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1. É Impossível

Do Lam Fa Do
Olho, em tudo, e sempre encontro a ti.
Estás no céu, na terra, onde for.

Fa Sol
Em tudo o que acontece 

Do Sol/Si Lam
encontro o teu    a    -    mor.

Fa Sol
Já não se pode mais deixar de crer 

Do
no teu amor (bis)

Do7

Fa Sol
É impossível eu não crer em ti,

Do Sol/Si Lam
É impossível eu não te encontrar,

Fa Sol Do
É impossível não fazer de ti meu ideal.  (bis)

2. É o Meu Corpo

Do Fa Do
É o Meu corpo: tomai e comei.

Sol Sol7
É o Meu sangue: tomai e bebei.

Do Do7
Porque Eu sou a Vida, 

Fa Do
porque Eu sou o amor!

Sol Do
Ó Senhor, faz-nos viver no teu amor.

Do
Como o Senhor nos amou,

Fa Do
jamais alguém pode amar;

p’lo caminho da justiça

Sol Sol7
nos ensina a caminhar.

Do Do7
Quando estamos reunidos. 

Fa Sol
e partilhamos seu pão,

Do Sol Do
Ele nos dá o seu amor e a sua paz.

Como o Senhor nos amou,
jamais alguém pode amar,
em tudo o que nos legou,
manifestou o seu amor:
quem comer a minha carne
e do meu sangue beber
permanecerá em mim e Eu nele.

Como o Senhor nos amou,
jamais alguém pode amar;
reuniu os homens todos
na justiça e na verdade.
Quem no mundo quer amar,
é um membro do seu corpo,
nada o pode separar do seu amor.

3. Nada nos separará

Do Fa Do
Nada nos separará, nada nos separará

Do Mim Lam
nada nos separa - rá 

Fa Sol Do
Do amor de Deus.



4. É o Senhor

Re Sol9/Re
É quem anda sobre as águas

Re Sol9/Re
É quem multiplica o pão

Re Sol9/Re La/Re
Quem acalma com sua voz meu temporal

Re Sol9/Re
Quem me pede que encha as talhas

Re Re/Do# Sim
Para dar vinho a    beber

Re Sol9/Re Re
É quem rema no mais fundo do meu ser

Fa Do
É palavra que alimenta

Rem Lam
É a brisa que me alenta

Si La
É a vida, é o caminho, é a verdade

Re Sol9/Re La/Re Sol9/Re
É o Senhor       -                     

Re Sim Mim La
Não arde acaso o nosso cora - ção

Re Sol9/Re Fa#m Sim
É o Senhor       -                    

Sol Sim Sol Fa#m
É quem me chama, é quem me ama

Mim La Re
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.

5. Ó Santissima

La Re La La Re La
Ó    Sanctissima, o    pi  -   issima, 

La7 Re Mi
dulcis    Virgo Maria, 

La
Mater amata, intemerata, 

Re La Mi La
ora, ora pro       no - bis.

Tu refugium et solatium dulcis Virgo Maria,
Quidquid optamus, per te speramus, 
ora, ora pro nobis.

Tua gaudia et suspiria, luvent nos ó Maria
In te speramus, ad te clamamus, 
ora, ora pro nobis.

6. Aleluia, a Palavra

La Do#m Re Mi
Aleluia,          a palavra é Deus em nós!
Aleluia, a palavra é Deus em nós!

La Do#m Re Mi
Aleluia, aleluia,       aleluia!
Aleluia, aleluia, aleluia!

7. Magnificat

Do Fa Sol Do
Magnificat, Magnifigat,
Magnificat anima mea, Dominum.
Magnificat, Magnificat,
Magnificat anima mea.



8. Ó Senhor Recebe

Mi Mi/Re#
Ó Senhor, 

La9/Do# La9/Do
recebe o pão que oferecemos
Por teu Espírito, será para nós

La9/Do#
Pão de vida

Si4/Re#
Jesus Cristo

La9 Si7
Que desceu dos céus
Ele nos diz: é meu corpo, 
que entrego por todos

E também
Recebe o vinho do campo
Por teu espírito, será para nós
Bebida de salvação, fonte de perdão
Ele nos diz: é meu sangue
Que derramo por todos 

9. É teu o pão

Do Sol Lam Mim
É teu o pão que nós ofere - cemos,

Fa Sol
é tua a vida que vivemos.
É teu o vinho que nós ofertamos,

Do7
é tua a dor que suportamos. 

Fa Sol Do Lam
Obrigado Senhor, meu Deus,

Fa Sol Do Do7
obrigado Senhor 

Fa Sol Do Lam
a tua vida é a nossa vida.

Fa Sol La
Obrigado Senhor,

Fa Sol Do
pois só vós sois o amor.

A vós, Deus e meu Senhor,
meu corpo e minha alma ofereço.
A vós, ó Rei Imortal,
ofereço todo o universo.

10. Ao longo da tua vida

La Re La
Ao longo da tua vid  -   a

Mi La
tu não caminhas só,

Re La Fa#m
contigo pelo camin - ho

Sim Mi Re
Santa Maria    vai.

La7
Maria

Re La
vem, vem connosco a caminhar

Mi La
Santa Maria, vem. (bis)

Ainda que alguém te diga:
nada podes mudar,
luta por um mundo novo,
luta pela verdade.

Se pelo mundo os homens
não se conhecendo vão,
ao que caminha a teu lado
não negues a tua mão.



11. Ale-Alé

La Mi La
Alé, alé, aleluia. (bis)

Mi La
Alé, alé, aleluia, alé, aleluia. (bis)

Mi La
Vamos ouvir, aleluia,

Mi La
Jesus falar, aleluia.

Mi
Sua palavra, aleluia, alé,

La
vamos proclamar. (bis)

12. Acorda a Voz

Re
Acorda a voz

Sol
Há sempre música no ar

Re
Não estamos sós

Sol
Se para ti vamos cantar

Mim La
Há em Cristo uma alegria

Mim La
Que sentimos no dia-a-dia

Do La
E cada vez que vimos aqui

Re Sol
Há sempre música entre nós

Re Sol
Nós a cantar não estamos sós

Mim
Cantaremos

Mi La
Um hino ao teu amor

Re
Um hino em teu louvor

Não chores não
Quando a tristeza te doer
Junta-te a nós
Canta uma música qualquer
Há em Cristo uma alegria
Que sentimos no dia-a-dia
E cada vez que vimos aqui

13. Confio

Sol Re/Fa# Mim
Confio em teu po  -   der

Do Lam Re
E em tua bon - dade

Sol Re/Fa# Mim
Em    ti con  -   fio

Do Lam Re
Com filiali  -   dade

Si7 Mim Si7 Mim
Confio cegamente e em toda a situação

Do Sol/Si Lam Re Sol
Mãe no teu Filho e na t - ua protec - ção (Bis).

14. Aleluia (normal)

Do Sol Lam Mim
Aleluia aleluia aleluia

Fa Do Sol Do
Aleluia aleluia (bis)



15. Amar

Sol Re
Senhor, eu não quero sentir

Fa
Que o teu mandamento de amor

Do Sol Si Do Sol/Si
É       só    uma obrigação

Lam
Mas que ele venha de dentro

Do Re
Eu quero ser teu instrumento

Senhor, quero ser feliz
Amando meus irmãos
De uma forma natural
Quero sorrir e quero chorar
Com o que me deste para desfrutar

Sol Re Mim
Amar, eu quero aprender a amar

Sim Do Sol/Si
Porque eu nasci p’ra amar

Lam
Ao dar-me o teu sopro divino

Do Re
Marcaste o meu ideal

Sol Re Mim
Amar, eu quero aprender a amar

Sim Do Sol/Si
Porque eu nasci p’ra amar

Lam
Para saber que estou vivo

Do Re
Porque há algo teu que eu sei dar:

Sol/Re/Mim/Do/Sol/Si/Lam
o amor.

Senhor, quero descobrir
Que há algo que me deste que posso partilhar
E poder abraçar confiante a vida
Sabendo que vou fazer-te feliz

16. Ao pé de ti

Sol Do
Saio à rua p’ra pensar

Re Sol
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.

Sol7 Do Re
Sei que deixei de crer em ti

Sim Mim
Sei que deixei de olhar para ti

Do Re
Mas sei que hoje tudo o que quero

Sol
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.

