ao dia em que tudo... Iluminar 
 
Graças p’la alegria que só Tu nos podes 
dar 
Graças pela cruz que quisestes partilhar 
Graças pela esperança em cada 
amanhecer 
Graças por seres Tu o nosso viver 
 
Graças por seres Pai, p’lo Teu abraço de 
perdão 
Graças pelo céu e pela redenção 
Graças pela fé que dá sentido ao nosso 
dia 
Graças por seres Tu, a nossa companhia 
 
94. GUIADO PELA MÃO 
Guiado pela mão, com Jesus eu vou, 
E sigo como ovelha, que encontrou 
pastor. 
Guiado pela mão, com Jesus eu vou, 
Aonde ele vai. (bis) 
(Aonde ele vai) 
 
Se Jesus me diz : "Amigo 
Deixa tudo e vem comigo!", 
Como posso resistir ao seu amor ? 
 
Se Jesus me diz : "Amigo 
Deixa tudo e vem comigo!", 
Minha mão porei na sua e irei com Ele. 
 
Se Jesus me diz: "Amigo 
Deixa tudo e vem comigo!", 

Como posso ser feliz sem ir com Ele? 
 
Se Jesus me diz: "Amigo 
Deixa tudo e vem comigo!", 
Seguirei o seu caminho, e irei com Ele. 
 
95. HINO À CARIDADE 
Ainda que eu fale a língua dos anjos,  
se não amo os meus irmãos 
sou como um sino a ressoar.  
Se não tiver em mim a caridade. 
 
Se eu conhecer todos os mistérios,  
mas não amo os meus irmãos 
sou um metal a ressoar.  
Se não tiver em mim a caridade. 
 
Se a minha fé transpuser montanhas,  
mas esqueço os meus irmãos 
nada me vale, eu nada sou.  
Se não tiver em mim a caridade. 
 
A caridade tudo sofre e crê,  
tudo espera, tudo suporta, 
não pensa mal, nunca se irrita.  
Se não tiver amor eu não sou nada. 
 
Agora vemos como num espelho,  
mas depois vemos face a face, 
agora a fé, agora a esp'rança.  
Mas a maior é sempre a caridade 
 
96. IDE E PROCLAMAI...  
Ide e proclamai a minha ressurreição.  
Ide sem bagagem porque Eu serei vosso 
pão.  
 
Ide e daí de graça,  
De graça recebeste;  
A vós entregarei bem mais do que vós 
Me  
deste...  



 

 

E muito mais...  
 
Dizei p'lo caminho: o reino está a chegar.  
A paz que Eu vos deixo, é paz que vós 
ireis dar.  
 
Nem prata nem ouro serão vossa alegria.  
É vosso o Meu céu, haveis de ver o Meu 
dia.  
 
97. INUNDA O MEU SER 
Inunda o meu ser, inunda o meu ser 
Espírito, inunda o meu ser 
Com fogo de amor 
Ó vem sobre mim 
Espírito, inunda o meu ser 
 
Ensina-me a amar, ensina-me a amar 
Espírito, ensina-me a amar 
Como ama Jesus 
Ó vem sobre mim 
Espírito, ensina-me a amar 
 
Aumenta-me a fé, aumenta-me a fé 
Espírito, aumenta-me a fé 
Com fogo de amor 
Ó vem sobre mim 
Espírito, aumenta-me a fé 
 
Ensina-me a orar, ensina-me a orar 
Espírito, ensina-me a orar 
Como ora Jesus 
Ó vem sobre mim 
Espírito, ensina-me a orar 
 
98. LANÇA-TE 
Não fiques na praia com o barco 
amarrado, e medo do mar. 
Tudo aqui é miragem, mas na outra 
margem alguém a esperar. 
Como onda que morre sozinha na praia, 
não fiques brincando… 

No mar confiante, ensina o teu canto 
de ave voando. 
Voa bem mais alto livre sem alforge, 
nem prata, nem ouro, 
amando este mundo, esta vida que é 
campo 
que esconde o tesouro. (bis) 
 
Ninguém te ensinou, mas no fundo tu 
sentes asas p’ra voar. 
Nem que o céu se tolde e as nuvens 
impeçam, tu não vais parar. 
Há gente vivendo tranquila e contente 
como eu já vivi. 
És águia diferente, céu azul cinzento 
foi feito p´ra ti. 
 
99. LOUVADO SEJAS 
Louvado sejas, ó meu Senhor (4x) 
 
Nó queremos louvar-Te em todo o 
tempo 
Pela Lua, o Sol e as estrelas, 
E por todas as Tuas criaturas 
Que há no mundo e são tão belas. 
 
Pela terra que a todos nos sustenta, 
Pelos frutos, as ervas e as flores, 
Pelo dia, com o Sol ou em tormenta, 
Nós cantamos os Teus louvores. 
 
Pelos lares que vivem tão unidos, 
E são fonte fecunda do Teu povo, 
Pelos jovens que lutam com pujança 
Para termos um mundo novo. 
 
Por aqueles que sofrem a injustiça 
Na certeza de que haja liberdade, 
Pelos homens lançados na aventura 
De semearem a felicidade. 
 
 



 

 

100. LUZ TERNA E SUAVE 
Que importa Senhor,  
Se é tão longe para mim  
A praia onde tenho de chegar  
Se sobre mim levar  
Pousada a clara luz do Teu olhar  
Hoje Te peço, Senhor  
Para seres a luz que me ilumina  
Na plenitude da Tua luz divina  
 
Luz terna e suave no meio da noite 
Leva-me mais longe,  
Não temos aqui uma morada 
permanente  
Leva-me mais longe  
Luz terna e suave no meio da noite  
 
Esquece, Senhor,  
Os meus passos mal andados, meu 
desamor  
Perdoa o meu pecado  
Eu sei que vai raiar a madrugada  
E não me deixarás abandonado  
Se Tu me dás a mão, Senhor  
Meus passos serão firmes no andar  
Leva-me mais longe  
Para a Ti chegar  
 
101.  MÃE 
Mãe o meu dia chegou ao fim 
Sinto uma paz dentro de mim 
E estou feliz no meu cansaço 
 
Mãe por tudo o que eu fiz e dei 
Leva o meu obrigado ao Pai 
Enquanto fico no teu regaço 
 
Aqui vou encontrar o que procuro 
Mais alegria para dar e para ser 
Mãe confio em ti és meu seguro 
E sinto Mãe que tu me estás a acolher 
 

102. MAGNIFICAT  
Magnificat, magnificat, magnificat 
animamea Dominum  
Magnificat, magnificat, magnificat 
animamea!  
 
103. MAIS ALÉM  
Mais além dos meus medos  
Mais além da minha insegurança  
Quero dar-Te uma resposta  
Aqui estou para fazer Tua vontade  
Para que eu possa dizer sempre sim  
Até ao fim  
 
104. MAR ADENTRO  
Jesus, hoje me queres chamar  
A viver conTigo em liberdade  
A deixar a areias do passado  
E fixar os meus olhos no Teu mar  
  
E navegar, sem jamais olhar p’ra trás  
Tu me convidas a remar, mar adentro  
sem temer  
E assim deitar, redes à profundidade  
Se Tu o dizes Senhor, elas se vão  
preencher  
  
 
Não sei Senhor é tanta a escuridão  
Aqui na terra teria tanto que deixar  
Mas tua voz grita no meu coração  
Que aos homens eu leve o teu amor  
 
105. MARAVILHAS 
Maravilhas , fez em mim 
Minha alma canta de gozo 
Pois na minha pequenez 
Se detiveram seus olhos 
E o santo e poderoso 
Espera hoje por meu sim 
Minha alma canta de gozo 
Maravilhas fez em mim 



 

 

Maravilhas, fez em mim 
Da alma brota o meu canto 
O Senhor me amou mais que aos lírios 
do campo 
E por seu Espírito Santo ele habita hoje 
em mim 
Que não pare nunca este canto 
Maravilhas fez em mim 
 
106. MARIA DA ALIANÇA 
Que silêncio mais delicado, 
amor do amor mais escondido. 
Maria, Tu és porta do Céu. 
Três cores adornam teu manto. 
Torna-me semente do teu reino, 
que cai em boa terra 
e fecunda o santuário. 
 
