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Nota Prévia
Os cânticos compilados neste documento têm ligação aos ficheiros de áudio e vídeo
disponibilizados pelo portal “Vitamina C” do Secretariado Diocesano da Pastoral Juvenil da
Diocese de Leiria-Fátima e pelo site da Paróquia de São Pedro do Prior Velho em Lisboa.
A interpretação dos cânticos nem sempre é feita pelos autores dos mesmos, pelo que podem
existir algumas variações à versão original. Apesar disso parecem-me um bom instrumento
para apoio à preparação de cânticos.
No final de cada cântico encontram o link para o ficheiro áudio/vídeo respectivo. Cliquem no
sinal de Play para ouvir o ficheiro.
Portal Vitamina C

Site da Paróquia de São Pedro do Prior Velho

Cada cântico adequa-se a um momento específico da eucaristia, estando esse momento
identificado ao lado de cada cântico. O número do cântico nos cancioneiros recentemente
reproduzidos - Maria Músicas (MM) do Movimento de Shoenstatt e Movimento Shalom (MS)
está também identificado, exemplo:
1.Em nome do Pai

http://cvitamina.blogspot.com/2008/05/em-nome-do-pai.html
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sol
do
Em nome do Pai, em nome do Filho,
sol
re
sol
em nome do Espírito Santo, estamos aqui,
do
re
simiPara louvar e agradecer, bendizer e adorar:
do lare
estamos aqui, Senhor, ao Teu dispor.
do
re
simiPara louvar e agradecer, bendizer e adorar:
do re
sol
e aclamar Deus Trino de Amor

Página
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1.Em nome do Pai

Entrada

MM: 18
sol
do
Em nome do Pai, em nome do Filho,
sol
re
sol
em nome do Espírito Santo, estamos aqui,
do
re
simiPara louvar e agradecer, bendizer e adorar:
do lare
estamos aqui, Senhor, ao Teu dispor.
do
re
simiPara louvar e agradecer, bendizer e adorar:
do re
sol
e aclamar Deus Trino de Amor
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2.Já se ouvem nossos passos
MM: 54

Entrada

re
sol
re
A - Já se ouvem nossos passos a chegar,
sol
re
já se ouvem nossas vozes de alegria
sol
re
sol
sineste dia que é uma benção para a Igreja reunida,
sol
mila
Jesus Cristo nos congrega e faz irmãos.
re
sol
re la
Como são belos os pés que anunciam a paz
re
sol
la (re)...
e as mãos que repartem o pão.
Na refeição do Cordeiro, da palavra, vinho e pão
somos o povo de Deus em comunhão
sol
re
B - Todos vós que tendes sede
mila...
vinde beber à fonte da verdade.
Saciai a vossa fome
sem pagar vinho nem pão.
A - Já se mudam nossos corações de pedra
pela força do Espírito de Deus.
Já vencemos as barreiras que destroiem a harmonia,
Jesus Cristo nos congrega e faz irmãos.
B - Vinde todos que sois pobres,
injustiçados, sem tecto ou sem pão.
Vinde ser fraternidade
gerar o Cristo, fazer libertação.
A - Vão morrer os nossos medos de ser livres.
Já calaram tantas vozes derrotistas,
já partimos ao encontro dessa terra prometida,
Jesus Cristo nos congrega e faz irmãos.
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Acto Penitencial

3. Senhor tem piedade
MM: 329
re
sol re/7
Senhor tem piedade de nós,
fa#sol
mi- la
somos o Teu povo pecador.
sol
la re
miToma a nossa vida de pecado e dor,
sol
la
re
enche o nosso espírito de amor.
Cristo... Senhor...