17. Nada te Perturbe

Lam Rem Sol Do
Nada te perturbe, nada te espante,

Lam Mi Mi7 Lam
quem a Deus tem, nada lhe falta.
Nada te perturbe, nada te espante,
só Deus basta.



18. Avé Maria,estrela da manhã

La Fa#m La Fa#m Re
Avé Maria,       estrela da manhã,

Mi Re Mi La
tu que velaste esta noite por nós,

Do#m Re Do#m
roga por nós          que começamos este dia,

Sim Rem Mi
roga por nós e por toda a nossa vi    -    da.

Rem Mi La
Avé Maria
 
Ó Mãe bendita, dá-nos o teu Filho
que tu trouxeste no teu seio por nós.
Nasceu por nós p'ra nos libertar da morte.
Morto por nós p'ra nos conduzir à vida. 
Avé Maria

Cheia de graça, luz do caminho,
onde há a vida preparada p'ra nós.
Pede por nós misericórdia ao Senhor,
pede por nós, que nos dê a sua paz. Amén.

19. Avé Maria (Frei Hermano)

Do Sol
Avé Maria, cheia de graça,

Rem Fa Sol Do
que por nós passa dando alegria.
Nosso Senhor convosco está
e a nós nos dá o seu amor.

Mim Lam
Rogai por nós, os pecadores,

Re Re7 Sol
das nossas dores ouvi a voz.

Sol7 Re Sol Sol7
E na agonia, quando chegar - ,

Do Sol
seja a rezar, Avé Maria,

Do Re Re7 Sol
seja a rezar, Avé Mar  -   ia  -   .

Santa Maria, ó Mãe clemente,
da nossa gente sois luz e guia.
Ao português que a paz vos pede,
perdão concede mais uma vez

20. Avé Maria, por Tua pureza

Do
Avé Maria, 

Sol/Si Lam
por tua pureza conserva puros

Mim Sol
Meu corpo e minh’alma

Do
Abre-me amplamente o teu coração

Sol/Si Lam
E o coração do teu filho

Mim
Dá-me almas

Fa
Confia-me as pessoas

Sol Do Sol/Si
E tudo mais toma-o para Ti 

Lam
Dá-me almas

Mim
Confia-me às pessoas

Fa Sol Do
E tudo mais toma-o para Ti



21. Avé Maria (Todo o dia eu espero)

Re La Sol La
Todo o dia eu espe  -   ro

Re La Sol La
que esta hora chegue enfim.

Re La Re
Para sentir que o teu olhar

Sol La Re
descansa agora em mim.

Re La Sol La Re La Sol La
A  -   vé Mari  -   a    gra - tia    ple - na

Re La Re Sol La Re
Dominus tecum bene - dicta tu.

Venho confiar-te o que tenho e o que sou,
das tuas mãos chegue a Jesus tudo quanto dou.

22. Bendito Bendito Sejas

Re Re7 Sol
Bendito bendito    sejas

La
Cristo meu Senhor

Re
Pela Eucaristia

Re7 Sol Re
És       força no caminhar

La
Luz no entardecer

Re
Estrela que nos guia

A ti vão matar a sede
Fonte de água viva
Para a vida eterna

Os pobres e oprimidos
Encontram em Cristo
A sua cisterna

Quem bebe de qualquer fonte
Sempre terá sede
No seu caminhar

Quem bebe de Jesus Cristo
Torna-se nascente
Sempre a jorrar

Bendito bendito sejas
Pastor que nos levas
Às águas da vida

Abristes o coração
Dele nasceu a Igreja
Nossa mãe querida

Vós todos que tendes sede
Vinde às águas puras
Mesmo sem pagar

Jesus quis morrer na cruz
Para todo o homem
De graça salvar

Bendito bendito sejas
Rocha do deserto
Salvação do povo

Que a nossa Eucaristia
Dê frutos de vida
Frutos de amor novo



23. Como o Pai me amou

Do Mim Lam
Como o Pai Me amou,

Fa Rem Sol
Eu    vos tenho amado.

Do Sol Lam
Permanecei no meu amor,

Fa Sol Do
permanecei no meu amor.

Lam Mim
Se guardarem minhas palavras

Fa Sol Do
e se amarem como irmãos,

Mim Lam
partilharão com alegria 

Fa Rem Sol
o dom da fraternidade.

Se fizerem o que vos mando
e se amarem a verdade,
frutos dareis em abundância,
Meu amor manifestar-se-á.

Não vereis amor tão grande
como aquele que vos dei,
por vós darei a minha vida,
amai-vos como Eu vos amei.

Se forem firmes no caminho,
seguindo sempre a verdade,
partilharão Meu pleno gozo,
de amar como o Pai Me amou.

24. Consagração a Nossa Senhora

Sol Sim
Ó Senhora minha e também minha Mãe,

Lam Re7 Sol Mim
eu me ofereço inteiramente todo a vós.

Lam Re7 Sol Mim
E em prova de toda a minha devoção

Lam Re7 Sol
eu hoje vos dou o meu coração

Consagro, a vós, meus olhos,
meus ouvidos, minha boca.

Lam Re7 Sol Mi
Tudo o que sou desejo que a vós pertença.

Lam Re7 Sol Mim
Incomparável Mãe guardai-me e defendei-me

Lam Re7 Sol Mi
como coisa e propriedade vossa. Amén! bis

25. Cordeiro (cd)

Sol Do Re
Cordeiro de Deus,

Do Re Sol
Cordei - ro de Deus, 

Do Re Do Re
Tu que tiras o pecado do mundo

Do Re Sol
Tem pie    -    dade de nós

Cordeiro de Deus,
Cordeiro de Deus, 
Tu que tiras o pecado do mundo
Tem piedade de nós

Sol Do Re
Cordeiro de Deus,

Do Re Sol
Corde - iro de Deus, 

Do Lam Re
Dai-nos a paz

Do Re Sol
Dai-nos a paz



26. Cordeiro lento 

Do Do7
Cordeiro de Deus

Fa Sol
que tirais o pecado do mundo,

Do Fa Sol
tende piedade de nós; (bis)

Cordeiro de Deus
que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós; (bis)

Do Do7
Cordeiro de Deus

Fa Sol
que tirais o pecado do mundo,

Do Sol Do
dai- - nos a paz. (bis)

27. Disposto a tudo

Do Lam Fa Sol
Eu sinto, Senhor, que Tu me amas,
eu sinto, Senhor, que te posso amar.
Fala-me, Senhor, que o teu servo escuta,
fala-me: que queres de mim?

Do Lam Fa Mim
Senhor, tens sido grande para mim,

Rem Fa Sol Sol7
no deserto da minha vida, fala-me.

Do Lam Fa Sol
Eu quero estar       disposto a tudo,
toma meu ser, meu coração é para ti.
Por isso, canto tuas maravilhas,
canto o teu grande amor.(bis)

Mil graças, Jesus, p'la tua grandeza,
mil graças te dou p'lo teu grande amor.
Eis-me aqui Senhor, para acompanhar-te,
eis-me aqui: que queres de mim?

28. Cordeiro(rápido)

Sol Do
Cordeiro de Deus

Re Sol
que tiras o pecado do mundo,

Re/Fa# Mim Do Re Sol
               tem piedade de nós             (4x)

Cordeiro de Deus
que tiras o pecado do mundo,
tem piedade de nós(4x)

Cordeiro de Deus
que tiras o pecado do mundo,
dá-nos a tua paz(4x)

29. Deus Não Sou Mais Que Um Homem

La Mi Re La
Deus não sou mais que um ho - mem

Re La Mi Mi7
Deus tem piedade de mim

Re Mi La
Se    é tua vontade

Fa#m Sim Mi La
Eu estarei pronto a levar a cruz

Deus se Tu me abandonas
Quem te substituirá
Procuro à minha volta alguém
Mas ninguém o fará

Deus dou-te a minha alma
E o meu coração
Viverei só p'ra Ti Senhor
Tu és a salvação



30. Effathá: Abre o teu coração!

Re La Sol Sim La Re La
Intro:                                      (bis) 

Re La Sol
Pai, faz de mim teu instrumento

Sim La Re
Impõe as tuas mãos nos meus olhos e assim

Re La Sol
Faz cair a indiferença

Sim La Sol
E que no outro eu te veja a ti

La Sim Sim/Do#m Re
Aqui deixo o que me pesa    p’ra te se    -    guir

Sol La Re La
Eis-me aqui, estou pronto a partir

Re La
Effathá tu disseste bem alto

Do Sol
E o meu coração começou a ceder:

Sim Mim
Pedes que me levante,

Sol La
Que descubra o que há para fazer.