Queres dar-me a mão 
e eu pedir a tua, 
não posso estar sem ti, 
sem o teu olhar tão puro. 
Tua voz me alegra a alma, 
Maria da aliança, 
palavra de amor. 
 
Transformei todo o meu canto 
só p´ra sentir tua brisa. 
Sou apenas pó no caminho, 
o pó que Tu nunca esquecerás. 
Molda em mim, com barro e com fogo, 
uma ponte até ao Céu, 
que nasce no santuário. 
 
107. MARIA DE NAZARÉ 
Maria de Nazaré, 
Maria me cativou, 
Fez mais forte a minha fé, 
E por filho me adoptou. 
 
Às vezes eu paro e fico a pensar, 
E sem perceber me vejo a rezar, 

E meu coração se põe a cantar 
P'ra Virgem de Nazaré. 
 
Menina que Deus amou e escolheu, 
P'ra Mãe de Jesus, o filho de Deus, 
Maria que o povo inteiro elegeu, 
Senhora e Mãe do Céu. 
 
108. MARIA, TU FIXASTE MEUS OLHOS 
Quando floriu na minha alma, 
Tenra vida... 
E quis ter amparo, 
Ergui a fronte para as alturas. 
 
Maria, tu fixaste meus olhos, 
Meigamente, meu nome chamaste; 
Nessa hora eu abri um sorriso, 
E em ti eu encontrei outra mãe. 
 
Quando cresci em idade, 
E sonheir... 
Olhei as estrelas, 
E entre elas eu vi teu rosto. 
 
Quando surgiu a serpente, 
Tentadora... 
Saiu dos meus lábios, 
A prece ardente: "socorro, Mãe!" 
 
109. MEU TUDO 
Senti-Te mesmo no nada 
Experienciei a loucura da solidão das 
trevas 
Sabia-Te presente 
Sabia-Te paciente 
 
Por Ti, eu quero ser sal da terra 
Por Ti, eu quero ser luz do mundo 
Percebi que sem Ti, não sou eu 
Percebi que conTigo posso ser eu 
 
 



 

 

Quando por fim já quase num grito 
Chamei por Ti, já me tinhas conquistado 
És aquele que espera 
Aquele que sempre alcança 
 
És aquele que não desiste 
Aquele que vive em mim. 
 
110. MISSÃO  
Confiantes de que esta é a nossa missão  
Queremos hoje aliar-nos a Ti  
Lutar pelos nossos ideais  
Crescer no amor que nos faz arriscar!  
 
Tens a palavra no Teu coração  
Corre o risco e põe em acção  
 
Uma vida a Ti confiada  
Uma família fiel ao Teu coração  
Maria! A Alegria da nossa missão!  
 
Seguimos os passos do nosso Pai  
Que com a sua vida nos chama a servir  
E assim aceitarmos o desafio  
De agarrar a herança que Ele nos 
confiou!  
 
111. MOSTRA-ME, SENHOR 
Mostra-me, Senhor,  
Os Teus caminhos, os Teus caminhos 
Para  que eu queira fazer 
Só o que for a Tua vontade.  
 
112. MUITO OBRIGADO 
Contigo nada faltará 
Sou tão feliz 
Na minha vida há um céu 
Que és Tu, Divino Amor 
 
Muito obrigado, meu Senhor 
Já somos dois a caminhar 
Na Tua Paz, no Teu amor, 

Na abundância de Ti 
 
Nesta alegria de partir 
Vai Deus também 
Na minha alma a sorrir 
O Amor de quem quer bem 
 
113. NA SUA DOR  
Na sua dor os homens encontraram  
Uma pura semente de alegria  
O segredo da vida e da esperança  
Ressuscitou o Senhor  
 
Ressuscitou, ressuscitou,  
Ressuscitou, aleluia (Bis)  
 
Os que choravam cessarão o pranto  
Brilhará novo sol nos corações  
Pode o homem cantar o seu triunfo  
Ressuscitou o Senhor  
Já ninguém viverá sem luz da fé  
Já ninguém morrerá sem esperança  
O que crê em Jesus venceu a morte  
Ressuscitou o Senhor  
Louvaremos a Deus Pai eternamente  
E cantemos a glória de Seu Filho  
Com o Espírito Santo que nos ama  
Ressuscitou o Senhor  
 
114. NADA NOS SEPARARÁ  
Nada nos separará, nada nos separará,  
nada nos separará  
do amor de Deus.  
 
115. NADA SEM TI, NADA SEM NÓS 
Venho confiante, estou aqui. 
Quero-me entregar, caminhar para ti, 
dar-Te tudo o que sou como um gesto de 
amor. 
Vai sem medo, põe-te ao serviço.  
Sela esta aliança, aceita o compromisso.  
Torna-me instrumento com humildade. 



 

 

Faça-se em mim a vossa vontade. 
  
Maria quer chegar ao mundo através de 
mim, 
Basta confiar e dar o meu Sim,  
Recebê-la sempre no meu coração,  
Levá-la ao mundo com esta missão. 
  
Nada sem ti, querida Mãe e Rainha. 
Nada sem nós, p'ra levar o teu amor.  
Nada sem mim, p'ra me deixar guiar,  
Si- Mi- Dó Ré Sol 
Ser pequenino e acreditar. 
  
Estou disposto a partilhar  
Este fogo ardente que nos faz avançar,  
Aproveitar cada momento,  
Viver a fé em cada dia. 
Ver por dentro e sentir  
O santuário que queremos construir.  
Confiar em mim que posso melhorar  
E pelo teu amor me deixo levar. 
 
116. NADA TE TURBE  
Nada te perturbe,  
Nada te espante.  
Quem a Deus tem,  
Nada lhe falta  
Nada te perturbe,  
Nada te espante  
Só Deus Basta  
 
117. NÃO ADORES 
Não adores nunca ninguém mais que a 
Deus, 
Não adores nunca ninguém mais que a 
Deus. 
Não adores nunca ninguém mais, 
Não adores nunca ninguém mais. 
Não adores nunca ninguém mais que a 
Deus. 
 

Não escutes... 
Não contemples... 
 
Porque só Ele nos pode saciar, 
Porque só Ele nos pode saciar. 
Não adores nunca ninguém mais, 
Não escutes nunca ninguém mais. 
Não contemples nunca ninguém mais 
que a Deus. 
 
118. NÃO HÁ SOLIDÃO 
Não há solidão, tristeza ou sofrimento 
Em Ti nós encontramos a paz que 
procuramos  
Amar em liberdade, viver o dia-a-dia  
Fazer Tua vontade, com esperança e 
alegria  
 
Através da nossa oração 
Seremos um só nesta união  
A Teu lado, em cada momento  
Sentiremos Tua protecção  
 
Se Contigo aprendemos a saber perdoar  
Foram duros momentos, que soubeste 
aceitar  
Dá-nos, Senhor, força, pʼrá fé continuar  
Pois a nossa família, de Ti vai precisar  
 
Senhor dá-nos Tua mão  
 
119. NÃO TE ARDIA O CORAÇÃO—Hino 
Missão País 2015 
Olho bem p’ra mim vivo assim 
conformado 
Julgo-me feliz mas ‘tou a dar tudo ao 
lado 
Grito liberdade e no mundo ando 
perdido 
Quero mais p’ra não morrer sem ter 
Morrer ter vivido 
 



 

 

Abre os olhos! 
Agarra a vida! 
 
Quando O reconheceste, nesses dias de 
missão 
Nunca mais te esqueceste 
Não te ardia? 
Quando O reconheceste, nesses dias de 
missão 
Não te ardia o coração? 
 
