Entrada

Comunhão

Final

Deus precisa de ti
Muito mais que tu possas imaginar (x2)
Precisa de ti muito mais que as estrelas
Precisa de ti muito mais que o mar
Precisa de ti muito mais que a Terra
Precisa de ti
(x2)

Quando t’encontro descanso,
Tu reconfortas minh’alma.

Ah! Vinde todos à porfia
Cantar um hino de louvor
Hino de paz e de alegria
Que os anjos cantam ao Senhor

Tu precisas de Deus
Muito mais do que possas imaginar (x2)
Precisas de Deus muito mais que as estrelas
Precisas de Deus muito mais que o mar
Precisas de Deus muito mais que a Terra
Precisas de Deus
(x2)

Kyrie
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

Cristo Senhor és o guia,
o bom pastor que me conduz;
minha vida, minha luz,
minha vida, minha luz.
Por teus caminhos me guio,
para louvor do Teu nome.
Não temerei os perigos,
pois sei que Tu estás comigo.
O Teu festim me conforta,
faz‐me cantar de alegria.
Tua bondade me ajuda
no viver de cada dia.
Minha morada para sempre
seja a Tua casa, Senhor.

Gloria in excelsis Deo (2x)
Naquela noite venturosa
Em que nasceu o Salvador
Os anjos com voz harmoniosa
Deram no Céu este clamor
Vamos juntar‐nos aos pastores
P’ra irmos todos a Belém
Saudar em férvidos louvores
O Salvador que hoje nos vem
Não requer fausto e aparatos
Quem é riqueza lá nos Céus
Ó pobrezinhos, vinde gratos
Reconhecer o vosso Deus

Senhor tem piedade de nós

Acção de Graças
Ofertório
Senhor,
Venho hoje aqui deixar
Em oração entregar
Tudo aquilo que passou
Senhor,
São os dias que vivi
Sorrisos que recebi
O amor que eu encontrei
Senhor,
a minha vida é assim
Aqui a deixo para ti
É tua queres aceitar
Senhor meu Deus (bis)

Não sei como louvar‐te, nem que dizer, Senhor:
confio na tua palavra, que me abre o coração.
Toma a minha vida, que é simples ante ti:
ela quer ser louvor pelo que fazes em mim.
Glória, Glória a Deus!
Glória, Glória a Deus! (bis)
Sinto em mim Tua presença, sou como Tu me vês,
toma a minha pobreza, e dá‐me a tua paz.
Indigno dos Teus dons, mas p'lo Teu grande amor,
teu Espírito me anima: graças te dou, Senhor.
Graças por tua palavra, graças pelo amor,
Graças por nossa mãe, graças Te dou Senhor.
Graças por meus irmãos, graças pelo perdão,
Graças porque nos queres junto a Ti, Senhor.

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 Deus nos veio ensinar
Que a maneira de chegar ao céu
É Amar, é Amar
É Amar, é Amar
O pobre, o rico, o pecador
E tudo o que nesta vida é querido do Senhor
Se Deus quiser, hei‐de de deixar de pensar em mim,
E assim roubar tempo ao tempo para O adorar,
Serei feliz e comigo será todo o que cantar.
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