Re La
Effathá hoje eu digo e repito:

Do Sol
Quero ser instrumento na tua mão.

Sim Mim
Toma a tua enxerga! Vem, segue-me!

Sol La Re La
Abre o teu coração!

Não tenho prata nem ouro
Mas tudo o que eu tenho, meu Pai, te dou
Impõe as mãos nos meus ouvidos
Que as tuas palavras ressoem em mim
E transformem o meu coração
A minha vida é a tua missão

Sol
Sou teu

La Re
Sou um instrumento por ti

Sol La
Já não sou eu quem vive

Si Si7
Vives em mim

Mi Si
Effathá tu disseste bem alto

Re La
E o meu coração começou a ceder:

Do#m Fa#m
Pedes que me levante,

La Si
Que descubra o que há para fazer.

Mi Si
Effathá hoje eu digo e repito:

Re La
Quero ser instrumento na tua mão.

Do#m Fa#m
Toma a tua enxerga! Vem, segue-me!

La Si Mi
Abre o teu coração!

La Si Mi
Abre o teu coração!

Do Re Mi
Abre o teu coração!

La Si Mi
Abre o teu coração!



31. Dá-me uma razão

Lam Mim Fa Sol
Dá-me uma razão para Te seguir Senhor

Lam Mim
P'ra cantar o teu nome a quem não sabe

Fa Sol
Que Tu és o amor

La
O nosso salvador

Fa#m
Ouve irmão o que Ele diz

Re La Mi
Quando não te dão razão

La Fa#m
Quando choras quando ris

Re La Mi
Ele    virá dar-te a mão

Se tiver coragem de tudo largar
Eu irei pela estrada anunciar
Que Tu virás
Jesus Cristo Senhor

32. Eis que na dor

Do Lam Rem
Eis que na dor nós encontramos,

Sol Do
escondida e viva, a semente

La Rem
da alegria e da esp’rança:

Sol Sol7 Do
O Se - nhor está vivo.

Qual sol nascente, Deus nos veio
rasgar as sombras da morte
e abrir as sendas da paz:
O Senhor está vivo.

Os que em lágrimas lavraram,
cantando voltam em festa,
erguendo ao alto a colheita:
O Senhor está vivo.

Como semente, que na terra
morre e na morte germina,
dono da vida e da morte:
O Senhor está vivo.

Onde, ó morte, a tua vitória?
Do coração trespassado
jorrou o triunfo do homem:
O Senhor está vivo.

Em um só povo renascidos,
no mesmo espírito fortes,
proclamaremos no mundo:
O Senhor está vivo.

33. Glória cantem todos

Mim La7 Re Sim
Glória cantem to - dos

Mim La7 Re
Glória ao Senhor. (bis)

Fa#m Si7 Mi
A ti, ó Deus, amor e honra Aleluia.

Fa#m Si7 Mi
A ti, que reinas sobre os mares Aleluia.

Mim La7
Céus e terra seguem 

Re
O caminho que Tu assinalas.

Fa#m Si7 Mi
A ti, ó Deus, amor e honra Aleluia.

Fa#m Si7 Mi
A ti, que reinas sobre os mares Aleluia.



34. Em nome do Pai

Sol
Em nome do Pai

Do
Em nome do Filho

Sol Re
Em nome do Espírito Santo 

Sol Sol7
Estamos aqui (bis)

Do Re
Para louvar e agradecer 

Sol Re/Fa# Mim
Bendizer    e ado  -   rar

Do Lam
Estamos aqui Senhor 

Re
Ao teu dispôr

Para louvar e agradecer 
Bendizer e adorar
E aclamar
Deus trino de amor

35. Esta é a Nossa Oferta

               

Re La
Esta é a nossa oferta

La7 Re
Este é o nosso penhor

Re7 Sol
De te servir    de te seguir

Re La
E de te dar louvor

Salvé Rainha Senhora
Sobre os teus filhos rogai
Mãe salvadora sê co-redentora
Junto do nosso Pai

Jesus aceita esta prece
Dos pecadores que são teus
E se ninguém de nós merece
Perdão Senhor meu Deus

Com este pão e este vinho
Também te queremos dar
A nossa vida a nossa alma
P'ra contigo ficar

36. Eu quero amar

La
Eu quero amar

Do#m
Eu quero ser

Fa#m Do#m
Aquilo que Deus quer

Re Mi
Sozinho eu não posso mais

Re Mi La
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
Sozinho eu não posso mais
Sozinho eu não posso mais viver



37. Eu desejei ardentemente

Do
Eu desejei ardentemente

Fa Sol Do
comer esta Páscoa convosco,

Rem
fazer-Me pão, fazer-Me vinho,

Do Lam
ser companheiro de caminho

Rem Sol
e, mais que tudo, vosso amigo.

Fa Sol Do Do7
Tomai e comei, este é o Meu          Corpo.

Fa Sol Do Do7
Tomai e bebei, este é o Meu          Sangue,

Fa Sol Mim Lam
que por vós    Se entrega,

Rem Sol
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.

38. Fica entre nós

Mi Do#m La Si
Fica entre nós, Se - nhor, neste dia.

Mi Do#m La Si
Fica entre nós e em paz viveremos.

Do#m
Fica entre nós, dá-nos Tua luz,

La Si Mi Mi7
a noite jamais há-de vir. 

Do#m Mi La Do#m
Fica entre nós, dá-nos Tua luz,

La Si Mi
nos caminhos do mundo Senhor.

Juntos iremos nós pelo mundo.
Juntos iremos ter com os homens.

Quero, Senhor, as minhas mãos dar-Te.
Quero, Senhor, meu ser entregar-Te.

39. Entrega

Do Sol/Fa Lam7
Sei Senhor que na vida 

Rem Lam Sol
nem sempre temos tudo,    tudo dado
Por isso aqui estou 
pronto para ser ser ajudado

Do Sol/Fa Lam7
Senhor a ti me entrego

Rem
Com todo o coração

Fa Sol
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



40. Grão de Trigo

Mi Si7 Sol#m Do#m
Se o grão de trigo não morrer na terra,

La Si7 Mi Si7
é impossível que nasça fru  -   to.
Aquele que dá a sua vida aos outros
terá sempre o Senhor.

Do#m Sol#m
Felizes seremos nós na pobreza, 

La Fa#m Si7
se em nossas mãos houver amor de Deus
se nos abrirmos à esperança,
se trabalharmos por fazer o bem.

Mi Si7
Felizes seremos nós na humildade,

Do#m Sol#m
se como crianças soubermos viver,

La Si7 Mi Si7 La
a t - erra será a nossa herança,

Fa#m Si7
a nossa herança.

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 ódio 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.

41. Hino de Franz Reinisch

Mim Re Mim Sol Re Sol
Tu és o grande sinal       cheio de luz e de sol,

Sim Lam Do Re Mim
todo abrasado, inundado    pelo amor de Deus.

Sol Re
Maria, Virgem pura,

Mim Sim
abrasa todo o meu ser

Do Re Sol Re Mim
no teu pequeno Santu    -    á  -   rio

Do Re Mim
como uma chama de amor

Como uma rosa que sofre ao pé da cruz em silêncio
dás o sim ao sacrifício pois Deus o espera de ti.
Também o Pai chama hoje
jovens heróis p’ra missão.
Aqui me tens, querida Mãe,
como oferta de amor

Tu, ó Rainha dos mundos, vence a tempestade,
sobre o diabo triunfa, ó vencedora real.
Faz-me um apóstolo de Schoenstatt,
qual cavaleiro estarei
e morrerei sorrindo 
querida MTA



42. Lenta e calma

La Mi Re Mi La
Lenta e calma sobre a terra, cai a noite, vai-se a luz

Mi Re Mi
Quero agora despedir-me: boa noite meu Jesus. (bis)

E vós, ó Virgem Maria, dai-nos a bênção também.
Velai por nós esta noite, boa noite, minha Mãe. (bis)

43. Água

La Fa#m
Senhor, sois o meu Deus,

Sim Mi
desde a aurora vos busco.

La Fa#m
Em minh’ alma suspiro por vós,

Sim Mi
minh’ alma tem sede de vós

La
como terra sem água.

