
HINÁRIO DE 
CANTOS PARA AQuaresma



A Quaresma é o tempo que precede e dispõe à 
celebração da Páscoa. Inicia-se na Quarta-feira de 
Cinzas e encerra-se na Quinta-feira santa, quando se 
inicia o Tríduo Pascal. 

Como cantar o sagrado Tempo da Quaresma? 

A Quaresma é um dos quatro tempos fortes do ano 
litúrgico e isso deve ver-se refle�do com intensidade 
em cada um dos detalhes de sua celebração. Portanto é 
preciso se esforçar, entre outras coisas, para que os 
cantos sejam totalmente dis�ntos dos habituais e 
reflitam a espiritualidade penitencial, própria deste 
tempo. Omite-se sempre o “Aleluia” em toda 
celebração. O “Glória” também é omi�do, exceto nas 
Solenidades que ocorrerem neste tempo. 

É um tempo especial de escuta da Palavra de Deus 
e de conversão. De maneira semelhante ao an�go povo 
de Israel, que par�u durante quarenta anos pelo deserto 
para ingressar na terra prome�da, a Igreja, o novo povo 
de Deus, prepara-se durante quarenta dias para 
celebrar a Páscoa do Senhor. 

Deve-se procurar a maior austeridade possível, 
tanto para o altar, o presbitério, e outros lugares e 
elementos celebra�vos. “Durante este tempo, é 
proibido ornar o altar com flores, e o toque dos 
instrumentos musicais só é permi�do para sustentar o 
canto. Excetuam-se o domingo Laetare (IV da 
Quaresma), bem como as solenidades e festas.” 
(Cerimonial dos Bispos 252). A cor própria deste tempo 

TEMPO DA QUARESMA



Por fim, para colaborar com as Equipes de Canto 
das Paróquias de nossa Diocese, apresentamos este 
Hinário de Cantos para o Tempo Quaresmal. Nossa 
gra�dão a todos os que tem colaborado para 
elaboração destes hinários, e ao Douglas Henrique dos 
Reis Ribeiro pela elaboração das artes gráficas.

é a cor Roxa. No domingo Laetare, pode-se usar o cor-
de-rosa.

Que Deus vos abençoe e que possam viver 
santamente o Tempo da Quaresma em preparação para 
o Mistério da Paixão, Morte e Ressurreição do Senhor.

Dom Frei Claudio Nori Sturm
Bispo da Diocese de Patos de Minas

Pe. Víctor Lucas Alves Vitória
Assessor Diocesano da Pastoral Litúrgica e Cantos
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Renunciai a vossos ídolos

3. Eu vos reconduzirei até Sião
Tereis pastores segundo o meu coração

(refrão)

(refrão)

Infiel foste ao Senhor que é teu Deus!

Convertei-vos e vivereis!

2. Não mais te mostrarei o meu furor

E, então, derramarei o meu espírito

E eu voltarei a vós

1. A morte do pecador não me compraz

Sobre cada um de vós o infundirei!

Afastai-vos do caminho que seguis

Reconhece tão somente a tua falta:

Mas a sua conversão traz-me alegria

Porque hás de perecer, ó Israel!

Israel não é eterno o meu rancor

Convertei-vos, voltai a mim

Convertei-vos, voltai a mim!
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https://youtu.be/afc-AdtV9Lw


Rasgai, não as vestes,

Acolhe, ó Deus, o nosso canto!

Vê quanta dor e quanto pranto

Por teu amor, tem misericórdia!
Por teu amor, tem misericórdia!

Escuta, pois, nosso clamor.

2. "Se o ímpio se arrepender

Na certeza viverá," diz o Senhor!

Com o coração arrependido.

(refrão)
Mas o coração," diz o Senhor!

(refrão)

Que o nosso pecado provocou.

1. "Voltai, agora para mim

Dos pecados come�dos

Tirai a maldade de vossas ações.
Aprendei a fazer o bem
Procurai o que é certo," diz o Senhor!

3. "Lavai-vos, purificai-vos,

E pra�car a jus�ça,

Acolhe ó Deus nosso canto
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https://youtu.be/DpBR3-w8wEk


Que os inimigos não triunfem sobre o povo!
De suas angús�as, ó Senhor, livra tua gente!

Tua verdade me orienta e me conduza,

Não se envergonhe quem em � põe sua esperança,
Mas, sim, quem nega por um nada sua fé!

E a tua compaixão que são eternas.

Nem te lembres de minhas faltas e delitos.
Não recordes meus pecados quando jovem,

2. Mostra-me, Senhor os teus caminhos,
E faz-me conhecer a tua estrada!

Porque és o Deus da minha salvação!

Lembra, Senhor, o teu amor fiel para sempre!

1. Senhor, meu Deus, a � elevo a minha alma,
Em � confio: que eu não seja envergonhado.

(refrão)

(refrão)

3. Recorda, Senhor meu Deus tua ternura

(refrão)

4. O Senhor é piedade e re�dão,

Ele dirige os humildes na jus�ça,
E reconduz ao bom caminho os pecadores.

Para quem segue sua aliaça e seus preceitos.

E aos pobres ele ensina o seu caminho.
(refrão)

Perdoa os meus pecados que são tantos.

5. Verdade e amor são os caminhos do Senhor

Ó Senhor, por teu nome e tua honra,

Lembra Senhor o teu amor fiel
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https://youtu.be/SYvf2DCrVsg


Ó Senhor, não me afasteis de vossa face

(refrão)

(refrão)

Na imensidão de vosso amor, purificai-me!

2. Eu reconheço toda a minha iniquidade,

Reacendei em nós a chama ba�smal

Do meu pecado, todo inteiro, vem lavar-me

Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar

Oh! Dá-nos luz e vosso perdão!

(refrão)

E pra�quei o que é mau aos vossos olhos!

1. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia!

E apagai completamente a minha culpa

Foi contra vós, só contra vós que eu pequei

4. Dai-me de novo a alegria de ser salvo

Dai-me de novo um espírito decidido.

Senhor, tende compaixão
Do vosso povo que acolhe a conversão

O meu pecado está sempre à minha frente,

3. Criai em mim um coração que seja puro,

Nem re�reis de mim o vosso Santo Espírito!

E minha boca anunciará vosso louvor!

E confirmai-me com espírito generoso!

Senhor, tende compaixão
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https://youtu.be/5BM2bXdl35o


Invocai enquanto ele está perto!

É agora o dia da salvação

(refrão)

Nós vos suplicamos:

3. Volte ao Senhor, que terá piedade dele

An�fona:

1. Buscai o Senhor enquanto pode ser achado

Deixai-vos reconciliar com Deus!

Volte para Deus, que é generoso no perdão!