120. NAS TUAS MÃOS, Ó PAI 
Nas Tuas mãos, ó Pai 
Entrego o Meu Espírito 
 
121. NINGUÉM TE AMA COMO EU 
Quanto esperei este momento  
Quanto esperei que estivesses aqui  
Quanto esperei que me falasses 
Quanto esperei que viesses a mim 
 
Sei bem o que tens vivido 
Sei bem o que tens chorado 
Sei bem porque tens sofrido 
Sempre estive a teu lado 
 
Ninguém te ama como eu 
Ninguém te ama como eu 
Olha p’rá cruz é a minha maior prova 
Ninguém te ama como eu 
 
122. O AMOR DE DEUS REPOUSA EM 
MIM 
O amor de Deus repousa em mim 
O amor de Deus me consagrou 
O amor de Deus me enviou 
A anunciar a paz e o bem 
 
O amor de Deus me enviou 
A anunciar a paz e o bem 
 
 

123. O AUXÍLIO VIRÁ DO SENHOR 
O Auxílio virá do Senhor 
Do Senhor nosso Deus 
Que fez o Céu e a terra 
O Céu… e a Terra… 
 
124. O POVO DE DEUS  
O povo de Deus no deserto andava,  
Mas à sua frente alguém caminhava.  
O povo de Deus era rico de nada,  
Só tinha a esp'rança e o pó da estrada.  
 
[Também sou Teu povo, Senhor,  
E estou nesta estrada,  
Somente a tua graça,  
Me basta e mais nada.] (Bis)  
 
O povo de Deus também vacilava,  
Às vezes custava a crer no amor.  
O povo de Deus, chorando, rezava,  
Pedia perdão e recomeçava.  
 
[Também sou Teu povo, Senhor,  
E estou nesta estrada,  
Perdoa se às vezes,  
Não creio em mais nada.] (Bis)  
 
O povo de Deus também teve fome  
E Tu lhe mandaste o pão lá do céu!  
O povo de Deus, cantando deu graças,  
Provou teu amor, o amor que não passa! 
  
[Também sou Teu povo, Senhor,  
E estou nesta estrada,  
Tu és o alimento da longa jornada.] (Bis)  
O povo de Deus ao longo avistou  
A terra querida, que o amor preparou!  
O povo de Deus sorria e cantava,  
E nos seus louvores, seu amor 
proclamava!  
 
 



 

 

[Também sou Teu povo, Senhor,  
E estou nesta estrada,  
Somente a tua graça,  
Me basta e mais nada.] (Bis) 
  
125. O SENHOR É A MINHA FORÇA 
O Senhor é a minha força 
Ao Senhor o meu canto 
N'Ele está a salvação 
N'Ele confio e nada temo 
N'Ele confio e nada temo 
 
126.  O SENHOR É MEU PASTOR 
O Senhor é meu Pastor 
Sei que nada temerei. 
Ele guia o meu andar, 
Sem medo avançarei. (bis) 
 
Confiarei nessa voz que não se impõe, 
Mas que oiço bem cá dentro, no silêncio 
a segredar. 
Confiarei, ainda que mil outras vozes 
Corram muito mais velozes para me 
fazer parar. 
E avançarei, avançarei no meu caminho. 
Agora sei que Tu comigo vens também. 
Onde fores, aí estarei, sem medo 
avançarei! 
 
Confiarei nessa mão que não me prende, 
Mas que aceita cada passo do caminho 
que eu fizer. 
Confiarei, ainda que o dia escureça, 
Não há mal que me aconteça, se conTigo 
eu estiver. 
E avançarei, avançarei no meu caminho. 
Agora sei que Tu comigo vens também. 
Onde fores, aí estarei, sem medo 
avançarei! 
 
 

Confiarei, por verdes prados que me 
levas, 
E em Teu olhar sossegas a pressa do meu 
olhar. 
Confiarei, a frescura das Tuas fontes 
Deixa a minha vida cheia, a minha taça a 
transbordar 
E avançarei, avançarei no meu caminho. 
Agora sei que Tu comigo vens também. 
Onde fores, aí estarei, sem medo 
avançarei! 
 
127. O VERBO DE DEUS 
Queres saber de que cor são os sonhos 
de Deus? 
Volta a olhar o mundo pela primeira vez. 
  
Pois o Verbo de Deus acampou entre 
nós. (bis) 
  
Queres saber o lugar da morada de 
Deus? 
Volta a olhar o Homem pela primeira 
vez. 
  
Queres saber o segredo do coração de 
Deus? 
Volta a olhar o amor pela primeira vez. 
 
128. ONDE DEUS TE LEVAR 
Podes achar que não tens, p’ra onde ir, 
nem o que fazer  
Não sabes nem quem és aqui, neste 
mundo, tão grande e frio  
Mas há qualquer coisa em ti, que te faz 
querer  
Querer ser alguém, querer ser alguém  
 
E a vida não vai parar, vai como o vento,  
Tens tudo a dar não percas tempo  
Podes saber, que vais chegar onde Deus 
te levar  
 



 

 

Mas pode ser tão difícil de acreditar em 
Deus assim  
Será que Deus se vai lembrar de me 
ajudar, será que sim  
Mas há qualquer coisa em mim que me 
faz querer  
Acreditar, acreditar  
 
129. ONDE HOUVER AMOR 
Onde houver amor 
E caridade 
Onde houver amor 
Deus aí estará 
 
130. ORAÇÃO DE S. FRANCISCO 

Onde houver ódio que eu leve o amor 

E houver ofensa que eu leve o perdão  

E houver discórdia que eu leve a união  

E onde houver dúvida que eu leve a fé 

Senhor Jesus  

 

Senhor Jesus, fazei de mim  

Um instrumento da Vossa paz  

(bis) 

Pois é dando que se recebe  

E é perdoando que se é perdoado  

E é morrendo que se renasce para a 

vida 

 

E onde houver erro que eu leve a 

verdade 

E desespero que eu leve a esperança 

E houver tristeza que eu leve a alegria 

E houver trevas que eu leve a luz 

Senhor Jesus 

Senhor Jesus... 

 

Fazei, Senhor, que eu procure mais 

Consolar que ser consolado 

Compreender que ser compreendido 

E amar que ser amado 

Senhor Jesus 

Senhor Jesus... 

 
131. ORAÇÃO DE S. PEDRO 
Foi por ti que um dia fui para além da 
praia 
Descobri em Ti um mar que nem sabia 
haver 
“Faz-te ao largo confia em Mim”, 
Disseste e a praia toda parou; 
“Lança as redes, confia em Mim”, 
Passaste e segredaste-me “Vem” 
 
Onde iria eu sem Ti, Senhor 
Se Tu falas e eu ouço o mar? 
Irei conTigo onde quer que vás 
Onde quer que o vento sopre 
Até ao dia em que o mar me levar 
 
Eis aqui o amigo em quem Tu confiaste 
E um dia Te negou por medo ou por 
traição, nem sei. 
Mas olhaste e o mar se acalmou, 
No Teu olhar de novo encontrei 
Noutra praia o dia a nascer. 
Passaste e segredaste-me “Vem” 
 
Vi em Ti a força e a ambição da rocha 
Invencível, eu, conTigo a caminhar p’lo 
mar! 
Mas um dia não entendi, 
Baixaste-Te p’ra me lavar os pés. 
Quem és Tu, Senhor? Quem sou eu? 
Passaste e segredaste-me “Vem” 
 
132. PAI 
Pai, assim te vou chamar 
Do Universo és Senhor 
Mas não sinto distância 



 

 

Em Ti, para me abrigar 
Estendeste o manto protector  
Num abraço de esperança 
 
E sei que és o meu melhor amigo 
E levo-Te dentro do meu ser 
Onde quer que eu vá, Tu vais comigo 
Teu Espírito em mim irá 
Me guiará 
Um Pai que sempre estará 
Aonde eu vá 
 
Pai, o pão de cada dia 
Eu peço confiante e sei 
Quem não devo temer 
O amanhã, a dor ou a alegria 
Ensina-me a aceitar, sem medo 
O que a vida trouxer 
 
133. PAI EU TE ADORO  
Pai, eu Te adoro  
Te ofereço a minha vida  
Como eu Te amo  
Esprito santo...  
Jesus cristo...  
Trindade santa...  
 
134. PAI NOSSO GALEGO 
Junto ao mar, eu ouvi hoje, 
Senhor Tua voz que me chamou, 
E me pediu que me entregasse 
A meu irmão. 
Essa voz me transformou, 
A minha vida ela mudou, 
E só penso agora, Senhor, 
Em repetir-Te. 
 
Pai nosso, em Ti cremos, 
Pai nosso, Te oferecemos, 
Pai nosso, nossas mãos 
De irmãos. 
 

Quando vá para outros lugares, 
Terei eu que abandonar 
Minha família e meus amigos 
Para seguir-Te. 
Mas eu sei que assim algum dia, 
Irei ensinar Tua verdade 
A meu irmão, e junto dele 
Repetir-Te. 
 