La Fa#m
Eu quero contemplar 

Sim Mi
Vosso amor, vossa glória;

La Fa#m
Visitar vosso templo e cantar:

Sim Mi
minh’ alma tem sede de vós
como terra sem...

La Fa#m
Águ - a.

Sim Mi
Vossa graça vale mais do que a vida.

La Fa#m
Águ - a.

Sim Mi
A vida inteira não chega 

Do#m
para vos bendizer,

Fa#m
A vida inteira não chega...

La
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...

44. Guiado Pela Mão

Sol Do9 Re
Guiado pela mão com Jesus eu vou

Sol Re/Fa# Mim
E sigo como ovelha que encontrou pas - tor

Do9 Re
Guiado pela mão com Jesus eu vou

Sol Sol7
Aonde Ele vai    (bis)

Do9 Re Sol Re/Fa# Mim
Se Jesus me diz: Amigo deixa tudo e vem co  -   migo

Do9 Re Sol Sol7
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, toma tudo e vem comigo
Como posso ser feliz sem ir com Ele?
Se Jesus me diz: Amigo, toma tudo e vem comigo
Seguirei o seu caminho e irei com Ele.



45. Hóstia Divina

Do Sol Do
Sabeis Senhor minha vileza extrema

Fa Sol Do
E horror não tendes de até mim descer

Do7 Fa Fam
Hóstia Divina aspiração suprema

Do
Vinde à minha alma

Sol Do
Que abraçar-Vos quer (bis)

Fa
Se eu neste abraço ó meu Jesus pudesse

Do Sol
Morrer de amor, morrer de puro amor

Do Do7 Fa Fam
Ouvi meu Deus a minha ardente prece

Do
Ó vinde a mim 

Sol Do
Ó vinde a mim Senhor (bis)

46. Kumbaya

Mi
Kumbaya umbaya

Do#m
kumbaya umbaya

La Fa#m
Kumbaya umbaya

Si7
Kumbaya umbaya

Mi Do#m
Sanctus Sanctus

La Fa#m Si7
Sanctus Dominus Deo Saba - oth

Mi Do#m
Pleni sunt coeli et terra gloria tua

La Fa#m Si7
Hosana in excelsi  -   s

Mi
In excelsis

Sanctus Sanctus
Sanctus Dominus Deo sabaoth
Benedictus qui venit in nomine Domini
Hosana in excelsis
In excelsis

47. Maravilhas

La Do#m
Maravilhas fez em mim

Re Mi
Minh'alma canta de gozo

Fa#m Do#m
pois na minha pequenez

Re Sim Mi
se deti - veram seus olhos

Fa#m Do#m
Ele que é santo e poderoso

Re Sim
espera hoje por meu sim.

La Do#m
Minha alma canta de gozo.

Re Mi La
Maravilhas fez em mim

Maravilhas fez em mim 
da alma brota meu canto 
o Senhor me amou 
mais que aos lírios do campo 
e por seu Espírito Santo 
Ele habita hoje em mim 
que não pare nunca este canto 
maravilhas fez em mim. 



48. Maria da Aliança

La Sim
Que silêncio mais delicado

Mi La
Amor do amor mais escondido.
Maria, Tu és porta do céu
Três cores adornam teu manto.

Sim Sol
Torna-me semente do teu Reino

Re
Que cai em boa terra 

Mi
E fecunda o Santuário

La
Queres dar-me a mão 

Mi
e eu pedir a tua

Fa#m
não posso estar sem ti

Do#m
sem o teu olhar tão puro

Sim Re
Tua voz me alegra a alma

La
Maria da Aliança,

Sol Mi
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

49. Mãe o Meu Dia Chegou ao Fim

La Re Mi
Mãe o meu dia chegou ao fim 

La Fa#m
Sinto uma paz dentro de mim

Sim Re Mi
E estou feliz em meu cansa - ço
Mãe por tudo o que eu fui e dei
Leva o meu obrigado ao Pai
Enquanto eu fico em teu regaço

Re Mi La
Em ti vou encontrar o que procuro

Fa#m Sim Mi
Mais alegria para dar e para ser 

Re Mi La
Mãe confio em ti és meu seguro

Fa#m Mi Re La
E sinto mãe que Tu me estás a acolhe - r

Mãe quando amanhã eu acordar
Contigo vou recomeçar
Fica comigo porque anoitece
Mãe confio em ti o meu amor
Que me ajuda a ser melhor 
Meu coração nunca se esquece

50. Que Melodia é Esta

Lam Mi Mi7 Lam
Que melodia é esta, que soa tão suave

La7 Rem Sol Do
E vai descendo do céu,    cheia do amor que é teu

Rem Mi Mi Lam Mi
Cheia do amor que é teu - ,       Senhor

Ao encontro de ti
Ela nos vai guiando
Pois Tu quiseste Senhor
Nosso amor abraçar
Nosso amor abraçar, Senhor



51. Minha Mãe

Sol Do Re
Minha Mãe um dia perguntaste 

Sol Do Re
Se sabia o  que era o amor 

Mim Sol
Mas quem sou eu  

Re Do
P'ra Te responder, p'ra Te responder

Sol Re Re
Pouco sei sobre o amor 

Sol Do Re
Não sei se muda a vida ou se lhe dá cor 

Mim Sol
Mas tenho a certeza 

Re Do Sol Sol7
No meu coração, no meu coração             

Do Re Sol
Nunca soube ninguém 

Do Re
Amar como amavas o Teu filho 

Sol
Minha Mãe

Do Re Sim Mim
Nunca soube ningué - m

Do Re
Amar como amavas o Teu filho

Sol
Minha Mãe 

Será que nós sabemos amar 
É assim tão difícil de dar 
Ensina-me ó Mãe
A ser como Tu (bis)

52. Não adores

La Re Mi La
Não adores nunca ninguém mais que a Deus

Re Mi
Não adores nunca ninguém mais que a Deus

Re Mi
Não adores nunca ninguém mais

La La/Sol# Fa#m
Não adores nunca       ninguém mais

La Re Mi La
Não adores nunca ninguém mais que a Deus

Não escutes...

Não contemples...

Porque apenas Ele nos pode saciar, (bis)
não adores nunca ninguém mais,
não escutes nunca ninguém mais,
não contemples nunca ninguém mais que a Deus

53. Pai que estás no céu

Do Sol Lam La
Pai, que estás no céu  -   ,

Rem Sol
muito obrigado por tudo o que deste:

Do Fa
pelas flores, o Sol,

Do Sol
a terra e o mar

Do Sol Do Do7
e em nós    todo o amor - .

Fa Sol Do Lam
Fica connosco para sempre, neste dia,

Fa Rem Sol
ajuda-nos a caminhar com muita fé.        

Pai, que estás no céu,
faz brilhar tua luz sobre nós,
para às crianças falar e
a todos ensinar
a tua mensagem de amor.



54. Onde Deus te levar

Sol Sim
Podes achar que não tens

Do Re
para onde ir, nem que fazer.

Sol Sim
Não sabes bem quem és aqui

Do Re
neste mundo tão grande e frio.

Do Re Sol Sol7
Mas há qualquer coisa em mim que me faz crer - :

Do Re Sol Sol7
querer ser alguém, querer ser alguém!

Do Re
E a vida não vai parar, vai com o vento,

Sol Mim
tens tudo a dar, não percas tempo,

Do Re Sol
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 crer
Acreditar, acreditar!

55. Más allá del mar

 

La Re La
Amaneció en la tierra del reino de Dios

Re Mi
Es el momento en que todos son parte del Sol 

Fa#m Mi Re
Hoy es la luz la que invade el silencio

Sim Do#m Fa#m Mi
Y que brilla cual invitac - ión          

Sim Fa#m Mi
A ser llama para quien no crea en Ti 

Sim Sol Mi
A hacer extraordinario el vivir.

Hoy es encuentro de hermanos que van a partir
Hoy son sus manos ejemplo a los que van de venir
Se hace inmenso el gozo en el cielo 
Cuando hay humildad en la voz 
De aquellos que no temen a soñar 
Si es Cristo el fundamento del la paz.