Acto Penitencial

http://cvitamina.blogspot.com/2007/03/senhor-tem-piedade-2.html

4. Senhor tem Piedade (Sal da Terra)
Senhor, tem piedade; Senhor, tem piedade;
Senhor, tem piedade de nós.
(2x)
Cristo, tem piedade; Cristo, tem piedade;
Cristo, tem piedade de nós.
(2x)
Senhor, tem piedade; Senhor, tem piedade;
Senhor, tem piedade de nós.
(2x)
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5. Perdoa Senhor

Acto Penitencial

MM: 322
sol si-7
do la- re7
Perdoa, Senhor, o nosso dia,
sol
do
re
a ausência de gestos corajosos,
mi-7 si-7
do la-7 re7
a fraqueza dos actos consentidos,
sol
do re
sol do re
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.
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6. Glória (Shalom)
MS: 20
intro: re mi- si- sol la

Glória

re la re
la
Glória, glória, a Deus nas alturas (2x)
re
sisol la
e paz na terra aos homens por Ele amados (2x)
re
la
Senhor Deus Rei dos céus
sol
la...
Deus Pai todo poderoso
Nós Vos louvamos, Vos bendizemos
Vos adoramos, Vos glorificamos
Vos damos graças por vossa imensa glória
Senhor Jesus Cristo,
Filho Unigénito
Senhor Deus, Cordeiro de Deus;
Filho de Deus Pai
Vós que tirais o pecado do mundo
Tende piedade de nós
Vós que tirais o pecado do mundo
Acolhei a nossa súplica
Vós que estais à direita do Pai,
Tende piedade de nós
Só Vós o Santo, só Vós o Senhor
Só Vós o Altíssimo, Jesus Cristo
Com o Espírito Santo
Na glória de Deus Pai
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7. Salmo 118(119): Felizes os que amam o Senhor (Shalom)
MS: 26

Salmo

Felizes os que amam o Senhor,
Felizes os que andam seus caminhos,
Felizes são os pés daqueles
Que vivem e anunciam a verdade.
1. Felizes aqueles cuja vida é pura
E caminham na vontade do Senhor;
Felizes os que observam Seus preceitos
E O procuram de todo o coração
2. Promulgaste, Senhor, os Vossos mandamentos,
Para serem observados fielmente,
Oxalá se firmem os meus passos
Na observância da Vossa lei.
3. Mostrai-me, Senhor, o Vosso caminho
Para que eu o siga na fidelidade,
Ajudai-me a obedecer à Vossa lei,
E a guardá-la de todo o coração.

Aclamação

http://cvitamina.blogspot.com/2009/11/felizes-os-que-amam-o-senhor.html

8. Aleluia, Deus está

http://cvitamina.blogspot.com/2007/03/aleluia-deus-est_09.html

Jesus é, Jesus é Senhor.
Jesus é, Jesus é Senhor.
Jesus é, Jesus é Senhor.

2. Glória a Deus, glória, glória a Deus.
Glória a Deus, glória, glória a Deus.
Glória a Deus, glória, glória a Deus.
http://cancioneiro.paroquia-sppv.pt/ordinario/aleluia-jesus-e-senhor-01.a.17.html
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Aleluia, Aleluia,
Aleluia, Aleluia,
Aleluia, Aleluia!
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Aclamação

10. Glória e Louvor (Sal da Terra)
Glória e louvor para Ti Meu Senhor Aleluia. Aleluia.
Pelo amor e alegria que nos dás em cada dia Aleluia. Aleluia.
1. Um mundo que vive sem sentido
Buscamos juntos a esperança
Sementes que anseiam brotar o amor
Viver já o reino do Senhor.
2. Queremos crescer neste caminho
De fé, esperança e caridade
Por isso Te pedimos de todo o coração
Faz-nos viver em união.

Página

11

http://cancioneiro.paroquia-sppv.pt/ordinario/gloria-e-louvor-para-ti-01.g.03.html

PdN_nº1/2009

Paróquia de Santo António
de Nova Oeiras
Compilação de cânticos com ligação para ficheiros
áudio e vídeo