135. PÃO DO CÉU  
Pão do Céu, pão de Deus, Vida em mim 
és Sr Jesus.  
No caminho da vida és o pão que dá 
força e luz.  
Quem comer deste pão viverá por mim  
Quem deste vinho beber, viverá no amor  
E feliz reinará com o seu Senhor.  
 
Bom pastor és caminho seguro verdade 
e vida.  
Quem te segue não anda no mundo 
perdido e só.  
Nem a vida, ou a morte, ou algum poder,  
Do seu amor poderá jamais separar,  
Para a vida sem fim ressuscitará.  
 
Eu sou o pão da vida.  

Eu sou a ressurreição.  
Tomai e comei este é o meu corpo:  
Pão de vida e unidade.  
Permanecei em mim:  
Eu a videira vós os ramos.  
 
Tomai e bebei este é o meu sangue  
Para a vossa salvação. (2x no final)  
 
Pão do céu é o maná que nos dás com 
sabor a ti  
És a força que alenta o nosso peregrinar.  
Quem tem sede há-de em ti encontrar a 
fonte  



 

 

Da alegria sem fim e da tua paz  
E brotará dele um rio de água viva.  
 
Para quem hemos de ir se tu és o Santo 
de Deus.  
As palavras, Senhor, que nos dás são de 
vida eterna.  
Quem te segue não se perderá na noite  
Em caminhos e vales de solidão  
Pois terá luz da vida, vida verdadeira.  
 
136. PEGADAS NA AREIA 
Uma noite tive um sonho, 
Sonhei que andava a passear, 
Eram dois pares de pegadas 
Mesmo ali a beirinha do mar. 
 
Vi a vida de cena em cena, 
Mesmo ali ao pé de mim, 
Voei como uma gaivota 
Sem destino sem fim. 
 
Enquanto sobre as areias, 
Apenas um pé a andar, 
Levaste-me Tu ao colo, 
Caminhando sobre o mar. 
 
Pegadas na areia, 
Um trilho teu, 
Talvez o que quiseste marcar. (bis) 
 
137. PERDOA SENHOR  
Perdoa, Senhor, o nosso dia,  
a ausência de gestos corajosos,  
a fraqueza de actos consentidos,  
a vida dos momentos mal amados.  
 
Perdoa o espaço que Te não demos,  
perdoa porque não nos libertámos,  
perdoa as correntes que pusemos  
em Ti, Senhor, porque não ousámos.  
 

Contudo, faz-nos sentir,  
perdoar é esquecer a antiga guerra.  
E partindo, recomeçar de novo,  
como o sol, que sempre beija a terra.  

138. PERDOA-ME SENHOR 
Perdoa-me Senhor  
Às vezes esqueço que daí olhas por nós  
E não me lembro de parar e ouvir Tua  
voz  
Ando num mundo em que não sinto  
Em que me escondo e em que minto  
Fico menor  
  
Ajuda-me, Senhor  
A ver a esperança quando à volta tudo é  
dor  
A ganhar força e a voltar a acreditar  
Eu já perdi a confiança  
Já não sou mais uma criança  
Não sei sonhar  
  
Perdoa-me Senhor  
Por fechar a minha mão sem a estender  
Por não me lembrar que devo dar sem  
receber  
E em vez de sim Te digo não  
Por isso peço o teu perdão, Senhor 
 
139. PERMANECE EM MIM 
Viste como te levou Iahweh 
O teu Deus e Senhor 
Por todo o caminho que percorreste  
Até chegar a este lugar  
 
Permanece,  
Permanece em mim,  
Permanece em mim 
Permanece em mim  
 
Assim a atrairei e a levarei  
Ao deserto, falar-lhe-ei ao coração,  



 

 

Fora já dali eu lhe darei  
Suas vinhas e o vale  
Como porta de esperança  
 
140. PORQUE TODA A VIDA VEM DE TI 
Porque toda a vida vem de Ti 
Em Tua luz, vejo a Luz 
Porque toda a vida vem de Ti 
E Tua luz, faz-me ver a luz. 
 
141. QUE ESTE VINHO E ESTE PÃO 
Que este vinho e este pão 
Sejam um traço de união 
Entre nós e o Senhor! 
E em cada hora do dia, 
Haja um hino de alegria 
Para cantar o vosso amor!  
E em cada hora do dia 
Haja um hino de alegria 
E em cada hora do dia 
Haja um hino de alegria 
Para cantar o vosso amor 
 
Nós oferecemos ao Senhor, 
Neste cântico de amor, 
A nossa força, a nossa vida! 
Vem ó Senhor, dá-nos a luz, 
Da redenção da Tua cruz, 
Da Tua morte revivida! (bis)  
 
142. QUEIRA EU O QUE DEUS QUER 
Mas que descanso é viver a morrer 
todos os dias 
Por ir contra o próprio querer e esquecer 
o que se queria 
E querer o que Deus quer 
Queira eu o que Deus quer 
 
143. QUEM AS MÃOS ESTENDE 
Quem as mãos estende  
Quem sabe dar valor  
E quem nunca se cansa  

Sabe de amor  
 
Quem cada manhã  
Saúda alegre o sol  
Quem é forte, quem vive  
Sabe de amor  
 
Quem não se retira  
Quem cuida com amor  
Quem as portas não fecha  
Sabe de amor 
  
Quem tem escondida  
Sua força numa cruz  
É porque recebeu  
De Deus essa luz 
 
144. QUERO LOUVAR-TE 
Quero louvar-Te, mais e sempre mais 
Quero louvar-Te, mais e sempre mais 
Buscar Tua vontade 
Tua graça conhecer 
Quero louvar-Te 
 
As aves do céu cantam para Ti, 
Os animais do campo reflectem o Teu 
poder. 
Quero cantar 
Quero levantar as mãos a Ti! 
 
Quero amar-Te, mais e sempre mais 
Quero amar-Te, mais e sempre mais 
Buscar Tua vontade 
Tua graça conhecer 
Quero amar-Te. 
 
Na nossa vida, Maria Tu és mãe 
Na nossa vida, Maria Tu és mãe. 
Em Ti nós encontrámos 
O sim que queremos dar... 
Maria. 
 



 

 

145. QUERO SER COMO TU, MARIA 
Quero ser como tu, 
Como tu, Maria, 
Como tu, um dia, 
Como tu, Maria. 
 
Quero amar Jesus... 
Quero aprender a amar... 
Quero dizer meu sim... 
Quero-me consagrar... 
Quero ser como tu... 
 
146. QUERO SER LUZ DO MUNDO  - 
HINO MISSÃO PAÍS 2012 
Sair do quarto escuro 
Tirar os olhos do chão 
Não ter o coração duro 
Entregar-me à missão 
 
Não se esconde a verdade 
Nas trevas é uma luz 
Quem procura a claridade 
Encontrará Jesus 
 
Quero ser luz do mundo 
Quero levar a vida de Quem me conduz 
Quero ser luz do mundo 
Refletir a cruz 
 
147. RECEBE-ME  
Recebe-me  
com toda a miséria que há em mim  
Com todos os desejos de seguir  
Por Teu caminho  
Iluminar  
É hoje o desafio na escuridão serviço 
entrega e fidelidade  
Até à morte.  
 
Hoje é tempo de dar  
De mãos cheias o que tu nos deste  
Brilhar, até me consumir  

Iluminar, um mundo em penumbra 
Porque não sou eu mas sim Tu.  
 
148. RENASCE EM MIM 
Se um dia ficasse sem ti, 
Olharia as estrelas do céu, 
P'ra lembrar que viveste por mim. 
E p'ra sempre guardar-te, 
Para sempre lembrar-te, 
Na marca de um gesto meu. 
 
Renasce em mim, 
Mostra como ama alguém, 
Que precisa de mim 
P'ra mostrar o melhor que Deus tem. 
(bis) 
 
O que eu sinto não posso explicar, 
É difícil saber e dizer; 
O que eu tenho não posso negar, 
Qu'é aquilo que eu quero, 
É a Ti que eu desejo 
E não vou abandonar. 
 
Reviver o que vivi, 
Renascer contigo, 
Conquistar o Teu espaço astral, 
Pois quem ama não teme o bem e o mal. 
 