La Mi
Que se llenen los oídos de cantar 

Fa#m Mi Re
Que se inflamen las sonrisas al rezar 

Sim Fa#m Mi
Pues el corazón revienta de su ardor 

Sim Sol Mi
Porque es Cristo el que inunda mi canción 
Que seamos todos parte de su bienestar 
Que su victoria vuele más allá del mar 
Pues la vida se hace fácil con su voz

Fa#m Mi
Porque siempre está presente alrededor

Sol Re
Ese Dios que es tangible, infinito 

Mi La
Y visible en el amor. 

Se abre una puerta a los que
necesitan bondad 
Hay que buscar expresión más sencilla en el dar 
Porque se necesitan de pasos
Que recorran caminos sin fin 
Con Maria aferrada en las manos 
Y la mente dispuesta a servir.

Se abren las puertas del cielo 
más allá del mar.



56. Ninguém te ama como Eu

Do Sol Lam
Quanto esperei este momento,

Fa Rem Sol
quanto esperei que estivesses aqui,

Do Sol Lam
quanto esperei que me falasses,

Fa Rem Sol
quanto esperei que viesses a mim.

Do Sol Lam
Sei bem o que tens vivido,

Fa Rem Sol
sei bem porque tens chorado,

Do Sol Lam
sei bem o que tens sofrido,

Fa Rem Sol Sol7
sempre estive ao teu lado - .

Do Sol Lam
Ninguém te am - a como Eu,

Fa Rem Sol
ninguém te am - a como Eu.

Do
Olha p’ra cruz

Sol Lam
é a minha maior prova,

Fa Rem Sol Sol7
ninguém te ama como Eu  -   .

Do Sol Lam
Ninguém te am - a como Eu,

Fa Rem Sol
ninguém te am - a como Eu,

Do Sol Lam
Foi por ti, só por ti, porque te amo,

Fa Sol Do
ninguém te ama como Eu.

Eu sei bem o que tu dizes
Mesmo que às vezes não me fales
Eu sei bem o que tu sentes

Mesmo que não partilhes comigo

A teu lado caminharei
Junto a ti eu sempre estive
Tenho sido o teu apoio
Fui o teu melhor amigo

57. O bom pastor

Re Sim Sol La Re
Pelos prados e campinas verdejan - tes, eu vou.

Fa#m Sol Mi La7
É o Senhor que me leva a descansar.

Re Sim Sol La Re
Junto às fontes de águas puras, repousan - tes, eu vou.

Fa#m Sol La Re7
Minhas forças o Senhor vai animar.

Sol La Fa#m Sol
Tu és, Senhor, o meu pastor.

Re La Re Re7
Por isso nada na minha vida faltará.    (bis)

Nos caminhos mais seguros, a seu lado, eu vou.
E p’ra sempre o seu nome eu honrarei.
Se eu encontro mil abismos nos caminhos, eu vou.
Segurança sempre tenho em suas mãos.

Ao banquete em sua casa, muito alegre, eu vou.
Um lugar à sua mesa me preparou.
Ele unge minha fronte e me faz ser feliz.
E transborda a minha taça do seu amor.

Sempre à frente do inimigo, confiante, eu vou.
Porque tenho o Senhor junto de mim.
Seu cajado me protege e eu jamais temerei.
Sempre unido ao Senhor eu estarei.



58. Não sei como louvar-te

Do Sol
Não sei como louvar-te,

Lam Mim
nem que dizer, Senhor,

Fa Do
confio em tua palavra,

Fa Sol
que me abre o coração.

Toma a minha vida,
que é simples ante ti,
ela quer ser louvor,
pelo que fazes em mim.

Do Sol Lam Mim
Glória, g - lória a Deus.

Fa Sol Fa Sol
Glória, g - lória 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 por teu grande amor,
o 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
juntos em ti Senhor.

59. Nossa Senhora do sim

Re Re7
Nossa Senhora do Sim,

Sol
maravilha, Virgem Mãe!

Mim Sol
Cuida, Maria, de mim

La Re
e que eu diga sim também.

Hoje é dia do Senhor
Hoje é dia de alegria
Que vivamos em amor
Sempre contigo Maria

Chamou o Anjo de Deus:
Maria, não tenhas medo,
Serás mãe do Filho eterno
Eis revelado o segredo.

Ao céu nada é vedado
para a salvação do mundo;
e onde a mente não vai 
chega o coração profundo.

Maria era o povo eleito
cheio de uma antiga esp'rança,
por isso ao querer de Deus
respondeu na confiança.

Eis a serva do Senhor!
- foi a resposta que deu -
Cumpriu-se então a promessa
e o Evangelho nasceu.

Com ela a Igreja toda
responda que sim a Deus;
e com Maria proclame
nova terra e novos céus!



60. O sorriso que é teu

La Sim/La Do#m/La Sim/La
Tenho o meu coração atado at        -         i

La Sim/La Do#m/La Sim/La
O nó foste Tu que o - dest     -      e

La Sim/La Do#m/La Sim/La
E a    minha    alm     -      a

La Sim/La Do#m/La Sim/La
Mais forte a fizest     -      e

Re Mi
Tocaste o meu rosto

La Fa#m
Com as Tuas mãos de Luz

Re Mi
E desenhaste este sorriso

Re Mi
O que mostro não sou eu

La Fa#m
Este sorriso é teu

Re Mi
Ata-o ao teu coração

Re Mi La Fa#m
Fá-lo crescer e deixa-o viver

Re Mi La
Sempre que te segrede a minha oração

É a ti que eu quero seguir
A teu lado caminhar
Meu coração só deseja que vejam nele
O sorriso com que abraças meu olhar

61. Oração de S. Francisco

Mi La
Onde houver ódio que eu leve o amor,

Si7 Mi
E houver ofensa que eu leve o perdão,

Do#m La
E houver discórdia que eu leve a união

Si7 La Si7
e onde houver dúvida que eu leve a fé.

Mi Mi7
Senhor Jesus - ,

La Mi
Senhor Jesus fazei de mim(bis)

Si7 Mi
um instrumento da vossa paz,

Si7
pois é dando que se recebe,

Mi
e é perdoando que se é perdoado

Si7 La
e é morrendo que se renasce para a vida.

Onde houver erro que eu leve a verdade,
e desespero que eu leve a esperança.
E houver tristeza que eu leve a alegria,
e onde houver trevas que eu leve a luz.

Fazei, Senhor, que eu procure mais
consolar que ser consolado,
compreender que ser compreendido
e amar que ser amado.

62. Quero ser como Tu

La Re Mi La
Quero ser como Tu, como Tu Maria,

Fa#m Sim Mi La
como Tu um    dia, como Tu Maria.

Quero dizer meu sim...

Quero me consagrar...

Quero levar Jesus...



63. Pedacinho de Deus

Do Mim Fa Sol
Se sentes dentro de ti a vontade de amar,

Do Mim Fa Sol
em gestos que criem fontes, a audácia de sonhar

Rem Mim Rem Mim
mais longínquos horizontes e o apelo a escalar

Rem Mim Rem
cada vez mais altos montes, cada vez mais altos

Lam
 montes

Fa Mim Rem Sol Do
Então...                        ... tens em ti

Fa
um pedacinho de Deus,

Sib Do
tens rumos certos no coração.

Fa
Desperta o sonho, tens em ti os céus,

Sib Do
liberta a vida da palma da mão.

Lam Rem Sol
Faz desses rumos os caminhos teus,

Fa Sol Fa
de Jesus recebeste, de Jesus recebeste esta

Do
 missão.

Do Mim Fa Sol
Se sentes dentro de ti sempre a sede de gritar

Do Sol Fa Sol
o nome da liberdade, a coragem de falar

Mi Lam Mi Lam
a palavra da verdade e a servir participar

Mi Lam Fa
na construção da cidade na construção da cidade

64. Piedade ó Deus

Do Sol
Piedade ó Deus, Tu que é tão bom,

Sol7 Do
Tu que me chamas e me dás a mão.

Do7 Fa Fam
Liberta-me de todo o pecado.

Do Sol Do
Salva a minha alma, dá-me o teu perdão.

Eu reconheço que tenho pecado,
A minha vida tinge-me as mãos
É contra ti todo o mal que faço
E em ti ofendo também meus irmãos

Cria em mim um coração bem puro,
Faz-me sentir todo o teu amor,
Nunca desvies teus olhos de mim
Faz dos meus passos, teus passos Senhor

65. Piedade (Loucos de Lisboa)

Re Sol
Oh Senhor, tem piedade de nós

Re La
Oh Senhor, tem piedade de nós

Re Re7
Oh Senhor, tem piedade

Sol Mim
Oh Senhor, tem piedade

La7 Re
Piedade de nós.

