
Estou pensando em Deus
Estou pensando no amor

Os homens fogem do amor
E depois que se esvaziam

No vazio se angustiam
E duvidam de você

Você chega perto deles
Mesmo assim ninguém tem fé

Eu me angustio quando vejo
Que depois de dois mil anos

Entre tantos desenganos
Poucos vivem sua fé

Muitos falam de esperança
Mas esquecem de você

Tudo podia ser melhor
Se meu povo procurasse

Nos caminhos onde andasse
Pensar mais no seu Senhor

Mas você fica esquecido
E por isso falta o amor

Tudo seria bem melhor
Se o Natal não fosse um dia
E se as mães fossem Maria
E se os pais fossem José
E se os filhos parecessem

Com Jesus de Nazaré.

A meu Deus fiel sempre serei,/ Eu confio em nosso Senhor./
Seus preceitos, oh, sim, cumprirei,/

Com fé, esperança e amor.

Venha embora qualquer tentação,/ Eu confio em nosso Se-
nhor./ Mostrarei que sou sempre cristão,/ Com fé, espe-

rança e amor.

Com as armas da fé lutarei;/ Eu confio em nosso Senhor./
Nessa luta, por Deus vencerei/ Com fé, esperança e amor.

Os fracassos não hei de temer/ Eu confio em nosso Senhor./
Pois com Deus hei de sempre vencer,/ Com fé, esperança,

e amor.

Em perigo, aflição ou em dor/ Eu confio em nosso Senhor./
Chamarei a meu Deus com fervor,/ Com fé, esperança e

amor.

E depois d'uma vida com Deus,/ Eu confio em nosso Senhor./
Eu espero partir para os céus/ Com fé, esperança e amor.

Como é feito o tratamento do Câncer de Pele ?

Arte: Leandro - llcarvalho71@hotmail.com

8 - Perdão Senhor, Perdão por não ser Santo !

9 - Eu Confio em Nosso Senhor

10 - Perdoai-nos Ó Pai

Perdoai-nos, ó Pai, as nossas ofensas como nós
perdoamos a quem nos ofendeu!

Se eu não perdoar a meu irmão,
o Senhor não me dá o seu perdão.
Eu não julgo para não ser julgado;
perdoando é que serei perdoado.

Ajudai-me, Senhor, a perdoar;
e livrai-me de julgar e condenar!

Vou ficar sempre unido em comunhão
ao Senhor e também ao meu irmão

Vivo em Cristo a vida de cristão;
sou mensagem de sua reconciliação.

Vem Maria, vem, vem nos ajudar neste caminhar
Tão difícil, rumo ao Pai. (bis)
Vem, querida Mãe, nos ensinar

A ser testemunhas do amor
Que fez do teu Corpo sua morada

Que se abriu pra receber o Salvador.
Nós queremos, ó Mãe, responder

Ao amor do Cristo Salvador Cheios de ternura
colocamos confiantes em tuas mãos esta oração.

1- Que te fiz meu povo eleito? Dize em que te contristei!
Que mais podia ter feito/ Em que foi que eu te faltei?

Deus santo, Deus forte, Deus imortal,
tende piedade de nós.

2- Eu te fiz sair do Egito/ com maná te alimentei:
Preparei-te bela terra/ Tua cruz para o teu rei!

3- Bela vinha eu te plantara/ Tu plantaste a lança em mim/
Águas doces eu te dava/ Foste amargo até o fim!

4- Flagelei por ti o Egito/ Primogênitos matei/
Tu porém, me flagelaste/ entregaste o próprio rei!

1) Jesus erguendo-se da ceia, / jarro e bacia tomou./
Lavou os pés dos discípulos, / este exemplo nos deixou.

Aos pés de Pedro inclinou-se, / ó Mestre, não por quem és?

Não terás parte comigo, se não lavar os teus pés (2x)

2) És o Senhor, tu és o Mestre, / os meus pés não lavarás.
O que ora faço não sabes, / mas depois compreenderás.
Se eu, vosso Mestre e Senhor, / vossos pés hoje lavei.

Lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei (2x)

3) Eis como irão reconhecer-vos, / como discípulos meus.
Se vos amais uns aos outros, / disse Jesus para os seus.
Dou-vos novo mandamento, / deixo ao partir nova lei.

Que vos ameis uns aos outros, assim como eu
vos amei (2x)

11 - Vem Maria Vem

12 - Lamento do Senhor

13 - Lava-Pés



Meu Senhor, ó meu Pai, meu amigo
Já vou descansar

E em ti deposito a esperança
De um dia melhor.

Que amanhã possa te servir mais
Com amor e compreensão
E fazer por ti tudo aquilo

Que ainda não fiz.
Boa noite, meu Pai.

Mais outro dia findou, eu venho te ver, para conversar/

mais outra noite chegou, eu venho agradecer antes de re-
pousar.