149. RUÍNAS 
Quando eu estou mal 
Sem casa ou sinal, Tu me acolhes 
Quando tudo cai 
Mais que Mestre, és Pai e me ergues 
E eu volto a andar 
Sou destroço a cantar 
Tua história queimou meu pecado 
E ao olhar para a cruz 
Tua graça é luz 
Que ilumina e refaz o meu ser 
 
 



 

 

Minhas ruínas brotarão 
Minha vida vais erguer 
Como o fumo das cinzas 
Que Tu lês sem eu ver 
E Tua voz me fala 
No silêncio, meu Senhor 
Vou guardar para sempre 
Tua mensagem de amor 
 
Quando não sou sal 
E falta um ideal, Tu percebes 
Quando a fé se vai 
Tu és quem me atrai e me envolves 
 
150. SABOR DA MAÇÃ 
Quem é que fez o mundo?  
Quem inventou o sabor da maçã?  
Quem é que pintou as estrelas?  
Quem levanta o sol pela manhã?  
 
Quem é que faz bater as ondas?  
Quem faz as árvores crescer?  
Quem é que inventou a água?  
E me faz a mim viver?  
 
Tudo isto me é dado  
mesmo sem eu o merecer! 
Se não o recebo como dom  
Nunca o saberei agradecer!  
 
Quantas vezes bate o coração,  
sem nunca depender de mim?  
Quem é que sou eu para Ti,  
para gostares de mim assim?  
 
Quem é que inventou a vida?  
Quem é que vestiu as flores?  
Quem encena o pôr-do-sol?  
Quem é que inventou as cores?  
 
Quem é que faz girar a Terra?  
Quem é que encheu o mar?  

Quem pintou de azul o céu?  
Quem foi o primeiro a amar?  
 

151. SAI DESSE MUNDO 
Eu sei que não te posso mais ajudar 
Sei bem que não vais mudar! 
Tudo o que fazes é fácil de prever 
Tens o tempo a correr… 
Será que não vais esperar? 
Tens surpresas para aceitar! 
Uh Uh! 
 
Sai desse mundo 
Tens tudo p’ra viver! 
Será que não sabes que podes vencer 
o teu medo de perder? 
Sai desse mundo 
Tens tudo para ver! 
Será que não sabes que deixas fugir 
o que a vida nos dá pra sorrir? 
 
Deixa que o sorriso seja para ti 
A vontade de sonhar 
Mesmo que a vida pareça assim 
Não voltar a acordar… 
Vive tudo o que te faz rir 
Chora tudo o que há para chorar! 
Uh Uh! 
 
152. SANTO I 
Santo, Santo, santo é o Senhor  
Santo Senhor Deus do universo  
O céu e a Terra proclamam para sempre 
a vossa gloria,  
Hossana nas alturas  
 
Santo, Santo, santo é o Senhor  
Santo Senhor Deus do universo  
Bendito é aquele que vem em nome do  
Senhor,  
Hossana nas alturas  
 



 

 

153. SANTO II 
Santo, Santo é o Senhor Deus do 
Universo 
O céu e a terra proclamam a Vossa glória 
Hossana lá nas alturas 
 
Hossana, Hossana, Hossana lá nas 
alturas 
 
Bendito o que vem em nome do Senhor 
Hossana la nas alturas 
 
154. SANTO  (UMBAYA) 
Umbaya, umbaya, umbaya, umbaya  
Umbaya, umbaya, umbaya, umbaya  
 
Oh Sanctus Sanctus Dominus Deus 
Sabaoth  
Pleni sunt coeli et terra, gloria tua  
Hosanna in excelsis, In excelsis 
 
Oh Sanctus Sanctus Dominus Deus 
Sabaoth  
Benedictus sunt qui venit in nomine  
Domine Hosanna in excelsis, In excelsis 
 
155. SE CRÊS EM DEUS 
Se crês em Deus, 
Se acreditas que Ele há-de voltar. 
Segue o caminho que Jesus Te veio 
ensinar. 
E, então, verás que a vida se pode tornar 
melhor... 
 
Cantarei, cantarei o que Jesus veio 
ensinar: 
Que a maneira de chegar ao céu é amar, 
é amar. 
É amar, é amar o pobre, o rico e o 
pecador, 
E tudo o que nesta vida é querido do 
Senhor. 

Se Deus quiser hei-de deixar de pensar 
em mim. 
E assim roubar tempo ao tempo para O 
adorar. 
Serei feliz e comigo será todo o que 
cantar... 
 
156. SE PARA A FRENTE... 
Se para a frente queres caminhar 
Nunca digas que não ao bem. 
Pois alguém espera o teu sim. 
Esse alguém é o amor... 
Dá um passo em frente e avança! 
 
Sei que tens fome de amor. 
Por isso, te dei os irmãos para amares. 
Como Eu te amei assim conseguirás 
Chegar a ser feliz... 
Chegar a ser feliz... 
Chegar a ser feliz… 
 
157. SE TU SOUBESSES COMO TE AMO 
Se tu soubesses como te amo (2x) 
Deixarias de viver sem amor 
Se tu soubesses como te amo (2x) 
Deixarias de pedir por amor 
Se tu soubesses como te amo 
Como eu te amo, serias mais feliz 
 
Oh oh oh 
 
Se tu soubesses como te procuro (2x) 
Deixarias que te falasse ao coração (bis) 
Se tu soubesses como te procuro 
Como te procuro, ouvirias mais a minha 
voz 
 
Se tu soubesses como te sonho 
Como eu te sonho, pensarias mais em 
mim.  
 
 



 

 

158. SEI QUE AMAR-TE 
Sei que amar-Te não é fácil, 
Mas eu vou tentar 
Sei que Tu sofres, pois sabes  
Que eu não vou ficar 
 
Ó Senhor, eu caio 
E espero pela tua mão 
Teu amor sincero 
Nunca abandonar nem dizer não. 
 
Porque eu sei que Tu choraste, 
Sabendo que eu não fui capaz. 
E agora vi que reparaste 
Quando eu não olhei para trás. 
Descobri em ti, 
Encontrei o caminho a seguir. 
O que eu já senti 
Leva-me a querer conseguir 
 
Sei que às vezes, 
Vou um pouco longe demais 
Quando Tu esperas, 
Que eu vá para onde Tu vais. 
Se soubesses quanto eu gostava 
De sempre buscar 
Os teus passos mesmo quando 
Sei que não vou encontrar. 
 
159. SENHOR ENSINA-ME A VIVER 
Senhor eu peço o Teu amor por nós 
Sendo mais fácil conviver 
Com atenção ouvimos Tua voz 
Para podermos aprender 
 
Senhor dá-nos Tua graça e luz 
Para com força caminhar 
E carregando essa nossa cruz 
Fica mais fácil suportar 
 
Senhor, ensina-me a viver 
A dar e a receber 

De Ti o que eu mereço 
É tudo o que eu Te peço 
Para continuar, a poder caminhar 
Para a frente 
 
Gostava de Te poder ter aqui 
Tudo seria bem diferente 
Dar-Te a mão e irmos por aí 
Falar de Ti a toda a gente 
 
Ó Senhor, dá-me a Tua mão 
Que eu nunca diga não 
Tu és a minha luz 
És Tu quem me conduz 
Até à eternidade, com toda a liberdade 
Para sempre, ó Senhor  
 
160. SENHOR TEM PIEDADE  
Senhor tem piedade de nós, 
somos o Teu povo pecador. 
Toma a nossa vida de pecado e dor, 
enche o nosso espírito de amor. 
 