11. Aceita tantos Jovens (Shalom)
MS: 43

Ofertório

sol
milare...
Aceita tantos jovens peregrinos do infinito
Pois carregam nas suas veias a esperança como um hino
Aceita as suas lutas, desemprego e solidão
Sem escola, habitação e a incerteza do amanhã
Aceita a melodia que Ihes sai do coração
Como fonte de outro dia, de outra terra prometida
Construtores do presente com a seiva do futuro
sol
lasol
re
Aceita Senhor a nossa vida que é tua
sol
do
re
e faz deste mundo um mundo irmão
sol
lado re
caminha connosco e faz-nos caminhar
do
sol
re
sol(re)
para sermos a tua imagem, o homem da ressurreição
Aceita o trabalho deste povo dedicado
Por sua conta ou empregado vai ganhando o seu pão
Aceita os operários desta terra em construção
Vendedores ou cantores, geram participação
Aceita estas mãos duras calejadas do serviço
Deste povo que aceita construir a comunhão
Com as mãos e no trabalho fazem a libertação
Aceita Senhora família tua imagem
Sinal de que tu estás vivo aqui na terra
Aceita a união, doação fidelidade
Fermento de harmonia, liberdade e crescimento
Aceita o compromisso e a aliança dos esposos
Que entregam a sua vida p'ra gerar humanidade
E as crianças são a prova de um amor inseparável
Aceita o pão e o vinho frutos da nossa colheita
São entrega e compromisso desse mundo que há-de vir
Aceita a nossa terra semeada de justiça
A alegria e esperança de colher e repartir
Aceita a nossa fome e a sede de infinito
A vontade de aprender a libertar e a servir
Nesta grande acção de graças em Jesus Cristo Senhor.
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12. Vêde Senhor

Ofertório

MM: 28
re
misol la
Vêde, Senhor, quanta gente
re
misol la
nunca ouviu falar de vós
sol
la
re
Quanta gente se esquece
sol
mique pode amar alguém;
sol
la (re)
Senhor, aceitai-os assim. (bis)
Vêde, Senhor, nós chegámos
prontos a dar o que temos:
a vida alegre ou triste,
o amor que em nós existe,
Senhor, aceitai-nos assim. (bis)

Ofertório/Acção de
Graças

http://cvitamina.blogspot.com/2007/04/vde-senhor.html

13. Pela vida de todos nós
Pela vida de todos nós, que sorri ao nascer do sol,
Pela fé e a dor de quem sofre, Louvado sejas Senhor.
Pelo Pão que nos faz viver, pelo vinho que nos sacia,
Pela fome de tantos sem pão, Louvado sejas Senhor!
Louvado sejas Senhor, Louvado sejas,
Louvado por estes dons que nos dás, Louvado sejas. (2x)
Pela música e pela alegria, que ecoa bem dentro de nós,
Pelo sonho de um mundo de Paz, Louvado sejas Senhor.
Pelo sol que aquece esta terra, pela luz qu'ilumina o dia,
Pelo silêncio que fala de Ti, Louvado sejas Senhor!

Página
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14. Ao teu altar

Ofertório

MM:343
re
sol
fa#siAo teu altar nós levamos, Senhor,
re
sol
la/la7
as nossas ofertas de pão.
re
sol
fa#siO pão do nosso trabalho sem fim
re
sol
la/la7
e o vinho do nosso cantar.
re
sol
fa#siSerá, Senhor, nossa justa inquietude
re
sol
la/7
amar a justiça e a paz.
mila7 re
siSaber que virás, saber que estarás
mila7
re/re7
partindo aos pobres Teu pão. (bis)
A sede de tantos Homens sem luz,
a dor e o triste chorar,
o ódio de tantos mortos sem fé
cansados de tanto lutar.
Nesta patena da nossa oblação,
aceita a vida Senhor.

Página
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15. Eis-me aqui

Ofertório

mi
si
la
mi
Eis-me aqui, Jesus, também hoje diante de Ti,
mi
si
la mi
todo renovado, assim como Tu me queres.
do#- sol#- la
mi
Eu serei a resposta ao Teu porquê,
si
la
mi
um fruto digno do Teu abandono: eis-me aqui!
do#- sol#la
mi
Um pacto já nos une, todos diante de Ti
do#- sol#- la
si7
a declarar o nosso amor exclusivo,
la
mi do#sol#a responder aos dons do Teu amor,
la
si7
e porque foste abandonado,
la
si
contigo morremos e ressuscitamos.
Estamos na primeira fila desta aventura divina
para que vença neste mundo o amor;
uma só alma, uma só voz que canta,
e repete com a vida,
a oração que chega a Ti.
http://cvitamina.blogspot.com/2007/03/eis-me-aqui.html

16. Santo

Santo

MM: 359
re
la
si- re7
Santo, Santo, Santo é o Senhor,
sol
mila/7
Santo é o Senhor do Universo.
re
fa#
siO céu e a terra proclamam
re7
sol
mi- la re
p’ra sempre a Tua glória, Hossana nas alturas.