Refrão: Andei o dia inteiro procurando meu irmão, eu quis
ser instrumento do teu amor, do teu perdão.

Muito obrigado Senhor, pelo amor que eu ensinei, pelo amor
que eu recebi,muito obrigado Senhor, pelo dor que suavizei,

por sorrisos que sorri.

Sou peregrino do amor e venho agradecer, o dia que vivi,
houve tristezas Senhor,

mas eu não quis sofrer, pois caminhei em ti.

A treze de maio na cova da iria

No céu aparece a Virgem Maria
Ave, ave, ave Maria
Ave, ave, ave Maria

Há três pastorinhos cercada de luz
Visita a Maria, mãe de Jesus

Ave, ave, ave Maria
Ave, ave, ave Maria

A mãe vem pedir constante oração
Pois só de Jesus nos vem a salvação

Ave, ave, ave Maria
Ave, ave, ave Maria

Da agreste azinheira a Virgem falou
E aos três a senhora tranquilos deixou

Ave, ave, ave Maria
Ave, ave, ave Maria

Então da Senhora o nome indagaram
Do céu a mãe terna bem claro escutaram

Ave, ave, ave Maria
Ave, ave, ave Maria

Se o mundo quiserdes da guerra livrar
Fazei penitência de tanto pecar

Ave, ave, ave Maria
Ave, ave, ave Maria

A Virgem lhes manda o terço rezar
A fim de alcançarem da guerra o findar

Ave, ave, ave Maria
Ave, ave, ave Maria

Com estes cuidados a mãe amorosa
Do céu vem os filhos salvar carinhosa

Ave, ave, ave Maria
Ave, ave, ave Maria

Lenta e calma sobre a terra
Desce a noite e foge a luz

Quero agora despedir-me, boa noite, meu Jesus

Ó, senhor, dai-nos a benção e do mal que nos seduz
Aos meus pais e a mim guardai: boa noite, meu Jesus

A teus pés, ó virgem pura, peço a benção maternal
Boa noite, mãe querida, boa noite, meu Jesus

Divino companheiro, no caminho Sua presença sinto logo ao
transitar. Já dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz bendi-

ta do amor.

Fica Senhor! Já se faz tarde! Tens meu coração para pousar.
Faz em mim morada permanente.

Fica senhor, fica senhor! Meu salvador!

A sombra da noite se aproxima
e nela o tentador, vai chegar.

Não, não me deixes só no caminho.
Ajuda-me, ajuda-me até chegar.

Fica Senhor! Já se faz tarde! (bis)
Tens meu coração para pousar.

Faz em mim morada permanente.
Fica senhor, fica senhor! Meu salvador!

Boa noite, meu pai
Fala o meu coração

Se eu falhei neste dia
Peço o teu perdão

Meu Senhor, meu Pai, meu amigo
Vim agradecer

Esse dia que tive com amor
Pra viver como irmão

Se eu não fui tão perfeito, Senhor
Modifica o meu coração

Para estar sempre ao teu serviço
E do meu irmão

Boa noite, meu Pai

Boa noite, meu Pai
Um teu filho diz

E unido a ti
Serei mais feliz.

Boa noite, meu Pai
Vim aqui te pedir:

Não deixes que eu me esqueça
Um momento de ti.

HOSANA HEY! HOSANA HA!
Hosana hey, Hosana hey,

Hosana ha! (bis)

Ele é o santo, é o filho de Maria
É o Deus de Israel, é o filho de Davi!

Vamos a ele com as flores dos trigais,
com os ramos de oliveira, Com alegria e muita paz!

Ele é o Cristo, é o unificador,
é Hosana nas aturas, é Hosana no amor!

Ele é alegria, é a razão de meu viver
é a vida de meus dias, É o amparo no sofrer!

O povo de Deus no deserto andava, Mas à sua frente Al-
guém caminhava. O povo de Deus era rico de nada,

Só tinha a esperança e o pó da estrada. Também sou teu
povo, Senhor E estou nessa estrada

Somente a Tua graça me basta e mais nada.
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 nessa estrada

Perdoa se às vezes não creio em mais nada.

O povo de Deus também teve fome
E Tu lhe mandaste o pão lá do céu.

O povo de Deus, cantado deu graças;
Louvou Teu amor, Teu amor que não passa.

Também sou teu povo Senhor,
E estou nessa estrada.

Tu és alimento na longa jornada.
O povo de Deus ao longe avistou

A terra querida que o amor preparou.

O povo de Deus corria e cantava
E nos seus louvores Teu poder proclamava.

Também sou teu povo Senhor
E estou nessa estrada,

Cada dia mais perto da terra esperada. (3X)

1 - Lenta e Calma sobre a Terra

2 - Divino Companheiro

3 - Boa Noite meu Pai

4 - Mais outro dia

5 - Treze de Maio

6 - Hosana Hey ! Hosana Há !

7 - O  Povo de Deus no deserto andava
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