E o homem injusto suas maquinações

Em nome de Cristo

2. Abandone o ímpio seu caminho

É agora o tempo favorável

(refrão)

É agora o tempo favorável
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https://youtu.be/ZGCm9EeuxP8


Volta, meu povo, ao teu Senhor

1. Se confessas teu pecado

E exultará teu coração

Tua esperança de salvação

Ele nos renovará

Ele será teu condutor

Ele é justo e compassivo

Tua esperança de salvação

Cantarás purificado
Os louvores do Deus vivo
(refrão)

2. Nossas vidas tão dispersas
Nosso Deus as juntará
E seremos novo povo

(refrão)

3. Se voltares ao Senhor
Ele a � se voltará

E jamais se acabará
Pois imenso é Seu amor

Volta meu povo ao teu Senhor
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https://youtu.be/CW-aFR1UZj4


Eu jamais me salvaria!

(refrão)

Mas teu grande amor os põe de lado

4. Ponho em Ti, ó Senhor, minha esperança

Que tua mão me acuda!

Como agiste com Israel

No Senhor está a misericórdia
Graça plena e redenção!

2. Se elencasse, Senhor, os meus pecados

1. Ó Senhor, sempre ouviste o clamor

(refrão)

Socorreste o meu corpo quando em dor
E escutaste o meu grito!

Eu estava aflito

E refaz o meu dia!

3. Só por �, confiante, eu aguardo
Pela tua imensa ajuda!
Se eu cair ante o peso do meu fardo

(refrão)

Pois é justo e fiel!
Me darás a salvação qual uma herança

No Senhor está a misericórdia
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https://youtu.be/pPnTNLflj1c


Senhor, eis aqui o teu povo

É grande o nosso pecado
Porém, é maior o teu coração

1. Sabendo que acolheste Zaqueu, o cobrador

Que vem implorar teu perdão

Também nos colocamos ao lado dos que vão

(refrão)

E assim lhe devolveste tua paz e teu amor

2. Revendo em Madalena a nossa própria fé

Buscar no teu altar a graça do perdão

Também nós desejamos o nosso amor te dar
Porque só muito amor nos pode libertar

Chorando nossas penas diante dos teus pés

Senhor eis aqui o teu povo
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https://youtu.be/E9BEjhpKbSs


fortalece e dá sen�do à nossa cruz.
O teu pão nos une a todos, nos sustenta,

Conduzidos por tua mão!

aprendemos o valor da oração,
3. Nesta casa, reunidos em família

do amor, que faz a gente ser irmão.

nossa Páscoa, vida plena em comunhão.

Tua graça, que nos salva, nós buscamos,

tua bênção te pedimos pra missão.

1. Senhor, Deus de nossos pais, aqui estamos. 

(refrão)

Somos povo da Aliança, caminhando na esperança,

Com os pés no chão da vida, rumo à Páscoa tão 
querida
te pedimos conversão! 

por caminhos da jus�ça nos conduz. 

Pelas lutas e conquistas te louvamos,

Teu amor, alegres, vimos celebrar.

(refrão)

4. Celebrando a Eucaris�a ensaiamos

2. A Palavra nos anima e orienta,

Nossa vida colocamos neste altar.  

do jejum que nos educa na par�lha,

Senhor Deus de nossos pais
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https://youtu.be/8_HABkpsqs8


Fala assim meu coração
Vou buscar a tua face!

Não me escondas não!

Segurança e proteção
Tenho os olhos em � fixos

Senhor, o teu semblante

1. És, senhor, o meu abrigo

Minha rocha e salvação

Cantarei, então, para sempre

É farol na escuridão
Teu semblante é minha luz

E o teu amor provar!

Vê meu coração contrito

(refrão)

Em tua casa habitar

Vem, me guia a tua mão

3. A � peço só uma coisa

É meu Deus, o teu louvor!

Em teu coração encontro

2. Da maldade, vem, me livra
Tira-me da perdição

(refrão)

Só bondade e compaixão

Cada dia de minha vida

Fala assim meu coração
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https://youtu.be/TCerl0EavmY


eis, o tempo da graça chegou,

co'este santo e solene pregão:

é o Senhor da jus�ça que passa,
sua Páscoa entre nós começou!

3. Escutai, ó igreja de Deus:

(refrão)

eis que o Reino de Deus está perto,

Fazei a vontade do Pai,

1. João Ba�sta clamou no deserto:
"Preparai ao Senhor uma estrada,

escutai, geração transviada!"

Mudai de vida, mudai,
convertei-vos de coração!

amai, servi aos irmãos;
fazei a vontade do Pai,

fazei a vontade do Pai,
o chão é de todos, e o pão!

lutai por um mundo de irmãos;

2. Jesus Cristo, o Filho de Deus,
ba�zado por João no Jordão,
inaugura o reino do Pai,

João Ba�sta aclamou no deserto
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https://youtu.be/S_fAjd5dfuc


Pra cantar o novo hino

3. Todo irmão é convidado

Porque juntos somos mais,

1. Somos gente da esperança

2. Para que o mundo creia

Que caminha rumo ao Pai.

Que já sabe aonde vai.

De mãos dadas a caminho

De unidade, amor e paz.

Na jus�ça e no amor,

Num só Deus, um só Pastor.
Formaremos um só povo,

Somos povo da Aliança

(refrão)

Para a festa em comum:
Celebrar a nova vida
Onde todos sejam um.

Somos gente da esperança
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https://youtu.be/Dx-Qw9PlE1Y


Que hoje este meu filho renasceu! 

Coração me diz: vai sen�r-se um réu, 

O silêncio diz que vai se ferir, 

(refrão)

Vamos preparar tudo sem igual, 

2. Sabe quanto custa ter um filho seu, 

A esperança diz que não se perdeu: 

Mas se levantar, saberá também!

Certo que uma herança poupará suor? 

Tragam do rebanho o que melhor cresceu! 

Longe sem no�cias, descuidado assim? 

1. Sabe quanto custa um filho seu par�r, 

Roupas e um anel, nem perguntem qual, 

Logo voltará, tenho bem prá mim! 

Ao cair em si nada ao seu redor. 

Fome, desconsolo, triste, sem ninguém? 
3. Sabe quanto custa ter um filho ao léu, 

Sabe quanto custa
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https://youtu.be/7ga-t-7v8Ko


Ah, se o povo de Deus no Senhor cresse,
ah, se hoje atendesse sua voz!

1. Ah, se a gente atendesse sua voz!
Vamos juntos fazer louvação,
Neste templo, aclamar o Senhor,
O rochedo pra nós, salvação,
Com alegria cantar seu louvor! (bis)
(refrão)

O rebanho do seu coração.

De alto a baixo, o que existe é seu.