Página
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17. Santo (Mov. Focolares)

Santo

MM: 360
re
la
si- re7
Santo, Santo, Santo é o Senhor,
sol
mila/7
Santo é o Senhor do Universo.
re
fa#
siO céu e a terra proclamam
re7
sol
mi- la re
p’ra sempre a Tua glória, Hossana nas alturas.
Santo, Santo, Santo é o Senhor,
Santo é o Senhor do Universo.
Bendito Aquele que vem
em nome do Senhor, Hossana nas alturas.
http://cvitamina.blogspot.com/2007/03/santo-3.html

Santo

18. Santo
mi
la
Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo,
si
mi la mi
o céu e a terra proclamam a Vossa glória. (bis)
mi
la
O céu e a terra proclamam a vossa glória,
fa#- si mi
hossana nas alturas.
Bendito Aquele que vem em seu nome,
hossana nas alturas.
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Santo

19. Santo
do
miSanto, Santo,
fa
fado
Senhor Deus do Universo
miCéus e Terra
fa
faEstão cheios da tua glória
do re7
mi mi7
Hossana nas altura
la- sol
re/fa#
Santo, Santo, Santo, Santo
fa
fa- do sol do
Senhor Deus do Universo
Santo, Santo
Senhor Deus do Universo
Bendito o que vem
Em nome do Senhor
http://cvitamina.blogspot.com/2009/06/santo-10.html

Santo

20. Santo, Santo
la re fa#Santo, Santo é o Senhor Deus,
sol re la
Deus do Universo, Deus do Universo (bis)
re
(última vez) Santo, Santo.
sol la
O céu e a terra proclamam
fa#- si- la la7
a vossa glória Hossana.
Bendito O que vem
em nome do Senhor Hossana
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Pai Nosso

21. Pai Nosso (sounds of silence)
Intr.: la- sol lare- sol
Pai nosso que estás no céu
la- sol laE nos que amam a verdade.
fa do
Que o reino que tu nos prometeste
fa do
Chegue em breve ao nosso coração
fa
do
E o amor que o Teu Filho nos deixou...
la- sol la- sol laEss amor! Habita entre nós.
(Pai nosso rezado)
E no Pão da Unidade
Cristo dá-nos Tua Paz
E perdoa todo o nosso mal
Como perdoamos aos irmãos
Não permitas que caiamos em tentação
Oh Senhor! E tem piedade do mundo.
E tem piedade do mundo!
http://cvitamina.blogspot.com/2009/12/pai-nosso-3.html

Pai Nosso

22. Pai, tu que estás no céu (Sal da Terra)
Pai, Tu que estás no céu
santificado seja Teu nome
venha nós o Teu Reino,
cumpra-se Tua vontade em nós.
Dá-nos hoje o nosso pão
e em cada dia da nossa existência;
perdoa as nossas ofensas
como perdoamos também
e não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos de todo o mal.
Mas livra-nos de todo mal.
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23. Pai Nosso Galego
MM: 89

Pai Nosso

sol
Junto ao mar eu hoje ouvi,
miSenhor, Tua voz que me chamou
do
lare
e me pediu que me entregasse a meus irmãos.
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 (bis)
Quando vá para outros lugares
terei eu que abandonar
minha família e meus amigos por seguir-Te.
Mas eu sei que assim, um dia,
ensinarei a Tua verdade
a meus irmãos e, junto deles, repetir-Te.
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24. Cordeiro de Deus (Sal da Terra)
MM: 366
Intr.: fa do sol do sol
do
Cordeiro de Deus
sol
Que tiras o pecado do mundo
Tem piedade de nós
do
Tem piedade de nós
(do)
Cordeiro de Deus
fa
Que tiras o pecado do mundo
do
Tem piedade de nós
sol
Tem piedade nós
do
Tem piedade de nós
(do)
Cordeiro de Deus
fa
Que tiras o pecado do mundo
do
Dá-nos a Tua paz
sol
Dá-nos a Tua paz
fa fa- do
Dá-nos a Tua paz
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25. Tomo este pão e este vinho
MM: 344 | MS: 65
intro: mi re la mi (si)

