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 ouvir, movendo‐se por entre os ramos
Tu O podes ouvir, cantando connosco aqui
Tu O podes levar, quando pela porta saíres
Tu O podes guardar, para sempre no teu coração

Promessas
Minha promessa atende,
meu Deus, Deus meu.
E sobre mim estende,
o manto Teu.
Eu Te amo e quero amar,
cada vez mais!
Não deixes de escutar,
Senhor meus ais.
Juro seguir Teus passos,
como um Cristão.
E de por em Teus braços,
meu coração.
Minha alma toda cega
de fé e de amor
Hoje e sempre se entrega
a vós Senhor.
Defende‐me do mal
Jesus, meu Rei
Que em prol de Portugal
Batalharei!

Ofertório
Vede Senhor, quanta gente
Nunca ouviu falar de Vós
Quanta gente não sabe
Que deve amar alguém
Senhor, aceitai‐nos assim

Vede Senhor nós chegámos
Prontos a dar o que temos
A vida alegre ou triste
O amor que em nós existe
Senhor, aceitai‐nos assim

Comunhão
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. (x2)
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.

Acção de Graças
Podes achar que não tens
Para onde ir, nem que fazer
Não sabes bem quem és aqui
Neste mundo, tão grande e frio
Mas há qualquer coisa em ti
Que te faz crer, querer ser alguém
Querer ser alguém!

E a vida não vai parar, vai com 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 ele se vai lembrar
De me ajudar, será que sim?
Mas há qualquer coisa em mim
Que me faz crer, acreditar
Acreditar!
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Final
Despertou de um sonho, um homem viu...
E fez nascer em cada olhar
A semente da nova alegria
Dando a mão a quem precisa,
Sempre certos na divisa,
Caminhando monte a cima
Renovando a vida.
Olhar o mundo como ele o vê
Queremos ser a imagem de B.P.
O topo está mais perto dentro de nós
Vamos levar ao mundo a sua voz
A sua voz na razão de viver
O seu viver para construir
Deixando o mundo sempre um pouco melhor
Sempre Alerta para Servir
E quando ele olhou em seu redor,
Não reparou que a noite,
Agora não era tão noite.
E ao romper de um novo dia,
Vendo a gente que o seguia,
Fez‐se raiz de uma árvore
Renovando a vida.
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