2. Ah, se a gente atendesse sua voz!

desgostou-me tão má geração

Ele é nosso Deus e Pastor! (bis)

o repouso jurei não lhe dar (bis)

3. Ah, se a gente atendesse sua voz!

por quarenta anos peregrinou

Fez a terra, as montanhas, o mar.

esquecidos do Deus Salvador (bis)

Nosso Deus tem o mundo na mão! (bis)

(refrão)

(refrão)

(refrão)

como outrora fizeram os pais

Na presença do Deus criador,

Grande Deus, sobre todos é Rei.

no deserto uma provocação

5. Ah, se a gente atendesse sua voz

De joelhos, em adoração,

4. Ah, se a gente atendesse sua voz
sem a Ele fechar o coração

de mim longe o seu coração

Ah se o povo de Deus no Senhor cresse
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https://youtu.be/kWmq5PfDWns


Perdoai nossos pecados, vos pedimos:

De vossas asas, à sombra, me achego,
Pois em vós se abriga a minh’alma!

Perdoai nossos pecados, vos pedimos:

1. Piedade, Senhor, piedade

Porque nada que criastes desprezais
Ó Senhor, de tudo, tendes compaixão

Dai-nos, Senhor e nosso Deus, vosso perdão

Dai-nos, Senhor e nosso Deus, vosso perdão

2. Lanço um grito ao Senhor Deus Al�ssimo

E confunda os meus opressores
(refrão)

Até que passe a tormenta, Senhor!

Dar-vos graças por entre as nações!

A este Deus que me dá todo o bem

Mais que as nuvens a vossa verdade!

(refrão)

Que me envia do céu sua ajuda

3. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos

Vosso amor é mais alto que os céus!

Ó Senhor, de tudo tendes compaixão
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https://www.youtube.com/watch?v=U_4aKJBZPBQ


Nem a desgraça baterá à tua porta
Pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos

Com seu escudo e suas armas defender-te

Ele te salva da palavra que destrói

Para em todos os caminhos te guardarem

2. Do caçador e do seu laço ele te livra

3. Nenhum mal há de chegar perto de �

Com suas asas haverá de proteger-te

E a seu lado eu estarei em suas dores

E conceder-lhe vida longa e dias plenos

Ao invocar-me o meu servo hei de ouvi-lo 

Hei de livrá-lo e de glória coroá-lo

1. Quem habita ao abrigo do Al�ssimo
E vive à sombra do Senhor onipotente
Diz ao Senhor: "Sois meu refúgio e proteção
Sois o meu Deus, no qual confio inteiramente

Ao invocar-me o meu servo
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https://www.youtube.com/watch?v=ATHi2edXSLs


E vive à sombra do Senhor onipotente,

3. Podem cair muitos milhares ao teu lado;

E lhe darei longos dias

1. Quem habita ao abrigo do Al�ssimo

(refrão)

Quando meu servo chamar, hei de atendê-lo

Hei de livrá-lo e glorificá-lo

Sois o meu Deus, no qual confio inteiramente”

2. Do caçador e do seu laço ele te livra;

Com suas asas haverá de proteger-te;
Com seu escudo e suas armas defender-te

Estarei com ele na tribulação

Ele te salva da palavra que destrói.

(refrão)

Nenhum mal há de chegar perto de �,

Diz ao Senhor: “Sois meu refúgio e proteção,

Nem a desgraça baterá à tua porta.

Podem cair até dez mil à tua direita.

Quando o meu servo chamar, hei de atendê-lo
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https://www.youtube.com/watch?v=aA2UZzU_gdQ


e os meus olhos vos procuram, ó meu Deus.
Meu coração fala convosco confiante

Senhor, é vossa face que eu procuro:
não me escondais a vossa face, mas ouvi-me.

não me escondais a vossa face, mas ouvi-me.

1. Ó Senhor, ouvi a voz do meu apelo,

Senhor, é vossa face que eu procuro:

atendei por compaixão!
Não afasteis em vossa ira o vosso servo,
sois vós o meu auxílio!
(refrão)

2. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver

espera no Senhor!

e mostrai-me a estrada certa!
3. Ensinai-me, ó Senhor, vossos caminhos

na terra dos viventes.

(refrão)

não me entregueis a seus desejos!
Por causa do inimigo, protegei-me,

Espera no Senhor e tem coragem,

Meu coração fala convosco
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https://www.youtube.com/watch?v=PCVVmmcqE2s


não se envergonha quem em vós põe a esperança

e libertai-me das minhas aflições.
Voltai-vos para mim, tende piedade

e concedei vosso perdão aos meus pecados!

pois ele �ra os meus pés das armadilhas.
Tenho os olhos sempre fitos no Senhor

em vós confio, que eu não seja envergonhado;

(refrão)
2. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos,

Voltai-vos para mim, tende piedade

e fazei-me conhecer a vossa estrada!

e libertai-me das minhas aflições

1. Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma,

Vossa verdade me oriente e me conduza,
porque sois o Deus da minha salvação.

mas sim quem nega por um nada a sua fé.

(refrão)

e libertai-me das minhas aflições!
Considerai minha miséria e sofrimento

3. Aliviai meu coração de tanta angús�a,

Tenho os olhos sempre fitos no Senhor
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https://www.youtube.com/watch?v=WW49ApN3Hp4


Rejubilai-vos, Jerusalém!

5. Por amor a meus irmãos e meus amigos,

Pelo amor que tenho à casa do Senhor,

As tribos do Senhor.

Vamos à casa do Senhor!
E agora nossos pés já se detêm,

Vós que a amais,

(refrão)

Vinde, acorrei de alegria e exultai!

Num conjunto harmonioso;

1. Que alegria, quando ouvi que me disseram:

Para lá sobem as tribos de Israel

E o trono de Davi.
(refrão)

3. Para louvar, segundo a lei de Israel,

2. Jerusalém, cidade bem edificada

Jerusalém, em tuas portas.

O nome do Senhor.

4. Rogai que viva em paz Jerusalém,
E em segurança os que te amam!
Que a paz habite dentro de teus muros,
Tranquilidade em teus palácios!
(refrão)

A sede da jus�ça lá está

(refrão)

Peço: "A paz esteja em �!"

Eu te desejo todo bem!

Rejubilai-vos, Jerusalém
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https://www.youtube.com/watch?v=gXQDAZQNRyo


Par�cipamos da ceia do amor

Seu amor nos conduz pela mão
Ele é luz que ilumina o seu povo
Com segurança lhe dá a salvação
(refrão)

2. O Senhor nos concede os seus bens

1. A alegria nos vem do Senhor

E par�lha conosco o seu Pão

Só será bem feliz uma vida
Que busque a Deus como fonte de amor

Do meu Deus cantarei o louvor

Alegres vamos à casa do Pai

Em sua casa, somos felizes

Nos convida à sua mesa sentar

E na alegria cantar seu louvor

Somos irmãos ao redor deste altar
(refrão)

3. Voltarei sempre à casa do Pai

Alegres vamos à casa do Pai
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https://www.youtube.com/watch?v=W6v2ZcMhykM


Do homem perverso e traidor

(refrão)

Em Vós confio desde a minha juventude!