Comunhão

mi
si
do#- la
Tomo este pão e este vinho
mi
si
mi si
em memória do meu Salvador;
mi
si
do#- la
tomo este pão e este vinho:
mi
si
mi (si)
são o Corpo e Sangue do Senhor.
mi
si
do#- la
Bebendo o Teu sangue neste cálice,
fa#la
mi si
bebo o sangue da nova aliança,
mi
si
do#- la
o que derramaste pelos homens
mi
si
mi si
para remissão e esperança.
Tomando este pão que é Teu corpo,
comungo a Igreja transcendente,
faz Teu corpo eterna a minha alma,
pela fé me salva para sempre.
Levarei comigo a Tua luz,
irei pelo mundo anunciar
que por nós morreste numa cruz,
mas quiseste o mundo transformar.
Comendo o Teu corpo que foi trigo
suado nas mãos do lavrador,
levo a Tua força que alimenta
p'ra mudar o mundo com amor.
Eu venho faminto a esta mesa
onde Tu Te dás em plenitude,
venho comungar a esperança,
a vida da minha juventude.
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26. Canção da fraternidade
MS: 60
do
sol
laHoje é o dia da vitória e da verdade,
fa
do
sol
da nudez e da encarnação da história.
do
mi
laVinde todos contemplar e adorar,
resol
do
pousem armas porque a vida vai mudar.

Comunhão

O Menino que nasceu é Deus connosco,
povos todos exultai de alegria.
É o dia de criar um mundo novo
onde todos são iguais em harmonia.
do
sol
laComo borboletas que bebem das flores,
fa do
sol
beberão das fontes da paz,
do
sol
lada Eucaristia e do perdão,
fa
sol do
de todos os cantos da terra virão.
Todos, mãos nas mãos, diante do amor
chorarão esfomeados do perdão.
Com o coração a rebentar de ternura
serão o grande dia do Senhor.
Como a paz não se constrói sem liberdade,
e a verdade não se vive sem amor,
povos todos agarrai-vos ao que é vida
pois o mundo foi tomado p’lo Senhor.
Lá do alto veio a paz e a redenção,
fez-se homem o Deus vivo e verdadeiro.
Povos todos agarrai-vos ao que é vida
porque Deus está a nascer no mundo inteiro.

http://cvitamina.blogspot.com/2008/12/cano-da-fraternidade.html

PdN_nº1/2009

Página

Não existe maior prova de amor
que dar vida pela humanidade.
Esta mesma nos ensina a libertar
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Vim ao mundo p’ra que todos tenham vida,
e esse pão vos alimento para sempre.
Eu vos mando o vosso mundo transformar
p’ra que todos tenham vida plenamente.
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Acção de Graças/Louvor

27. Quero louvar-te
mi si7
mi
Quero louvar-Te sempre mais e mais,
sol#- do#- sol#do#quero louvar-Te sempre mais e mais,
la
fa#buscar a Tua bondade, Tua graça conhecer,
sol#- si7
quero louvar-Te.
Quero seguir-Te, só a Ti, Senhor,
Quero seguir-Te, só a Ti, Senhor,
buscar a Tua bondade, Tua graça conhecer,
Quero seguir-Te.
E proclamar-Te nosso Salvador,
e proclamar-Te nosso Salvador,
buscar a Tua bondade, Tua graça conhecer,
e proclamar-Te.
As aves do céu cantam para Ti
e os animais do campo reflectem o Teu poder,
quero cantar, quero levantar as minhas mãos
a Ti.
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28. Bom Pastor

Comunhão/Acção de graças/Louvor

MM: 134
do
sol
Quando t’encontro descanso,
do
Tu reconfortas minh’alma.
fa
do
Cristo Senhor és o guia,
sol
do
o bom pastor que me conduz;
sol
do
minha vida, minha luz,
sol
do
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.