Cristo tem piedade de nós…  
Senhor tem piedade de nós… 
 
161. SENHOR TENDE PIEDADE (CUPAV) 
Senhor tende piedade 
Tende piedade de nós, 
Tende piedade de nós. 
Cristo (…) 
Senhor (…) 
 
162. SER SANTO 
Não sou super herói 
E nunca serei perfeito 
Num mundo que destrói´ 
Sou só mais um 
 
Tenho uma vida normal 
Mas não quero ser banal 
Aceito o compromisso 



 

 

De ser serviço 
 
E porque conheci Jesus 
Renovei a minha luz 
Sem limite ou medo de errar 
Vou com Ele anunciar 
 
Também tu, podes ser santo 
Inquieta o teu coração 
Também tu, podes ser santo 
Supera-te no amor 
 
Deus eu quero ser só Teu 
Sê o primeiro em mim 
Na alegria de rezar 
Dizer Te “Sim” 
 
Adorar-Te no altar  
Verdadeiro alimento 
Saborear Tua presença 
Quero seguir-Te 
 
163. SIM JESUS 
Sim Jesus, faz-me sempre 
Falar como se... 
Fosse a última coisa 
Que eu possa dizer. 
 
Sim Jesus, faz-me sempre 
Agir como se... 
Fosse a última coisa 
Que eu possa fazer. 
 
Faz-me sofrer a cada instante 
Como se... 
Fosse a última flor 
Que eu tenho p'ra Ti. 
 
Faz-me rezar a cada instante 
Como se... 
Fosse a última possibilidade 
Que eu tenho na terra p'ra falar conTigo! 

164. SÓ DEUS BASTA 
Tu nada Temas, nada te espante 
Pois tudo passa, Deus nunca muda 
A paciência, tudo alcança 
Quem a Deus tem, nada lhe falta 
Só Deus Basta 
Só Deus Basta 
Só Deus Bata , Aleluia 
 
165. SOMOS CF’S  
Somos CFs, somos CFs  
Podíamos ser outras letras ao calhas  
Somos CFs, somos CFs  
Do Amor de Deus somos as acendalhas! 
 
Acorda, vai rezar  
E depois espalha a tua fé  
O Amor de Deus é força  
Aproveita essa maré  
Se vires alguém perdido  
Mãos à obra para ajudar L 
iberta essas amarras  
Um irmão tens de salvar!  
 
A chama do Amor  
Que Deus nos dá cada manhã 
É luz que nos conduz  
E faz a Fé ser campeã  
Salta, dança e canta  
E dá sorrisos sem parar  
Se vires alguém perdido É 
 aí que tens de estar  
 
“Amai-vos uns aos outros  
Como Eu vos amei”  
É Cristo que nos pede  
Esta é mesmo a nossa Lei  
O lema do Conviva  
É esta Fraternidade  
Espalhar a nossa herança  
É viver em Caridade  
 



 

 

166. SOMOS TESTEMUNHAS DA 
RESSURREIÇÃO  
Somos testemunhas da ressurreição  
Ele está aqui  
Está presente, é vida e é verdade  
Somos testemunhas da ressurreição  
Ele está aqui  
Seu Espírito envia-nos a amar  
 
O Senhor Ressuscitou, vencendo a morte 
na Cruz  
Nossa esperança está n'Ele, Ele é nosso 
Salvador  
P'ra traz ficou o temor, a dúvida e a 
pouca fé  
Tornemos realidade, um reino novo de 
amor  
 
Tu nos reúnes Senhor, em torno do 
vinho e do pão  
E nos convidas a ser a Luz do mundo e 
sal  
Onde houver ódio e dor faremos surgir 
tua paz  
Em cada gesto de amor, Maria Mãe 
estarás  
 
167. SOMOS UM 
Ao passar a vida, eu sei que nem tudo vai 
ser 
como sonhei. 
Ter caminho p’ra fazer e um plano, sem 
saber ser “Mais alguém”. 
E vais ver, vais sentir, 
não precisas desistir 
quando a vida te pára e diz “Não!” 
Pois Eu estou junto a ti, 
dou-te a força que há em mim, 
tu és mais do que um só, somos um! 
 
Somos um, somos um, somos um… 
(Eu e tu somos um) 

Posso ser igual a mim, ou terei de 
desistir de ser assim? 
Confiar no coração, ou no plano que 
Deus tem para mim? 
Mesmo os que aqui não estão 
de ti esperam, com razão, 
teu rumo tu estás a traçar. 
Seres alguém, seres feliz, 
porque “Alguém” assim o quis, 
seres um “mais” para ti, somos um! 
 
Somos um, eu e tu, 
como a terra e o céu, 
unidos pelo mesmo sol. 
E de ti vais colher 
o orgulho de crescer 
e sorrires quando ouvires, somos um! 
 
168. SONHAR, VIVER 
Enquanto Ele estiver aqui 
Haverá sempre o amor 
E assim eu sou feliz 
Assim eu enfrento a dor 
 
Não adianta fugir 
Não adiante chorar  
Se da vida Ele sair 
Nada mais irá sobrar 
 
Sonhar, viver 
Sentir a vida a acontecer 
E rezar para ter  
Alguém p’ra acolher 
 
Sonhar, viver 
Todo o dia agradecer 
E rezar p’ra Deus ser 
O Senhor do meu viver 
 
Podem tentar-me atingir 
Podem-me magoar ou fazer sofrer 
Enquanto Deus estiver aqui 



 

 

A minha vida há-de arder 
 
Um pouco de oração vale mais que tudo 
Quando há problemas para resolver 
Eu fico conTigo, Senhor 
 
169. TOMAI E RECEBEI 
Tomai Senhor e recebei 
Toda a minha liberdade, 
A minha memória e o meu 
entendimento, 
Toda a minha vontade e tudo o que 
possuo. 
Vós mo destes, a Vós o restituo. 
Tudo é vosso disponde, 
Pela Vossa vontade, 
Dá-me apenas Senhor, 
O Vosso amor e graça, 
Que isso...me basta! 
 
170. TOMO ESTE PÃO E ESTE VINHO 
Tomo este Pão e este Vinho 
Em memória do meu salvador. 
Tomo este Pão e este Vinho 
São o Corpo e Sangue do Senhor. 
 
Bebendo o Teu Sangue neste cálice 
Bebo o sangue da Nova Aliança; 
O que derramaste pelos homens, 
Para remissão e esperança. 
 
Tomando o pão que é o Teu Corpo, 
Comungo a Igreja transcendente. 
Faz Teu Corpo eterna a minha alma, 
Pela fé nos salva para sempre. 
 
Eu venho faminto a esta mesa, 
Onde Tu Te dás em plenitude. 
Venho comungar a esperança, 
A vida da minha juventude. 
 
 

Levarei comigo a Tua luz. 
Irei pelo mundo anunciar. 
Que por nós morreste numa cruz, 
Mas pudeste a morte derrotar. 
 
171. TU ÉS A ÁGUA VIVA 
Manifesta a tua santidade em mim 
Toma-me de entre a minha dispersão, 
Recolhe-me de onde me perdi 
Enche-me de novo o coração. 
 
Tu és a água viva, 
Tu és a água pura, 
Inunda-me, inunda-me 
E tudo se transformará em mim. (bis) 
 
A Minha terra se abrirá de chuva 
As minhas pedras não farão mal a 
ninguém 
Meus montes serão caminho para todos; 
Meu pasto abundante cura será; 
Para todo o que coma de mim, 
E Eu serei a terra que emana leite e mel. 
 
Dar-me-ás umas entranhas novas 
As minhas pedras não faram mal a 
ninguém, só acariciarão… 
 
Infunde o teu Espírito em mim Senhor,  
E faz com que apaixone por mim! 
Que queira fazer morada em mim e 
assim eu tenha sabor a Ti.  
 
Então habitarei a terra que é minha,  
E eu serei o Teu povo e Tu serás meu 
Deus! 
 
172. TU ÉS FONTE DE VIDA 
Tu és fonte de vida 
Tu és fogo, Tu és amor,  
Vem Espírito Santo 
Vem Espírito Santo 



 

 

173. TU ÉS O SOL  
Tu és o sol num novo amanhecer!  
Tu és farol, a vida a renascer!  
Maria! Maria! És poema da amor!  
És minha mãe e mãe do meu Senhor! 
  
Hoje quero acordar  
E ter-te junto a mim:  
Quero hoje cantar  
Poemas de amor sem fim!  
 
Com a luz do teu olhar  
Vou semear a esp'rança.  
Pelo tempo vou voar,  
Sentir que sou criança.  
 
Teu carinho e ternura  
Abraçam todo o mundo.  
Teu sorriso de candura  
Certeza de amor profundo.  
 
Teu rosto puro e lindo  
É luz dum novo dia.  
É espaço infinito  
De amor, paz e alegria.  
 