2. Sede uma rocha protetora para mim

Das garras do opressor e do malvado!

A mim ó Deus, fazei jus�ça

Porque sois justo, defendei-me e libertai-me
Que eu não seja envergonhado para sempre

Porque Sois, ó Senhor Deus minha esperança

Um abrigo bem seguro que me salve!

3. Libertai-me ó meu Deus das mãos do ímpio

Porque Sois, ó Deus o meu socorro

Defendei a minha causa

Libertai-me

1. Eu procuro meu refúgio em vós, Senhor

Escutai a minha voz, vinde salvar-me!

Porque Sois a minha força e meu amparo
O meu refúgio, proteção e segurança

Contra a gente sem piedade

(refrão)

A mim ó Deus, fazei jus�ça
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https://www.youtube.com/watch?v=LhADyCMZS0A


ACLAMAÇÃO
AOEvangelho



Pois, eu sou a luz do mundo, quem nos diz é o Senhor; 

3º Domingo: 

5º Domingo: 

Eis meu Filho muito amado, escutai-o, todos vós.

Senhor, dai-me água viva a fim de eu não ter sede!

Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. 

E vai Ser a luz da Vida quem se faz meu seguidor!

Quem crê em mim não morrerá eternamente.

4º Domingo: 

Na verdade, sois Senhor, o Salvador do mundo. 

Louvor e glória a �, Senhor, 

Mas de toda a palavra da boca de Deus.

Oxalá ouvísseis hoje sua voz

O homem não vive somente de pão, 

Quarta-Feira de Cinzas

Cristo, Palavra de Deus; 
Cristo, Palavra de Deus!

“Não fecheis os vossos corações

1º Domingo:

2º Domingo: 
Numa nuvem resplendente fez-se ouvir a voz do Pai: 

Louvor e glória a Ti Senhor
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https://youtu.be/zWobJxhD_iI


Louvor a vós, ó Cristo, Rei,

Oxalá ouvísseis hoje a sua voz:
"Não fecheis os corações como no deserto."

Rei da eterna glória!
Rei da eterna glória,

Louvor a vós ó Cristo Rei
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https://youtu.be/7kT_tyBhBQQ


Convertei-vos, nos diz o Senhor

Glória e louvor a vós, ó Cristo!

Porque o Reino dos céus está perto

Glória e louvor a vós ó Cristo
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https://youtu.be/28Je9BMUnOQ


Numa nuvem resplendente fez-se ouvir a voz do Pai:

Mas de toda palavra da boca de Deus.

Na verdade, sois Senhor, o salvador do mundo.

E vai ter a luz da vida quem se faz meu seguidor!

Louvor a vós, ó Cristo

1º Domingo
O homem não vive somente de pão,

2º Domingo

Eis meu Filho muito amado, escutai-o, todos vós.

Rei da eterna glória!

3º Domingo

Senhor, dai-me água viva a fim de eu não ter sede!

4º Domingo
Pois eu sou a luz do mundo, quem nos diz é o Senhor;

Eu sou a ressurreição, eu sou a vida.
Quem crê em mim não morrerá eternamente.

5º Domingo

Louvor a vós, ó Cristo!
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https://youtu.be/vU3yfYOPbtM


4º Domingo

Jesus começou a pregar e dizer:

A Jesus, nosso Deus e Senhor!

Mas de toda palavra da boca de Deus

2° Domingo

Honra, glória, poder e louvor

O meu filho querido, Ó Povo escutai!

3º Domingo

O homem não vive somente de pão,

Eis o reino a chegar, povo meu, convertei-vos!

Quarta-feira de Cinzas e 1º Domingo

De uma nuvem brilhante falou Deus, ó Pai:

5° Domingo
Ninguém se atreveu a mulher condenar,

E correu-lhe ao encontro, Abraçou-o e beijou!
O filho ainda longe, o Pai o avistou

E nem eu te condeno, vai e não mais pecar

Honra glória, poder e louvor!
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https://youtu.be/5cvuerp0xto


DISTRIBUIÇÃO
DASCinzas



5. Fazei-me ouvir cantos de festa e de alegria

E quanto é reto o julgamento que fazeis

(refrão)

E pecador já minha mãe me concebeu

4. Mas vós amais os corações que são sinceros

3. Mostrais assim quanto sois justo na sentença

(refrão)

E pra�quei o que é mau aos vossos olhos!
Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei

(refrão)

Vede, Senhor, que eu nasci na iniquidade

Na in�midade me ensinais sabedoria
Aspergi-me e serei puro do pecado
E mais branco do que a neve ficarei
(refrão)

E exultarão estes meus ossos que esmagastes
Desviai o vosso olhar dos meus pecados
E pagai todas as minhas transgressões!

Troquemos nossa veste por cinzas e cilício
Choremos, jejuando em face do Senhor
Pois cheio de bondade é o nosso Deus
Capaz de perdoar nossos pecados

1. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia!

Lavai-me todo inteiro do pecado
E apagai completamente a minha culpa!
(refrão)

2. Eu reconheço toda a minha iniquidade
O meu pecado está sempre à minha frente

Na imensidão de vosso amor, purificai-me!

Troquemos nossa veste I
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https://youtu.be/7BlLNUGDMNs


Ó Senhor, não me afasteis de vossa face

6. Criai em mim um coração que seja puro
Dai-me de novo um espírito decidido

Nem re�reis de mim o vosso Santo Espírito

7. Dai-me de novo a alegria de ser salvo
E confirmai-me com espírito decidido
Ó Senhor não me afasteis de vossa face

(refrão)

(refrão)

Nem re�reis de mim o vosso Santo Espírito!

8. Da morte como pena, libertai-me
E minha língua exaltará vossa jus�ça!
Abri meus lábios, ó Senhor, ´para cantar
E minha boca anunciará vosso louvor!
(refrão)

9. Pois não são de vosso agrado os sacri�cios

10. Sede benigno com Sião, por vossa graça
Reconstruí Jerusalém e os seus muros!

Não desprezeis um coração arrependido!

E aceitareis o verdadeiro sacri�cio,
Os holocaustos e oblações em vosso altar!

E se oferto um holocausto, rejeitais
Meu sacri�cio é minha alma penitente

(refrão)

37



Choremos, jejuando em face do Senhor
Pois cheio de bondade é o nosso Deus
Capaz de perdoar nossos pecados

Troquemos nossa veste por cinzas e cilício

Troquemos nossa veste II
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https://youtu.be/_l-fKYmmvcM


2. Eu reconheço toda a minha iniquidade,

na in�midade me ensinais sabedoria.

Lavai-me todo inteiro do pecado,

pra�quei o que é mau aos vossos olhos!

o meu pecado está sempre à minha frente.

(refrão)

e apagai completamente a minha culpa!
(refrão)

Pequei, Senhor, Misericórdia!

1. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia!
Na imensidão de vosso amor, purificai-me!

Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei,

3. Mostrais assim quanto sois justo na sentença,
e quanto é reto o julgamento que fazeis
Vede, Senhor, que eu nasci na iniquidade,
e pecador já minha mãe me concedeu.
(refrão)

4. Mas vó amais os corações que são sinceros,

e mais branco do que a neve ficarei.

5. Fazei-me ouvir cantos de festa e de alegria
e exultarão estes meus ossos que esmagastes.
Desviai o vosso olhar dos meus pecados
e apagai todas as minhas transgressões!
(refrão)

dai-me de novo um espírito decidido.

(refrão)

Aspergi-me e serei puro do pecado,

nem re�reis de mim o vosso Santo Espírito!
Ó Senhor, não me afasteis de vossa face,

6. Criai em mim um coração que seja puro,

Pequei Senhor, misericórdia
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https://youtu.be/7uw8cS8O98Y


e confirmai-me com espírito generoso!
Ensinarei vosso caminho aos pecadores,
e para vós se voltarão os desviados.
(refrão)

8. Da morte como pena, libertai-me,
e minha língua exaltará vossa jus�ça!
Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar,

7. Dai-me de novo a alegria de ser salvo

(refrão)

reconstruí Jerusalém e os seus muros!

9. Pois não são de vosso agrado os sacri�cios,
e, se oferto um holocausto, o rejeitais.
Meu sacri�cio é minha alma penitente,
não desprezeis um coração arrependido!

E aceitareis o verdadeiro sacri�cio,

(refrão)

10. Sede benigno com Sião, por vossa graça,

os holocaustos e oblações em vosso altar!

e minha boca anunciará vosso louvor!
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Pecador, agora é tempo

Passam meses, passam anos

Serve a Deus, despreza o mundo

Filho, acordas dessa morte

Já não sejas pecador!

Vais pecando, vais pecando

Neste tempo sacrossanto

Contemplando a cruz de Cristo

Vais de horror em mais horror

Assim morre o pecador!

Já não sejas pecador!

Já não seja pecador!

O pecado faz horror

Vais de horror em mais horror

Filho, acordas dessa morte

Já não seja pecador!

Contemplando a cruz de Cristo

Serve a Deus, despreza o mundo

Já não sejas pecador!

Filho, acordas dessa morte

Já não sejas pecador!

Já não seja pecador!

De pesar e de temor

Filho, acordas dessa morte

Vais pecando, vais pecando

Já não seja pecador!

Sem que busques teu Senhor
Como um dia para o outro

Pecador agora é tempo
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https://youtu.be/xFO5Wts8roU


Compaixão, misericórdia

Pecador arrependido

Vem, abraça-me contrito

Como um dia para o outro
Assim morre o pecador!

Pobrezinho pecador

Com teu Pai, teu Criador!

Com teu Pai, teu Criador!
Vem, abraça-me contrito

Vos pedimos, Redentor
Pela Virgem, Mãe das dores
Perdoai-nos, Deus de amor!
Pela Virgem, Mãe das dores
Perdoai-nos, Deus de amor!
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Pela vida do meu povo

Compaixão vai encontrar
Quem dos males se arrepende

5. Convertei-vos, povo meu

4. Chora e diz o sacerdote

Inclinado a perdoar

Vão meus lábios suplicar

Entre a porta e o altar

(refrão)

Do senhor vamos lembrar
Eis o tempo prome�do
As ovelhas vêm salvar

(refrão)

2. Não as vestes, mas o peito

Caridade e penitência

1. Converter ao evangelho

Não esqueças: Somos pó

Na palavra acreditar

Quem as cinzas abraçar

E ao pó vamos voltar
Não esqueças: Somos pó
E ao pó vamos voltar

O Senhor manda rasgar
Jejuai, mudai de vida
Em sua face a chorar
(refrão)

3. Quão bondoso é nosso Deus

Somos pó e ao pó vamos voltar
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https://youtu.be/fH1cowsqIU8


PREPARAÇÃO 
DASOfertas



1. Sê bendito, Senhor, para sempre
Pelos frutos das nossas jornadas!

Ao prepararmos a tua mesa

Repar�dos na mesa do reino
Anunciam a paz almejada!

Tu és a nossa salvação!
Senhor da vida

Em � buscamos ressurreição!

2. Sê bendito, Senhor, para sempre
Pelos mares, os rios e as fontes!
Nos recordam a tua jus�ça
Que nos leva a um novo horizonte!

Que abriga uma nova semente

3. Sê bendito, Senhor, para sempre
Pelas bênçãos qual chuva torrente!

(refrão)

Tu fecundas o chão desta vida

Sê bendito Senhor para sempre
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https://youtu.be/iI8mUCYUBgk


(refrão)

Agora eu sei: o eterno liberta!
E alçar, em seu nome, bandeiras de glória!

(refrão)

2. Sim, tudo o que estás a lhe oferecer

E, desde sião, te seja um arrimo!

Mas nós no eternno é que confiamos!

1. Que te ouça o eterno em sua aflição

Do seu santuário te mande um auxílio

3. Possamos, assim, cantar tua vitória

O que vimos te oferecer!

Atenda aos desejos do teu coração

4. Confiam nos carros ou então nos cavalos

Conceda a teus sonhos realização!
(refrão)

Proteja-te o nome do deus da nação!

Receba ele agora com todo prazer!

Enquanto uns fracassam, nós firmes estamos!

E o seu consagrado quem salva é sua destra!

Ao cristo, a vitória! e ouvidos sejamos!

Aceita, senhor, com prazer
O que vimos te oferecer!

Aceita Senhor com prazer
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https://youtu.be/cEumvRr1WUo


Oferecerei o seu sacri�cio

Oferecerei o seu sacri�cio

Que poderei oferecer ao meu Deus

Na reunião do povo santo de Deus.

E invocarei o Seu santo nome

Oferecerei o seu sacri�cio

E invocarei o Seu santo nome

Por tudo aquilo que Ele me fez?

E invocarei o Seu santo nome

Que poderei retribuir ao Senhor

E invocarei o Seu santo nome

Oferecerei o seu sacri�cio

Vós me quebrastes os grilhões da escravidão

Pelos imensos bene�cios que me fez?

E é por isso que hoje canto o vosso amor.

Eu cumprirei minha promessa ao Senhor

Que poderei retribuir ao Senhor
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https://youtu.be/TlcTuVJnfd4


1. É prova de amor, junto à mesa par�lhar

E o nosso coração também
Senhor que vos doastes totalmente por amor

É sinal de humildade, nossos dons apresentar

Fazei de nós o que convém!