Página

24

http://cvitamina.blogspot.com/2007/04/bom-pastor.html

PdN_nº1/2009

Paróquia de Santo António
de Nova Oeiras
Compilação de cânticos com ligação para ficheiros
áudio e vídeo

Acção de Graças/Louvor

29. Fica junto a nós
re
sol
As sombras se desvanecem e a noite cai,
re
mi-7
no horizonte se desprendem
si-7
os reflexos tão distantes de um dia
mi7
sol
que nasceu em nós e não terá fim,
re
fa#-7 sol
mi-7
porque sabemos que uma nova vida
re
sol
la
daqui partiu e nunca mais acabará.
re
fa#-7 sol
re
Fica junto a nós, em breve desce o sol,
mi-7
la
sol la re
fica junto a nós que o dia findará.
Fica junto a nós que o sol se esconderá,
se estás entre nós, a noite não virá.
Como o mar se espraia infinitamente,
o vento soprará e abrirá
os caminhos escondidos, tantos corações
hão-de ver uma nova luz clara,
como uma chama que onde passa queima,
o Teu amor esta terra invadirá.
À nossa volta a humanidade luta sofre e espera
como um deserto que, sedento,
pede água a um céu que não tem nuvens,
mas que, um dia, há-de dar-lhe vida.
Contigo somos nascentes de água pura.
Se estás presente o deserto florirá.
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30. Vim aqui

Acção de graças/Maria

MM: 260
lare-7
Vim aqui, ó virgem Mãe
sol
do
Sem saber o que dizer
lare-7
Eu olhava a tua imagem
mi7
Não a conseguia ver
do
sol
Sentei-me e assim fiquei
fa
mi7
Em silêncio a pensar
la-7
re-7
Senti descer, ó Mãe
sol
do
Sobre mim o teu olhar
lare-7
Foi então que eu comecei
fa mi7 laCom alegria a rezar
http://cvitamina.blogspot.com/2008/04/vim-aqui.html

Acção de
Graças/Louvor

31. Magnificat
MM: 252
sol do re7 sol…
Magnificat, magnificat,
magnificat anima mea Dominum.
Magnificat, magnificat,
magnificat anima mea!
(2ª voz) Magnificat, magnificat,
anima mea Dominum,
anima mea Dominum.
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Acção de
Graças/Louvor

32. Louvado sejas Senhor (Sal da Terra)
1.Pela vida de todos nós, que sorri ao nascer do sol,
Pela fé e a dor de quem sofre, Louvado sejas Senhor.
Pelo Pão que nos faz viver, pelo vinho que nos sacia,
Pela fome de tantos sem pão, Louvado sejas Senhor!
Louvado sejas Senhor, Louvado sejas,
Louvado por estes dons que nos dás, Louvado sejas. (2x)
2. Pela música e pela alegria, que ecoa bem dentro de nós,
Pelo sonho de um mundo de Paz, Louvado sejas Senhor.
Pelo sol que aquece esta terra, pela luz qu'ilumina o dia,
Pelo silêncio que fala de Ti, Louvado sejas Senhor!

33. Tão perto de mim
Tão perto de mim, tão perto de mim,
Que até eu Lhe posso tocar:
Aqui está Jesus.
1. Não procuro a Cristo nas alturas,
Nem o encontrei na escuridão.
Sinto que Jesus ‘stá juntinho a mim,
Dentro do meu ser, no coração.
2. Vou contar-lhe toda a minha vida
Como a um amigo falarei.
Eu não sei se é Ele que habita em mim
Ou se sou eu já que habito n’Ele.
3. Olha que Jesus vai ao teu lado
Entre as alegrias e as dores.
A teu lado vai sempre a caminhar
Ele nunca te abandonará.
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34. Estrela Polar (Focolares)

Acção de Graças/Louvor

MM: 32
1.Esta sede de Te encontrar em mim
De correr p’ra 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 existes Tu.
Tudo gira à Tua volta em função de Ti
Não importa quando, onde e o porquê.
2. Gira o firmamento sem nunca ter paz,
mas existe um ponto a brilhar p’ra 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.
3. 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.
Para terminar:
Esta sede de Te encontrar em mim
De correr p’ra Ti, de estar junto de Ti.