174. VAI E FAZ O MESMO—Hino Missão 
País 2014 
Se estou a olhar da maneira errada 
Se quero tudo e não mudo nada 
Se não páro, tenho a vida parada 
 
Eu tento levantar-te, trazer-te p’ro meu 
lado 
Quando ajudo, sou levantado 
 
Se quero ser santo e mudar assim tanto 
Vou seguir Jesus, vou sair do meu 
canto! 
 
Ele diz vai e faz o mesmo 
Eu não posso complicar 

Vou tentar mudar o mundo 
E agora vou começar 
 
Ele diz vai e faz o mesmo 
Eu não posso complicar 
Vou tentar mudar o mundo 
E é aqui que eu vou começar 
 
Eu quero mesmo viver a sério 
Fazer o que está certo 
E começo por quem está perto 
 
175. VAI E SEGUE-O 
Tu já tens, tu já és  
O escolhido membro especial 
Move-te, corre o mundo de lés-a-lés 
Amanhã nada vai ser igual 
Renova a atitude, usa bem os teus pés 
 
E vai não pares de lutar 
Tu tens tudo para dar 
E vai ser sal e luz da terra 
E vai remar contra a corrente 
Sem medo de crer e ir em frente 
E vamos juntos com Ele 
Juntos em missão 
Ser um com Jesus em comunhão 
E vai e segue-O 
 
É confusa a missão que o Pai te deixou 
Aceita e acredita, vê o quanto Ele te 
amou 
Muda o teu sentido já podes decidir 
Faz desta escolha o teu caminho 
E Vai sempre a sorrir 
 
176. VASOS DE BARRO 
Nós não nos pregamos a nós  
Mas ao Senhor  
E apenas o fazemos por Seu Amor  
Nas trevas resplandece a Luz  
Disse Deus  



 

 

E foi Ele quem brilhou no coração dos 
seus  
 
Trazemos porém  
Este tesouro  
Em vasos de barro  
Para que se possa ver  
Vir de Deus  
Esse poder  
 
Sabemos que Aquele que O ressuscitou  
Também ressuscitará aqueles por quem 
olhou.  
E assim jamais iremos perder a Alegria  
Grande é o peso da glória que nos 
espera um dia  
 
177. VEDE SENHOR 
Vede Senhor quanta gente 
Nunca ouviu falar de Vós. 
Quanta gente não sabe, 
Que deve amar alguém... 
Senhor, aceita-nos assim... 
 
Vede Senhor, nós chegámos, 
Prontos a dar o que temos. 
A vida alegra ou triste, 
O amor que em nós existe... 
Senhor, aceitai-nos assim... 
Assim... 
Assim... 
 
178. VEM DAÍ 
Quando as trevas se dissiparam 
Quando amanheceu o Amor 
O Homem feliz vivia sem dor 
Quando depois a escuridão 
Tornou a noite solidão 
E o Homem sofria sem o seu Senhor 
  
Vem daí, vem daí 
É Deus que te chama 

É Deus que te ama 
O Deus que os homens 
Precisam de olhar 
Vem daí, vem daí 
É Deus que te manda 
Pelo mundo inteiro 
És o sal da terra 
Luz sempre a brilhar 
  
Quando apareceu Jesus 
Quando Ele se fez pão 
Alguns entenderam e deram as mãos 
Houve porém quem cheio de si 
Virasse as costas à verdade 
Ao Deus da história à eternidade 
  
Estás aqui tu que acreditaste 
Naquela cruz, naquela hora 
Também tu agora te queres ir embora 
O mundo porém precisa de ti 
Dos jovens que hoje se querem dar 
E a toda a gente Cristo anunciar.  
 
179. VEM ESPÍRITO 
Eu quero amar, eu quero ser 
Aquilo que Deus quer 
Sozinho eu não posso mais 
Sozinho eu não posso mais viver 
 
Eu quero viver, eu quero fazer 
Aquilo que Deus quer 
Sozinho eu não posso mais,  
Sozinho eu não posso mais viver 
 
Vem Espírito (Vem Espírito) 
Vem Espírito,  
Sozinho eu não posso mais  
Sozinho eu não posso mais viver 
 
180. VEM SENHOR 
Vem, Senhor, ensinar-me a rezar. 
Vem, Senhor, ensinar-me a esperar. 



 

 

Quero ter uma razão p'ra viver, 
algo em que acreditar. 
Eu só quero amar a Ti, Senhor. 
 
Então saberei 
qual o caminho a seguir 
e encontrarei a razão de existir. (bis) 
 
Sei, Senhor, que um dia Tu virás 
a este mundo que te pede amor e paz 
construir algo que a todos trará 
a alegria de sentir que esta vida mudará. 
 
181. VEM SENHOR JESUS  
Como a terra espera a chuva que a 
fecunda e a mantenha Como a areia no 
deserto fala ao vento que a acompanha 
Como a corça corre e salta até achar 
onde beber Esperamos o Senhor até Ele 
aparecer.  
 
Vem Senhor Jesus, oh vem depressa. 
(Bis)  
 
Como o guarda pela aurora esperamos o 
Senhor Como alguém espera atento o 
seu amigo com ardor Como a palma 
espera o vento ao chegar o entardecer 
Esperamos o Senhor até Ele aparecer.  
 
Como a flor chama o sol sempre que a 
alumia Como a noite e as estrelas 
chamam sempre o novo dia Como o dia 
chama a noite como a noite o 
amanhecer Esperamos o Senhor até Ele 
aparecer  
 
182.VEM E SEGUE-ME  
Vem e segue-me! (2x)  
Meu Pai, pedes que te siga  
E eu finjo não entender.  
Olha para, o meu dia-a-dia:  

Ainda assim me vais querer?  
 
Eu sou fraco, Pai,  
e terei fome,  
terei sede de amor.  
Eu tenho a minha vida,  
O meu conforto  
Não queres alguém melhor?  
 
Contigo sou capaz,  
contigo irei,  
conquistarei o mundo para Ti, para Ti  
Quero quebrar amarras! Quero deixar! 
Para trás o que me prende,  
Se vou contigo farei milagres!  
Vem e segue-me!  
 
Será a mim que queres chamar?  
Não encontro em mim uma razão…  
Quero saber onde moras  
Permanecer em Comunhão  
Eu sou pecador  
Mas confio em Ti  
Aceito o Teu amor:  
assumo humildemente,  
Que Tu me salvas,  
E me pedes santidade….  
 
Senhor, quero aceitar  
Sem medo a minha vocação  
Com preserverança quero caminhar  
Com passo firme em oração  
Eu sei que só em Ti,  
A Fé é sal,  
que leva à conversão.  
Jesus quero seguir-Te  
Sou pedra viva  
Vou viver esta missão!  
 
Vem e segue-me (3x)  
Vem... vem e segue-me!  
 



 

 

183. VEM VIVER EM NÓS, SENHOR 
Vem viver em nós Senhor 
Vem viver em nós (bis) 
 
184. VENHO 
Venho com as minhas mãos vazias. 
Venho como um cego atrás da luz 
Venho como criança perdida.  
Venho aprender a amar Jesus 
 
Perdoa-me,  
Ensina-me Senhor, 
a ser melhor 
A amar-Te mais. (bis) 
Venho para aprender a ser santo 
Venho pedir, Senhor, a Tua ajuda. 
Quero ser alegre e ser humilde.  
Sei que com fé a vida muda. 
 
185. VIA DE AMOR 
Via de Amor, és Tu Jesus 
O pão do céu 
Que nos transforma em Ti. 
 
Não, não estamos sós sobre esta terra, 
Pois Tu ficaste entre nós, para nos saciar. 
És pão da vida, 
E inflamas com o Teu amor toda a 
humanidade. 
 
Sim, temos o céu sobre esta terra. 
Pois Tu ficaste entre nós, mas nos levas 
conTigo. 
Para Tua casa 
Onde viveremos junto a Ti toda a 
eternidade. 
 
Não, a sombra da morte não nos traz 
medo. 
Pois Tu ficaste entre nós e quem vive em 
Ti, 
Vive para sempre. 