Acolhei as oferendas deste vinho e deste pão

quem doar a própria vida, vida nova há de colher
(refrão)

3. Oferta é bem servir, por amor a nosso irmão
É reunir-se nesta mesa é celebrar a redenção

2. Quem vive para si, empobrece seu viver

É prova de amor
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https://youtu.be/cVsw6452APs


3. A palavra do Senhor 

Ela é vida, é alegria 

Quem errou e quer voltar

Ele busca e vem salvar

Eu confio, mesmo quando

Tem valor aos olhos Seus

Libertai o vosso servo

Vou guardá-la com carinho

2. Viverei com o Senhor

Ele guia ao bom caminho

(refrão)

Meu sofrer e meu morrer

Minha dor não mais aguento

(refrão)

Sua lei, seu mandamento 

É a luz do meu caminho

Ele é bom, fiel e justo

Caminhemos todos juntos 
Construindo a unidade!

Ele é o meu sustento

E fazei-o reviver!

É viver a caridade

Eis o dia da salvação
Eis o tempo de conversão

Ao Pai voltemos, juntos andemos
Eis o tempo de conversão!

1. Os caminhos do Senhor
São verdade, são amor
Dirigi os passos meus
Em vós espero, oh Senhor!

Eis o tempo de conversão
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https://youtu.be/OUI1TJQHZyg


que o céu e a terra estremece!

E cada um de nós oferece!

E cada um de nós oferece!

1. Recebe este canto do chão,

É o lamento do povo que sofre!

Cada um de nós oferece,

2. O pão que o padeiro amassou,

é a nossa oferenda, irmão!
E cada um de nós oferece!
(refrão)

3. O homem a terra cavou,
do chão a semente brotou:

cada um de nós oferece. (Bis)

é a luta pela vida, irmão!

e a uva que o homem esmagou:

4. Nós damos tudo com amor,

Vale bem mais que o presente.

(refrão)

é a maneira de dar o presente.

Que cada um ao Pai oferece!

Recebe esse canto do chão
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https://youtu.be/Wkv5DsXmnp8


nossa oferta do vinho e do pão 

que defende a vida e diz não!

Suba a � ó Deus Pai como prece 

 se teu reino de amor acontece
paz, jus�ça se abraçarão! 

1. Ofertamos a voz do teu povo

(refrão)

2. Ofertamos a luta do pobre 

liberdade e vida ao irmão! 
ao sistema injusto que nega

que espera seu pão conseguir

para um mundo mais justo surgir
(refrão)

no suor do seu rosto sofrido

3. Teus caminhos Senhor são jus�ça

par�lhar nossos bens sem cobiça
é serviço, e é forma de amar!

é de paz que tu queres falar!

(refrão)

4. Como Igreja também te ofertamos

em defesa do povo trabalha
dando o tempo e os talentos que tem

o empenho intenso de quem

Suba a Ti ó Deus Pai
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https://youtu.be/wKn8rsuAaFQ


1. Recebe, Deus amigo
Estes dons que aqui trazemos

Ó Deus pai, a � Trazemos

E felizes, entre todos
A par�lha nós faremos.

Nossos pés e nossos braços,

Os esforços do teu povo,

Com Jesus e pela paz!

(refrão)

O convívio e o respeito

Um só corpo nós seremos

3. Recebe, Deus amigo,

Entre os povos que se enfrentam

4. Recebe, Deus amigo

Os projetos que alimentam

Pão e vinho uma vez mais

Que encontram na unidade

(refrão)

2. Recebe, Deus amigo,

O alento pro cansaço

Pra criar um mundo novo.
Que trabalha com carinho

Recebe Deus amigo
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https://youtu.be/dy9nFbpl8ko


Confiantes aguardamos o teu perdão

Confirma-nos em teu amor grandioso,

e andaremos para sempre em teus caminhos

3. Aceita o jejum e a nossa penitência

Compadecido, olha para nós, Senhor.
1. Aceita, ó Deus Santo, a nossa oração.

Liberta nossas vida, te suplicamos

2. Acolhe, Deus bondoso, a nossa caminhada,

(refrão)

revivendo o teu amor pra sempre.

Bendito seja teu imenso coração!

e do mal seremos nós purificados.

Volta o teu olhar, Senhor, e dá-nos teu perdão.

(refrão)

que revivemos neste tempo quaresmal.

Bendito sejas, Senhor Deus do universo!

Volta teu olhar Senhor
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https://youtu.be/ggjzEtYKbrE


Por quem Aprendeu o gesto de amor

De ser a par�lha dos frutos na mesa!

Fecundas a terra com vida e amor!

Ó, Deus do universo, és Pai e Senhor
Por tua bondade recebe o louvor!

(refrão)

Restauras o fraco que a � se confia
Revestes o mundo da mais fina flor

E junto aos irmãos, em paz, o envias

1. Bendito és tu, ó Deus criador

2. Bendito és tu, ó Deus Criador

Colher a fartura e ter a beleza

3. Bendito és tu, ó Deus criador

A mesa promete eterna seresta!
A quem guardava um canto de festa

Bendito és tu ó Deus criador
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https://youtu.be/-tkghO6AElI


O Senhor fez maravilhas
Publicaram as nações!

A colheita é uma alegria

É fartura, é Canaã

Libertados pra Sião!

Na alegria colherá!

Nós vibramos de alegria

Não esqueçais o vosso povo

Sonho de libertação
Fez-se sonho verdadeiro

Ao voltarem os exilados
Deus trazendo os deportados

Nossa boca foi sorrisos

(refrão)

2. Nós ficamos tão felizes

Todo povo sofredor

1. Retornar do ca�veiro

A sofrer na escravidão

3. Ó Senhor, Deus poderoso

Nos livrai do ca�veiro

Pois o que plantou na dor

Qual chuvada de janeiro

O seu pranto esquecerá

Nossos lábios só canções!

Alagando o sertão
(refrão)

(refrão)

4. Semeando na agonia
Espalhando cada dia
A semente do amanhã

Muito canto e euforia

Todo povo sofredor
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https://youtu.be/okRX7K5HtOg


Escuta, Senhor, a voz do povo teu
E dá-nos a tua salvação!
Que Cristo Jesus nos prometeu!
Que Cristo Jesus nos prometeu!