Oh Cristo, tem piedade de nós(2x)
Oh Cristo, tem piedade(2x)
Piedade de nós.

Oh Senhor, tem piedade de nós(2x)
Oh Senhor, tem piedade(2x)
Piedade de nós.



66. Precisamos de ti

Sol Do
Há certos dias na vida

Sol Do
Em que tudo corre tão mal

Sol Re
Nem sequer distinguimos

Do Re
O bem e o mal

Então olhamos pr'o céu
Chamamos por ti Senhor
E tudo se torna claro
Em nossos olhos

Sol Do Lam
Precisamos de t  -   i

Re Sol
Como a terra do Sol para viver

Do Lam
Precisamos de t  -   i

Re Sol
Como o céu do mar para ter cor

Tudo pode estar fácil
Sabemos o que fazer
Mas tudo é tão inútil
Se não compreendermos

67. Que este vinho e este pão

Re
Que este vinho e este pão sejam um traço de união

La
 entre nós e o Senhor

Sol La Sol
e, em cada hora do dia, haja um hino de alegria p’ra

La Re
 cantar o nosso amor.

La La7 Re
E, em cada hora do dia, haja um hino de alegria.

Sol La Sol
E, em cada hora do dia, haja um hino de alegria p’ra

La Re
 cantar o nosso amor.

Nós oferecemos ao Senhor, neste cântico de amor,a
nossa força e a nossa vida.

Vem, ó Senhor, dá-nos a luz na redenção da Tua cruz,
p’la Tua morte revivida.

Vem, ó Senhor, dá-nos a luz na redenção da Tua cruz.
Vem ó Senhor, dá-nos a luz na redenção da Tua cruz,

p’la tua morte revivida.

68. Quem é esta Senhora

Sol Mim Do Re
Quem é esta Senho - ra, 
revestida de Sol,
Tão branca como a neve, 
de estrelas coroada?

Sol Mim Do Re Sol Mim Do Re
E  -   la                é a imacula  -   da  -   ,       
Mãe de Jesus, Ela é nossa Mãe
Eis ó Mãe, recebe a coroa, e junto a ela
Te ofertamos nosso coração

Mãe por Deus escolhida, trouxe-nos o Senhor
E sempre a seu lado, na redenção operou.

Sempre em sua vida, respondeu “Sim!” ao Pai,
Na dor e na alegria, é luz em nossa estrada.

Seu filho ao morrer nos deu imenso tesouro
Pois no-la deu por Mãe, que ao Pai nos vai guiando.



69. Quero louvar-te

La7 Re4 Re Re4 Re
Quero louvar- - te,    com todo o meu ser,

Fa#m Sim Fa# Sim
quero amar-  -   te,       Senhor meu Deus.

Mim Sol Mim Sol
Viver do teu amor, encontrar tua vontade.

Re La La7
Quero louvar-te - .

Quero adorar-te, só Tu, meu Senhor,
quero servir-te, no mundo e ao meu redor.
Viver do teu amor, encontrar tua vontade.
Quero adorar-te.

Quero sentir-te, perto de mim, Senhor,
quero falar-te, de tudo o que sou.
Viver do teu amor, encontrar tua vontade.
Quero sentir-te.

Quero louvar-te.

70. Recado

Lam Rem Mi Lam
Aqui me tens    ajoelhado

Sol Do
Senhora aceita o meu recado

Rem Mi Lam
Que hoje deixo    ao Filho teu

Sol Do
Senhora leva tudo o que é meu

Mi Mi7 Lam
Senhora leva tudo o que é meu 

São alegrias e são tristezas
São os meus dias toda a beleza
Que sempre encontro em meu viver
Senhora venho agradecer (bis)

Sol Do
Amor que sinto em teu olhar

Sol Do La7
Calma que encontro em teu escutar

Rem Mi Lam
Senhora aceita    o meu recado

Sol Do
Senhora leva tudo o que é meu

Rem Mi Lam
Assim me encontro ajoelhado

Mi Mi7 Lam
Assim me dou ao Filho teu

71. Só por ti Jesus

Do Mim
Só por ti, Jesus, quero me consumir,

Fa
como vela que arde no altar,

Sol
consumir de amor.

Só por ti, Jesus, quero me derramar,
como o rio se entrega ao mar,
derramar de amor.

Só por ti, Jesus, quero todo me dar,
como a semente ao germinar,
dar por amor.

Só por ti, Jesus, deixo-me levar,
como uma folha solta no ar,
levar pelo amor.

Só por ti, Jesus, quero me entregar,
ao sorriso escondido no olhar,
entregar por amor.

Só por ti, Jesus, quero ir até ao fim,
como o filho entregue por mim,
até ao fim por amor.

Só por ti, Jesus...



72. Santo

Lam Rem Sol Do Lam Rem
San  -   to,       san - to,    santo é o Senhor,

Mi Lam
Deus do uni - verso.
Cheios estão os céus e a terra
da tua glória, hossana.

Lam Rem Sol Do
Hossa - na ,    hossana,

Lam Rem Mim
hossa - na,       nos céus. (bis)

Bendito o que vem
em nome do Senhor,
hossana nos céus, hossana.

73. Santo (cigano)

Do Mim
Santo santo

Fa Fam Do
Senhor Deus do universo

Mim
Céus e Terra

Fa Fam Do
Estão cheios da tua glória

Re Mim
Hossana nas alturas

Lam Lam7
Santo santo santo santo

Re7 Fa Fam Do
Senhor Deus do uni  -   vers - o

Santo santo
Senhor Deus do universo
Bendito o que vem
Em nome do Senhor
Hossana nas alturas

74. Santo (Hossanae)

La
Hossanae

Re La
Hossana e (bis)

Re Mi La
Hossana é Cristo, o Senhor!

La
Santo é o Senhor,

Re La
Deus do uni - verso.

Mi La
Hossa  -   na
Bendito o que vem
em nome do Senhor
Hossana

75. Santo (Rock)

Do#m La Mi Si7
Santo,    santo, santo é o Senhor
Deus do universo.
O céu e a terra
proclamam a vossa glória.

La Si7 Mi Do#M
Hossana, hossa - na,

La Si7 Mi Si7
hossana, nas altu - ras.(bis)

Bendito aquele que vem
em nome do Senhor.



76. Se crês em Deus

Do Sol Lam Fa
Se crês em Deus, se acreditas que Ele há-de voltar
segue o caminho que Jesus te veio ensinar 

Lam Sol Do Do7
e, então, verás que a vida se pode tornar melhor.

Fa Sol Do Mi
Cantarei, cantarei    o que Deus nos veio

Lam
 ensinar,

Fa Sol Do
que a maneira de chegar ao céu é a amar, é a

Do7
 amar, 

é a amar, é a 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, vou dar tempo ao tempo para o adorar.
Serei feliz e comigo será todo o que cantar.

77. Senhor Aceita Esta Oração

La Mi La
Senhor aceita esta oração

Mi Mi7
Que te oferecemos com amor e f  -   é

Re Mi La
E faz-nos lembrar que somos irmãos

Fa#m Mi Re Mi La
Para re - zarmos esta ora - ção

Pai Nosso...

Senhor aceita esta oração
Que te rezámos com amor e fé
E faz-nos lembrar que somos irmãos
Para vivermos esta oração

78. Senhor aqui nos tendes

Lam Do
Senhor, aqui nos tendes

Rem Sol
juntos para te amar.

Mim Lam
Só Tu conheces e entendes

Rem Mi
tudo o que temos p'ra dar:

Dor e pobreza, toda a alegria,
tanto sofrer e a paz,
que a vida oferece e cria,
que a vida leva e trás.

Ó Cristo, de braços cansados,
sem ti, Senhor, que seria,
a tormenta dos pecados
e o medo da manhã fria.

Então, faz de nós, ó Deus,
Teu repouso e morada,
e o amor dos que são teus
torne a terra abençoada.

Lam Rem Lam
Faz ó De  -   u    -    s...

79. Senhor eis-me aqui

Lam Rem Sol Do
Senhor, eis-me aqui    a pensar em ti,

Lam Rem Mi Mi7 Lam
ouve a minha oração       e dá-me o teu perdão.

Senhor a ti eu canto, Senhor a ti eu rezo,
Senhor a ti eu peço a tua paz e amor.