35. Não adores
MM: 159
1.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.
2. Não escutes...

4. Porque só Ele nos pode saciar.
Porque apenas Ele nos pode saciar.
Não adores nunca ninguém mais,
Não escutes nunca ninguém mais,
Não contemples nunca ninguém mais que a Deus.
http://cancioneiro.paroquia-sppv.pt/accao-de-gracas/nao-adores-05.05.html
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36. Como o veado anseia
Letra e música: José Carlos David Nunes Godinho
MiLa7
Re+
SiComo o veado anseia p’las águas vivas,
MiLa7
Re+
SiComo este bando de aves em desejos de azul.
MiLa7
Re+
SiComo este rio, campos fora ondulado.
MiLa7
Re+
Por te ver, espera ardente o meu olhar.

Acção de Graças/Louvor

Re+

Como a semente anseia gotas de chuva.
Como esta flor que aguarda por um raio de luz.
Como este vento que se enlaça em meu redor.
Por te ver, canto ardente, em dó maior.
Re+
La7
Re+
POR ISSO EU VOU POR ESSES CAMPOS FORA.
Re+ 7
Sol+ La7
Re+ Re+7
PORQUE EU TE QUERO E ANSEIO POR TI.
MiFa#+
SiPOR ISSO EU VOU NAVEGAR ESSES RIOS.
MiLa7
Re+
QUERO E ANSEIO POR TI SENHOR.
Como o veado anseia p’las águas vivas,
Como este bando de aves em desejos de azul.
Como este rio, campos fora ondulado.
Por te ver, espera ardente o meu olhar.
POR ISSO EU VOU POR ESSES CAMPOS FORA.
PORQUE EU TE QUERO E ANSEIO POR TI.
POR ISSO EU VOU NAVEGAR ESSES RIOS.
QUERO E ANSEIO POR TI SENHOR.
POR ISSO EU VOU POR ESSES CAMPOS FORA.
QUERO E ANSEIO POR TI.
VOU NAVEGAR ESSES RIOS.
QUERO E ANSEIO POR TI SENHOR.
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37. Confiarei
MM: 17

Final

re7
sol
O Senhor é meu pastor,
la
re
Sei que nada temerei
simiEle guia o meu andar
la
re
Sem medo avançarei (bis)
simiConfiarei, nessa voz que não se impõe,
la
re fa#
Mas que oiço bem cá dentro no silêncio a segredar.
simiConfiarei, ainda que mil outras vozes
la
re fa#
Corram muito mais velozes para me fazer parar.
simiE avançarei, avançarei no meu caminho
la
re
Agora eu sei que Tu comigo vens também
simi- la
re
Onde fores, aí estarei, sem medo avançarei.
Confiarei, na Tua 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...
Confiarei, por verdes prados me levas
E em Teu olhar sossegas a pressa do meu olhar.
Confiarei, a frescura das Tuas fontes
Deixa a minha vida cheia, minha taça a transbordar.
E avançarei...
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38. Alegrem-se os céus e a terra
MM: 310

Natal

Alegrem-se os céus e a terra,
Cantemos com alegria,
Que nasceu o Deus Menino,
Filho da Virgem Maria
Ó meu querido Menino,
Ó meu lindo amor perfeito!
Tendes frio ó vinde,
Chorai aqui no meu peito.
Entrai, pastores, entrai
Por este portal sagrado,
Vinde adorar o Menino
Numas palhinhas deitado.
Só tenho para ofertar-Vos
Uma alma que Vos quer bem:
Prenda melhor não a tenho,
Tomai-a, meu doce Bem!
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Animação Jovem/Compromisso

39. Sou ainda muito jovem…
re
la
siSou ainda muito jovem mas eu sei
sol
la
fa#que o homem que amanhã quero ser
sisol
la
vai crescer, vai crescer dentro de mim.
sol
la
re
siÉ como a flor que eu cuido com amor no meu jardim
sol
mi- (la7) la (re7)
e que o mundo tem direito a colher. (bis)
fa
la7
reTenho vontade de dizer e de cantar:
sol
do
dá-me um pouco de atenção só p’ra dizer…
la
reque a vida é um dom, há que a cuidar;
solla
todo o Homem tem direito a viver.
...que a paz é flor a desabrochar
mas só no coração pode nascer.
...que o amor é chave, é solução
deste mundo onde o amor está a morrer.
…que a esperança é fogo, é chama e luz
que é urgente neste mundo acender.
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