1. Como outrora nossos pais

É o nosso ca�veiro

Pois não é uma quimera

Nossas vidas transformadas

Vem, conduz, ó jus�ceiro

Na penumbra andaremos

E a morte, o mal e a dor

Tua esperança nós vivemos

Mas em tua palavra temos

(refrão)

Vem, conduz a tua Igreja
Que caminha e em � espera

Conduziste à boa terra

2. Se nos falta tua luz

3. À verdade que liberta

(refrão)

O abismo do pecado

Para sempre venceremos

4. Eis que estamos nesses dias
De provarmos teu perdão

Por tua Páscoa nós queremos

E nos �ras da prisão

Em eterna gra�dão

O refúgio verdadeiro

(refrão)

Teu amor nós cantaremos

Nossas culpas tu apagas

Escuta Senhor a voz do povo teu
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https://youtu.be/--x5KnbbG-0


O seu silêncio não ficou mudo

Ela muito amou tem a minha paz

Chegar bem perto, dizendo tudo
1. Tanto que esperou pudesse um dia

Se não conseguiu como queria

Vai seguir caminho sem temor
Sabe quem eu sou e será capaz
De espalhar na terra o meu amor

2. Ela ultrapassou toda medida

Lágrimas, perfume, que acolhida
Nem se importando com preconceitos

Não lhe bastando meros preceitos

Ele revelou como era raro

3. Se ninguém ousou dizer bem claro

Esse carinho tão manifesto

(refrão)

O que pensava daquele gesto

4. Ele é sempre mais que um convidado

(refrão)

Se põe à mesa, nutrindo a vida
Olha os corações e põe de lado
Toda aparência, cura ferida

Tanto que esperou
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https://youtu.be/6sBEpPIPYxg


Fazendo o bem a todos

Sabes, senhor

Nós queremos com os irmãos compar�lhar

Diante dos irmãos
Comprometer a vida

(refrão)

2. Sabemos que é di�cil

Senhor, podemos dar

1. Queremos nesta hora

Os bens compar�lhar

Senhor, vamos seguir

Mas esse pouco

(refrão)

Mas com a tua graça

Buscando a união

O que temos é tão pouco pra dar

3. Olhando o teu exemplo

Sem nada exigir

Sabes, Senhor
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(refrão)
Para a terra, a vossa pátria

Amareis os meus preceitos

No lugar colocarei

Seguireis o meu amor

Novo coração de carne

2. Dentro em vós eu plantarei

4. Esta terra habitareis

(refrão)

em novo, em novo coração

1. Tirarei de vosso peito

3. Dentre todas as nações

Plantarei o meu espírito

(refrão)

O vosso coração de pedra se converterá 

Vosso coração de pedra

Qual pastor vos guiarei
Com amor vos �rarei

E sereis sempre o meu povo
Eu serei o vosso Deus

Foi presente a vossos pais

O vosso coração de pedra se converterá
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Nossa vida em sacri�cio

Toda graça e louvor

1. Pela compaixão tocados
Compaixão do Deus vivente
Sim, a ele apresentemos

A Ti,ó Deus

Hoje manifestas o teu amor!

2. Eis o culto agradável
Consonante com a vida
Vida que se faz vontade
Do Eterno Pai de todos
(refrão)

3. Frente ao mundo não quedemos
Em vivermos conformados

No pensar e entendimento
Mas sejamos transformados

Pela compaixão tocados
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https://www.youtube.com/watch?v=Az0Z7QEhomA


teu amor - dom perenal.

Destróis, ó Senhor, o mal,

Dar-te graças nós possamos

(refrão)

que nos firma e sustém.

desde agora e sempre. Amém!

Do pecado e da morte!
Confiantes aguardamos

Confiantes aguardamos
Tua Páscoa é nossa sorte!

Livra-nos, ó Senhor

1. Humildes e penitentes
confessamos nossas culpas.
Inspirados pela fé
nós buscamos tua ajuda.

é teu nome glorioso

2. Gente frágil, sim, o somos.

Tua Páscoa é nossa sorte!

Pois ferimos, Deus Clemente,

Suplicamos, entrementes,
o perdão celes�al

De tuas mãos, obras, porém,

fazes progredir o bem.

Livra-nos, ó Senhor
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https://www.youtube.com/watch?v=HaHeuvAaPKI


1. Que poderei retribuir ao Senhor Deus

invocando o nome santo do Senhor.

Este sacri�cio de louvor
aceitai benignamente, Senhor!

por tudo aquilo que ele fez em meu favor?
(refrão)

2. Elevo o cálice da minha salvação,

3. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor

(refrão)

4. Por isso oferto um sacri�cio de louvor

(refrão)

na presença de seu povo reunido.

invocando o nome santo do Senhor.

Este sacri�cio de louvor
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https://www.youtube.com/watch?v=IgJoocSWysg


Comunhão



Agora o tempo se cumpriu

E creiam firmes no evangelho!

O reino já chegou

1. Feliz aquele homem que não anda

Irmãos, convertam-se

(refrão)

E jamais as suas folhas vão murchar

6. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos

Que à beira da torrente está plantada

Mas a estrada dos malvados leva à morte

4. Eis que ele é semelhante a uma árvore

Conforme os conselhos dos perversos

3. Mas encontra seu prazer na lei de Deus

(refrão)

Nem junto aos zombadores vai sentar-se

E a medita, dia e noite, sem cessar

(refrão)

(refrão)

5. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo

(refrão)

2. Quem não entra no caminho dos malvados

Agora o tempo se cumpriu
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https://youtu.be/JVh_ohHC4vI


assim também Eu vos amei

como Eu vos tenho amado

2. Vós sereis os meus amigos 

Amai-vos uns aos outros 

Amai-vos uns aos outros 

(refrão)

(refrão)

que doar a vida pelo irmão

o meu Novo Mandamento

que doar a vida pelo irmão

Amai-vos uns aos outros 

Prova de amor maior não há 

1. Eis que Eu vos dou 

como Eu vos tenho amado

se seguirdes meus preceitos

Prova de amor maior não há 

como Eu vos tenho amado

3. Como o Pai sempre me ama, 

Prova de amor maior não há
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(refrão)

Quer que, unidos, a vivamos sempre entre os irmãos

Com amor eterno eu te amei, 
dei a minha vida por amor

3. Terá recompensa até um copo d'água

Agora, vai, também ama o teu irmão

1. Já não somos servos, mas os teus amigos
À tua mesa nos sentamos pra comermos deste pão

2. Que nossa amizade se estenda a todos
Pois o Cristo nos ensina que o amor é dom total
(refrão)

O amor que é verdadeiro se traduz em gesto e vida
(refrão)

4. Cristo, par�lhando sua graça e vida

(refrão)

5. Se permanecermos no amor de Cristo
Viveremos sua mensagem de esperança e alegria
(refrão)

Que ele seja nossa força e nos sustente a caminhada
6. O pão da alegria nos alimentou

Com amor eterno
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em comunhão com teu Senhor

Hoje és minha presença 

Onde sofre o teu irmão, 

Eu vim para que todos tenham vida

(refrão)

Que todos tenham vida plenamente

eu curei todos os males

eu estou sofrendo nele

Reconstrói a tua vida 
em comunhão com teu irmão

2. Eu passei fazendo o bem, 

Que todos tenham vida plenamente
Eu vim para que todos tenham vida

1. Reconstrói a tua vida 

eu estou presente nele
Onde está o teu irmão, 

junto a todo sofredor

(refrão)

eu estou morrendo nele
(refrão)

3. Entreguei a minha vida 

Onde morre o teu irmão, 

4. Vim buscar e vim salvar 

Busca, salva e reconduze 

Onde salvas teu irmão, 
tu me estás salvando nele

pela salvação de todos

de indefesos e inocentes

a quem perdeu toda a esperança

o que estava já perdido

Reconstrói, protege a vida 

Eu vim para que todos tenham vida
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(refrão)

(refrão)

4. Feliz quem deixa se instruir pelo Senhor

3. Feliz o povo que confessa seu pecado

Seu coração não sen�rá, jamais, a fome!