És Deus connosco, és Deus no meio de 
nós 
 
186. VIM AQUI  
Vim aqui, ó Virgem Mãe,  
sem saber o que dizer.  
Eu olhava a tua imagem,  
não a conseguia ver.  
Sentei-me e assim fiquei  
em silêncio a pensar.  
Senti descer, ó Mãe,  
sobre mim o teu olhar.  
Foi então que eu comecei  
com alegria a rezar  
 
187. VOU-TE MOSTRAR 
Vou-te mostrar que as árvores riem para 
ti  
Vou-te mostrar que as estrelas dão sinais 
de si  
Vou-te mostrar que o sol te aquece e te 
abraça  
E que tudo não passa de saber viver  
E contemplar…  
 
Olha à tua volta e pensa em Deus  
Aquele que deu tudo e tudo aos seus  
Entrega o teu estar e o teu olhar  
E sem o reparar  
Ele vai-te abraçar 
Vai-te ajudar 
 
Vou-te mostrar que isto basta p'ra viver  
Vou-te mostrar que nada mais tu vais 
querer ter  
Que nada mais tu vais querer ser  
Apenas aquele que quer crescer 
 
188. VOU DIZER-TE QUE O AMOR  
Andava triste no meio da vida  
Sem ter um ponto de partida  
Tinha fome e tinha sede  



 

 

De encontrar um caminho  
Até que alguém que eu já conhecia  
Transformou a minha noite em dia  
Deu-me o pão e o vinho da vida  
E eu logo escutei  
  
Vou dizer-te que o Amor  
É o que Jesus é por ti  
Jesus Cristo, Senhor  
Está contigo até ao fim  
E se alguém disser agora  
Que Tu queres muito mais de mim  
Jesus Cristo, És o caminho até ao fim!  
Na nananana...  
  
Tenho andado e andarei  
À procura na multidão,  
Perdi amigos que precisei,  
Mas encontrei muito mais  
Bebi Teu sangue, o vinho da Vida  
Tua Voz é o que procurei  
Teu corpo o pão numa cruz erguida  
Que eu logo adorei  
  
Este silêncio que me incendeia  
É uma chama de Amor que ateia  
Um braseiro no coração  
Como o vinho e o pão  
És o caminho, a Verdade e a Vida  
És o Amor que já encontrei  
Transformaste a morte em vida  
E eu sempre cantarei  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. Hino CF  
2. Abençoai Senhor 
3. Agradece a Deus   
4. Braços no ar  
5. Braço, Perna, Cabeça, Coração 
6. Caminhando eu vou   
7. Canta, grita, pula, louva, ama 
8. Deixa a glória de Deus brilhar 
9. Esta luz pequenina   
10. Estou alegre    
11. Eu tenho muita alegria  
12. Fazer comunidade   
13. Festa da juventude  
14. Grande, grande é o amor  
15. Melhor que Jesus não há  
16. Minhas mãos estão cheias 
17. O Diabo está zangado 
18. O Pai Abraão 
19. Ocuparmo-nos mais   
20. Olaria de Deus   
21. Pedro, Tiago e João 
22. Põe o pé direito dentro  
23. Por isso estamos aqui  
24. Se tu amas a Jesus  
25. Semente crescida 
26. Teremos tanto  

27. A Paz Esteja 
28. A Tua Palavra Senhor (Aleluia) 
29. A Uhm Boe 
30. A Vida é...  
31. Acolhe a Vida 
32. Adoramus Te O Christe 
33. Agora é Hora 
34. Água     
35. Alegrai-Vos No Senhor  

36. Aleluia I 
37. Aleluia II 
38. Aleluia, Glória a Deus 
39. Amar 
40. Amanhã 
41. Ao estar ante a Ti 
42. Ao pé de Ti    
43. Aqui estou eu, Deus   
44. Aqui Estou Jesus   
45. Avé Maria, Gratia Plena 
46. Basta-me a Tua Graça  
47. Bem Aventuranças   
48. Caminha Na Luz  
49. Caminhando pela vida  
50. Canoa   
51. Cantarei ao Senhor 
52. Canto Aleluia  
53. Civilização do Amor   
54. Como é bom Senhor...  
55. Como é lindo ver   
56. Como o Pai me amou  
57. Como São Belos Os Pés  
58. Consagração 
59. Corça 
60. Crianças, Jovens e Velhos 
61. Dá a Paz 
62. Dá-me amor, dá-me humildade 
63. Dá-nos Tua Paz 
64. Dar mais  
65. Deixa a Luz do Céu entrar  
66. Deixa Deus entrar 
67. Desperta 
68. Deus de beleza 
69. Deus é Amor   
70. Deus Está Aqui   
71. Deus precisa de ti   
72. Deus Tu És O Criador...  
73. É O Meu Corpo  
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74. É o Senhor   
75. Eis O Pão, Eis O Vinho  
76. Em Nome do Pai   
77. Emanuel    
78. Entrega 
79. És A Minha Vida   
80. Espírito Santo desce sobre nós 
81. Esta é a nossa oferta 
82. Este Pão    
83. Estrela Polar  
84. Eu desejei ardentemente  
85. Eu não sou nada   
86. Eu Quero Ser  
87. Eu Sou O Pão Vivo  
88. Fé a Arder 
89. Fica Entre Nós   
90. Fogo De Deus    
91. Força e Vitória 
92. Glória a Ti, Senhor (Aclamação) 
93. Graças    
94. Guiado Pela Mão   
95. Hino à Caridade   
96. Ide E Proclamai 
97. Inunda o meu ser 
98. Lança-te     
99. Louvado Sejas 
100. Luz terna e suave   
101. Mãe    
102. Magnificat   
103. Mais além  
104. Mar adentro   
105. Maravilhas   
106. Maria da Aliança   
107. Maria De Nazaré   
108. Maria, Tu Fixaste Meus Olhos 
109. Meu Tudo 
110. Missão  
111. Mostra-me Senhor   
112. Muito Obrigado   
113. Na Sua Dor   
114. Nada nos separará  
115. Nada sem ti, nada sem nós 

116. Nada Te Turbe   
117. Não Adores 
118. Não há solidão 
119. Não te ardia o coração 
120. Nas Tuas mãos, oh Pai  
121. Ninguém te ama como Eu 
122. O Amor de Deus repousa em mim 
123. O Auxílio Virá Do Senhor  
124. O Povo de Deus  
125. O Senhor é a minha força 
126. O Senhor é meu pastor 
127. O Verbo de Deus  
128. Onde Deus te Levar 
129. Onde Houver Amor 
130. Oração de São Francisco 
131. Oração de S. Pedro 
132. Pai   
133. Pai eu te Adoro   
134. Pai Nosso Galego   
135. Pão do Céu    
136. Pegadas Na Areia   
137. Perdoa Senhor   
138. Perdoa-me Senhor  
139. Permanece em mim 
140. Porque toda a vida vem de Ti 
141. Que este vinho e este pão 
142. Queira eu o que Deus quer 
143. Quem as mãos estende 
144. Quero Louvar-Te 
145. Quero Ser Como Tu, Maria  
146. Quero ser luz do mundo 
147. Recebe-me    
148. Renasce em Mim   
149. Ruínas 
150. Sabor da maçã 
151. Sai desse mundo 
152. Santo I     
153. Santo II 
154. Santo (Umbaya)   
155. Se crês em Deus   
156. Se para a frente...   
157. Se tu soubesses como te amo 



 

 

158. Sei que amar-Te 
159. Senhor Ensina-me a Viver  
160. Senhor tem piedade 
161. Senhor tende piedade (CUPAV) 
162. Ser Santo 
163. Sim Jesus   
164. Só Deus Basta   
165. Somos CF’s    
166. Somos Testemunhas Da Ressurreição  
167. Somos um   
168. Sonhar, Viver   
169. Tomai e Recebei   
170. Tomo este Pão e este Vinho  
171. Tu és a água viva    
172. Tu és fonte de vida   
173. Tu és o sol 
174. Vai e faz o mesmo  
175. Vai e segue-O   
176. Vasos de Barro   
177. Vede Senhor    
178. Vem Daí    
179. Vem Espírito 
180. Vem Senhor 
181. Vem Senhor Jesus 
182. Vem e segue-Me  
183. Vem viver em nós, Senhor 
184. Venho  
185. Via de Amor    
186. Vim aqui  
187. Vou-te mostrar   
188. Vou dizer-te que o Amor   



 

 



 

 