Senhor que és salvação, o caminho e ressurreição,
ajuda-me a crescer na fé e dá-me a tua mão.

Senhor, ensina-me a viver, sorrindo todo o dia,
levando a união e a verdade com alegria.



80. Senhor Ensina-me a Viver

Do Fa Sol Lam
Senhor eu peço teu amor por nós

Do Fa Sol
Sendo mais fácil conviver
Com atenção ouvimos tua voz
Para podermos aprender

Ó senhor dá-nos tua graça e luz
Para com força caminhar
E carregando essa nossa cruz
Fica mais fácil suportar

Do Mim Lam
Senhor, ensina-me a viver

Mim Fa
A dar e a receber

Rem
De ti o que eu mereço

Sol
É tudo o que eu te peço

Do Fa Sol
Para continuar a poder caminhar

Fa
Para a frente

Gostava tanto de te ter aqui
Tudo seria bem diferente
Dar-te a a mão e irmos por aí
Falar de ti a toda a gente

Refrão

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

81. Senhor Quanta Tristeza

Do Fa Do
Senhor quanta tristeza vejo em teu olhar

Fa Sol Do
Gostava de te consolar
Eu sei que sofres tanto sem o meu amor
Senhor eu quero ser melhor

Fa Sol Do Lam
Amor me dás sempre que venho a qui

Fa Sol Do Do7
Amor me dás sem nunca te o pedir
Eu sei que em ti sempre vou encontrar
Senhor eu quero assim poder amar

Senhor às vezes nem me lembro de rezar
Às vezes esqueço-me de ti
Senhor Tu sofres quando eu não sei amar
Pois Tu sempre pensaste em mim

Eu vou tentar Senhor e hei-de conseguir
A minha vida vou mudar
Gostava tanto que deixasses de sofrer
Senhor só quero ajudar 

82. Senhor tem piedade

Do Sol Lam
Senhor tem piedade de nós,

Do Fa Sol
somos o teu povo pecador.

Fa Sol Do Mim Lam
Toma a nossa vida de pecado e dor,

Fa Sol Do
enche o nosso espírito de amor.

Cristo, tem piedade de nós...

Senhor, tem piedade de nós...



83. Senhor Tende Piedade (Kumbaya)

La Re La
Senhor tende pie - dade

Mi
Senhor tende piedade

La Re La
Senhor tende pie - dade

Re La Mi La
Pie - da - de de nós

Cristo...

Senhor...

84. Senhor venho hoje aqui deixar

Do
Senhor

Fa Sol Do
Venho hoje aqui deixar

Fa Sol Do
Em oração entregar

Fa Fa#6 Sol
Tudo aquilo que passou

Do
Senhor

Fa Sol Do
São os dias que vivi

Fa Sol Do
Sorrisos que recebi

Fa Fa#6 Sol
O a - mor que eu encontrei

Do Fa Sol Do
Senhor a minha vida é assim

Fa Sol Do
Aqui a deixo para ti

Fa Sol Do
É tua queres aceitar

Fa Sol Do
Se - nhor meu Deus (bis)

85. Tesouro

Do Mim Lam
Nós não nos pregamos a nós
Mas ao Senhor,

Fa Rem
E apenas o fazemos

Sol
Por seu amor

Do Mim Lam
Das trevas resplandece a luz
Disse Deus

Fa Rem
E foi Ele quem brilhou

Sol
No coração dos seus

Do Mim Lam Fa Do
Tra - zemos porém, este tesouro

Fa Sol
Em vasos de barro

Do Mim Lam
Para que se possa ver,

Fa Do Fa Sol
Vir de Deu - s       esse poder

Em tudo somos atribulados
E perseguidos
Mas não desamparados
E nunca vencidos
No nosso corpo levamos
Sem cessar
A morte de Jesus
Para a sua vida manifestar

Sabemos que aquele que o ressuscitou
Também ressuscitará
Aqueles p'ra quem olhou
E assim jamais iremos perder a alegria
Grande é o peso da glória 
que nos espera um dia



86. Tomai, Senhor

La Sim Do#m Sim
Tomai, Senhor, e recebe     -      i

Fa#m Do#m
toda a minha liberdade,

Fa#m Mi
a minha memória

Re Fa#m
e o meu entendimento.

Mi
Toda a minha vontade

Re Fa#m
e tudo o que eu possuo.

Mi
Vós mo destes,

Re La
a vós o restituo.

Sim Do#m Sim
Tudo é vosso, dispond  -   e

Fa#m Do#m
pela vossa vontade.

Fa#m Mi
Dai-me apenas, Senhor,

Re Fa#m
o vosso amor e graça

Mi Mi7 La Sim Do#m Sim La
que iss - o me                bast                  a.

87. Tomo Este Pão

Re La Sim Sol
Tomo este pão e este vi  -   nho

Re La Re La
Em memória do meu salvado - r
Tomo este pão e este vinho
São o corpo e sangue do Senhor

Re La Sim
Tomando o pão que é o teu corpo

Sol Mim La
Comungo a igreja iranscendente

Re La Sim Sol
Faz teu corpo eterna a minha al  -   ma

Re La Re La
Pela fé me salva para sempre

Bebendo o teu sangue neste cálice
Bebo o sangue da nova aliança
O que derramaste pelos homens
Para remissão e esperança

Levarei comigo a tua Luz
Irei pelo mundo anunciar
Que por nós morreste numa cruz
Mas pudeste a morte derrotar

Comendo o Teu corpo que foi trigo
Suado nas mãos do lavrador
Para mudar o Mundo com amor
Levo Tua força que alimenta

88. A tua palavra Senhor

Re Fa#m Sim
A tua palavra, Senhor,

Sol La
é para nós testemunho, é amor.

Re Fa#m Sim
E vivendo o dia-a- - dia

Sol La
seguiremos teus passos, ó Senhor.

Sol La
Cantai todos com muita alegria

Re Fa#m Sim
a palavra da ressurreição

Sol Mim La Re
que está presente em nós, meu irmão. (bis)



89. Tu meu Deus

Sol Do Re
Tu, meu Deus, a quem busco,

Sol Mim Do
sede de ti tenho na alma, qual terra seca,

Lam Re Sol Sol7
qual terra seca, sem água.(bis)

Re Sol Mim
Porque o teu amor é melhor que a vi  -   da,

Do Re Sol Sol7
meus lábios querem cantar para ti  -   .

Do Re Sol Mim
E, assim, que - ro com a vida bendizer- - te

Do Re Sol Sol7
e levantar as mãos abertas para ti  -   .

Quantas vezes de noite, quando o sono se vai,
penso em ti e tranquilo me encontro à tua sombra.
Como uma criança, minh'alma se aperta contra ti,
e, segura, a tua mão me sustém.

Uma só coisa te peço, 
Senhor, uma coisa estou buscando:
viver em tua casa para sempre e conhecer-te.
Tu, Senhor, sabes o que sou. 
Tu, Senhor, sabes o que tenho, o que eu anseio, 
o que eu não sou, o que eu não tenho.

90. Um Novo Mundo Pintar

Mi Fa7/4 Sol#m6b Fa7/4
Ho - je o de - sejo de entr - egar

Mi Fa7/4
De oferecer as nossas forças

Do#m5 Si4
E assim mais uma vez sonhar

Mi Fa7/4 Sol#m6b Fa7/4
Cresce, pois queremos espa - lhar

Mi Si4 Mi
A alegria de viver para amar

Vamos dar o nosso melhor
Para abrir a nova porta
Da esperança que Jesus falou
Tendo a confiança do amor

Mi Si4 Do#m5
Que não espera se é Maria a razão

Si4/Re# La Mi
De existir, de so - rrir e sair

Si4 Do#m5 Si4/Re# Si4
Outra vez e anunciar a ver - dade

Mi Fa7/4 La Si4
Oiçam a voz dos que querem a paz levar

Mi Fa7/4 Do#m5 Si4
Com alegria vi - ver e a  -   creditar

Mi Fa7/4 La Re Si4
Que é possível e - sse novo mundo pint  -   ar

Mi Fa7/4 La Si4
Vamos cantando, carregando a nossa cruz

Mi Fa7/4 Do#m5 Si4
Vamos sem medo, mostrando a    tua luz

Mi Fa7/4 La Si4 Re
Porque é Cristo que hoje vem para ficar

Brilha firmemente o nosso olhar
Pois seguimos as pegadas d'aquele que nos amou mais
Todos unidos nessa missão
Que nos pede entregar o coração

E confiar que Tu estás junto a nós
Para guiar o andar e avançar

91. Totus Tuos

La Mi La
Totus tuos Maria

Si7 Mi
Totus tuos Maria

La La7 Re
Mater Christi, Mater ecclesiae

La Mi La
Totus tu - os Maria



92. Vamos adorá-Lo

La Mi Fa#m Do#m
De mãos dadas como ir - mãos

Re Sim Mi
Ao teu encontro vamos Senhor

Do#m Fa#m
Cada grão de trigo oferecido

Re Sim Mi
Será o pão da nossa comunhão

Do#m Fa#m Re Mi
A força do amor, a entrega com paixão

Do#m Fa#m Re
O canto que alegra o coração

Sim Mi Do#m7
É para t  -   i

Fa#m Do#m
Vamos adorá-    -    lo

Re Do#m7
Temos um tesouro 

Fa#m Do#m Re Do#m7
para                                  dar

La Mi Fa#m Do#m
Que Maria    seja a nossa estre    -    la

Re Sol Mi Do#m7
Que guie o nosso caminha - r

Fa#m Do#m
Somos a ter    -    ra 

Re Do#m7 Fa#m Do#m Re Do#m7
que Ela esco                                    lheu

La Mi Fa#m Do#m
Vamos ser fiéis à nossa miss     -      ão

Re Mi
Que este fogo que todos levamos

Do#m Fa#m Re
Arda sempre, arda mais, arda imenso

Mi La
Para o mundo iluminar! (Bis)

Mi La
(2ª vez: Para o mundo iluminar)

93. Vaso novo

Do Do7 Fa Sol
Graças quero dar-te por me ama - res,

Sol7 Do
graças quero dar-te eu a ti, Senhor.

Do7 Fa Fam
Hoje sou feliz porque te conheci,

Do Sol Do Sol
graças por me amares a mim também - .

Do Do
Eu quero ser, Senhor, amado,

Fa Sol Do
como barro nas mãos do oleiro.

Do7 Fa Fam
Toma a minha vida, fá-la de nov - o,

Do Sol Do
eu quero ser    um vaso novo.

Te conheci e amei-te.
Te pedi perdão e escutaste-me,
se te ofendi, perdoa-me Senhor,
pois te amo e nunca te esquecerei.



94. Vede Senhor

Re Mi Sol La
Vede, Senhor, quanta gen - te

Re Mi Sol La
nunca ouviu falar de vó  -   s,

Sol La
quanta gente não sabe

Re Sim
que deve amar alguém.

Sol Mim La
Senhor aceita-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.

Mmm...
Mmm...
a vida alegre ou triste,
o amor que em nós existe.
Senhor aceitai-nos assim.

95. Vem espírito divino

Do Rem7 Do
Vem espírito divino

Fa Sol Lam Fa Do Sol
e da tua luz celeste - solta um raio - .
 
Vem ó Pai que amas os pobres.  
Vem ó luz dos corações para amparar-nos. 

Do Sol Do Do7
Que consolo há como o te  -   u?

Fa Sol Lam Fa Do Sol
Doce hóspede das almas - , meu descanso.

Suave trégua no cansaço, 
brisa fresca no calor, paz no pranto. 

Do Sol Lam
Luz santíssima penetra

Fa Rem Sol
Toca os nossos corações até ao fundo.
        
Que vazio fica o homem, 
que domínio tem da culpa sem teu sopro.

Sol Do
Purifica a nossa vida

Fa Rem
Chove no nosso deserto

Sol Rem
Vem e salva-nos.

Do Rem7 Do
Encaminha o errante,

Fa Sol
funde o gelo,

Lam Fa Do Sol
dobra toda a rigi - dez.
 
Aos fiéis que em ti esperam 
Dá teus sete dons sagrados teus carismas. 

Dá seu mérito ao esforço 
salvação e inesgotável alegria. 

Do Rem7
Amen



96. Vem Senhor

Re Fa#m La
Vem Senhor ensinar-me a re     -      zar

Re Fa#m La
Vem Senhor ensinar-me a espe     -      rar

Sol Mim Re
Quero ter uma razão p'ra viver

Fa# Sim
Algo em que acreditar

Mim La La7
Eu só quero amar a Ti Senhor

Re Fa# Sim Si
Então saberei    qual o caminho a segui  -   r

Mim Sol La
E encontrarei       a razão de existir (bis)

Sei Senhor que um dia Tu verás
Este mundo que te pede amor e paz
Construir algo que a todos trará
A alegria de sentir que esta vida mudará

97. Vem Senhor Jesus

Sol
Como a terra espera a chuva 

Do Re
que a fecunde e a mantenha,

Sol
como a areia no deserto 

Do Re
fala ao vento que a acompanha,

Do Re
como a corça corre e salta até achar onde beber,

Sol Re Sol Re Sol Sol7
esperamos o Se - nhor até Ele aparece  -   r.

Do Re Sol Sol7
Vem, Senhor Jesus, ó vem depressa,

Do Re Sol
Vem, Senhor Jesus, ó vem depressa.

Como o guarda pela aurora esperamos o Senhor,
como alguém espera atento o seu amigo com ardor,
como a palma espera o vento ao chegar o entardecer,
esperamos o Senhor até Ele aparecer.

Como o menino que confia no menino seu amigo,
eu confio no Senhor, Ele está sempre comigo,
como o trigo pede à terra que o ajude a florescer,
confiamos no Senhor até Ele aparecer.

Como a flor que chama sempre pelo Sol que a alumia,
como a noite e as estrelas chamam sempre o novo dia,
como dia chama a noite como a noite o amanhecer,
nós chamamos o Senhor até Ele aparecer.

98. Venho para aprender a ser santo

Re Mim
Venho para aprender a ser santo,

La La7 Re
venho pedir, Senhor, a Tua ajuda.

Sim Mim
Quero ser alegre e ser humilde,

La La7 Re La7
sei    que com fé a vida muda.

Re Mim
Perdoa-me, ensina-me, Senhor,

La La7 Re
a ser melhor, a amar-Te mais.     (bis)

Venho com as minhas mãos vazias,
venho como um cego atrás da luz,
venho como criança perdida,
venho aprender a amar Jesus.
Quero seguir o Teu caminho,
sei que à Verdade me conduz.



99. Vim aqui

Lam Rem
Vim aqui, ó Virgem Mãe,

Sol Do
sem saber o que dizer.

Lam Rem
Eu olhava a tua imagem,

Lam Mi
não a conseguia ver.

Do Sol
Sentei-me e assim fiquei

Rem Do
em silêncio a pensar.

Lam Rem
Senti descer, ó Mãe,

Sol Do
sobre mim o teu olhar.

Lam Rem
Foi então que eu comecei

Lam Mi Lam
com alegria    a re - zar.

100. Vivo só p'ra ti

Do Mim Sol Fa Sol
Vivo só p'ra ti,       sempre será assi - m.

Do Mim Sol Fa Sol Do
Não me dizes nada, fico sem saber... por - quê.

Mim Sol Fa Sol
Não queres que te dê       uma explicação.

Do Mim Sol Fa
Que te esclareça o coração, num pedido de perdão.

Do Mi Lam Sol Fa Sol
Eu sei que errei, por isso pedirei...    per - dão.

Do Mi Lam Sol Fa
Eu sei que mudei por isso pedirei       per - dão.

Agora percebi, que o silêncio foi p´ra mim.
Conseguiste responder, sem nada me dizer.

Eu sei que errei por isso pedirei... perdão
Bem sei que mudei por isso pedirei perdão.

101. Sinto Que Vem do Céu

Re
Sinto que vem do céu

La
Um sopro leve

Sol
Um vento quente que nos aquece

Mim Re
Um sopro vivo que vem de Deus

Si
Um vento que acalma o ser

Mim
E envolve a alma

La
Do mesmo modo que o mar se acalma

Mi
Logo que as ondas se vão deitar

Sinto que vem do céu

Si7
Um amor imenso

La
Que se transforma em nuvens de incenso

Fa#m Mi
Um amor suave que vem de Deus

Do# Fa#m
Um amor que nos transforma e alumia
Tal como a noite

Si7
Dá vez ao dia

Mi
Quando as estrelas se vão deitar