Povo remido, cantai hoje seu louvor!

(refrão)

6. Quem se confia ao Senhor, sinceramente

(refrão)

5. Feliz aquele que confia em seu nome:

E seus caminhos vai trilhando com amor!

Porque será pelo Senhor purificado!
(refrão)

E envolvido pela graça, inteiramente!

7. Felizes todos os de reto coração!
Louvai a Deus, porque ele é graça e compaixão!

8. Misericórdia e bondade é o Senhor!

2. Feliz o homem que caminha na verdade

Da veste nova que seu Pai lhe preparou

Feliz o homem que da culpa é absolvido
E convidado para a ceia do Senhor!
No lar paterno, com o Cristo é reves�do

1. Feliz o homem cuja falta é perdoada
Que foi no sangue do Senhor purificada!
(refrão)

Em cuja alma não há mais duplicidade!
(refrão)

Feliz o homem que da culpa é absolvido
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Vossa jus�ça há de reconhecer

(refrão)

2. Eu confessei, afinal, meu pecado

Vosso jejum, esmola e oração,

(refrão)

3. Todo fiel pode, assim, invocar-vos

Porque ainda que irrompam as águas
Não poderão a�ngi-lo jamais

E o Pai, que conhece os corações

E minha falta vos fiz conhecer

Na minha angús�a me haveis de salvar

Diante dos homens não se façam ver;

1. Feliz o homem que foi perdoado
E cuja falta já foi encoberta!
Feliz o homem a quem o Senhor
Não olha mais como sendo culpado

Disse: "eu irei confessar meu pecado!"
E perdoastes, Senhor, minha falta

Durante o tempo da angús�a e aflição

4. Sois para mim proteção e refúgio;

E envolvereis a minh’alma no gozo

(refrão)

Da salvação que me vem só de vós

Vosso jejum, esmola e oração
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Retomamos a estrada

Nós vivemos de toda palavra
Que procede da boca de Deus

A palavra de vida e verdade
Que sacia a humanidade

Que sacia a humanidade
A palavra de vida e verdade

1. Impelidos ao deserto

Que conduz ao paraíso
Nossa vida e morada
(refrão)

2. As prisões da humanidade
Assumidas pelo Cristo
São lugares de vitória

(refrão)
Ele veio para isto!

3. O senhor nos deu exemplo
Ao vencer a noite escura
Superou a dor do mundo

Alegrando nossos dias

Renovando as criaturas

Conhecendo o Messias
4. Progredimos neste tempo

(refrão)

Ele veio para todos

(refrão)

Nós vivemos de toda palavra
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Flor e fruto são promessas
Ao findar a madrugada

O inimigo verdadeiro
(refrão)

Junto dele venceremos

5. Celebramos a memória

6. Contemplamos nossa terra

Do amor que ao mundo veio

Em mistério fecundada
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(refrão)

E elevei o meu clamor para o meu Deus

Tanto Deus amou o mundo
Que lhe deu seu filho único

(refrão)

1. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força

E de rivais muito mais fortes do que eu

Mas o senhor foi pra mim um protetor

Ó meu Deus, iluminai as minhas trevas

(refrão)

Mas terá a Luz da vida
Quem crê nele não perece

E chegou a seus ouvidos o meu grito

Minha rocha, meu refúgio e salvador

Mas terá a luz da vida
Quem Crê nele não perece

Minha força e poderosa salvação
Sois meu escudo e proteção: Em vós espero

2. Ao Senhor eu invoquei na minha angús�a

De seu templo ele escutou a minha voz

3. Do alto Ele estendeu a sua mão
E das águas mais profundas re�rou-me
Libertou-me do inimigo poderoso

4. Assaltaram-me no dia da aflição

Colocou-me num lugar bem espaçoso
O Senhor me libertou porque me ama
(refrão)

5. Ó senhor, fazei brilhar a minha lâmpada

Junto convosco eu enfrento os inimigos
Com vossa ajuda eu transporto altas montanhas

Tanto Deus amou o mundo
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Este chão é terra santa, irmãos meus

Brota a semente plantada

1. Ao recebermos, Senhor
Tua presença sagrada
Pra confirmar teu amor
Faz de nós Tua morada
Surge um sincero louvor

Faz-nos seguir Teu caminho
Sempre trilhar Tua estrada

Desamarrem as sandálias e descansem

Venham todos
E renovem a esperança no Senhor

2. O Filho de Deus com o Pai
E o Espírito Santo

Que pede a nós sermos santos
Nesta trindade um só ser

Venham, orem, comam, cantem

Dai-nos, Jesus, teu poder
De se doar sem medidas
Deixa que compreendamos
Que este é o sen�do da vida
(refrão)

fazes que o coração sinta

Faz vibrar nosso ser, 

A força da caridade

Mil faces da tua face, 

indo ao encontro ao Pai Santo

nós Te pedimos, ó Cristo
3. Ao virmos Te receber, 

Sem descuidar dos irmãos

Desamarrem as sandálias
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(refrão)

(refrão)

Para sempre haverão de louvar-vos os povos.

Então, da nuvem luminosa, dizia uma voz
Este é meu Filho amado, 

Vou cantar-vos, ó rei, esta minha canção

2. Sois tão belo, o mais belo entre os filhos dos 
homens!

Heroi valoroso, no vosso esplendor.

(refrão)

(refrão)

5. Vosso trono ó Deus, é eterno, sem fim
Vosso cetro real é sinal de jus�ça.

1. Transborda um poema do meu coração

Porque Deus, para sempre, vos deu sua bênção

4. Saí para luta no carro de guerra
Em defesa da fé, da jus�ça e verdade.

3. Levai vossa espada de gloria no flanco

(refrão)

escutem sempre o que ele diz!

(refrão)
6. Vós amais a jus�ça e odiais a maldade
É por isso que Deus vos ungiu com seu óleo.

7. Cantarei vosso nome de idade em idade

Então da nuvem luminosa
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Então o vosso coração se alegrará
E em vossos olhos
Brilhará a sua luz!

1. A beleza da glória celeste

“Este é meu Filho muito amado:

Que a Igreja esperando procura,
Cristo a mostra no alto do monte,
Onde mais que o sol claro fulgura.

2. Este fato é nos tempos notável:
Ante Pedro, Tiago e João,
Cristo fala a Moisés e a Elias
Sobre a sua futura Paixão

Escutai-o todos vós!”

(refrão)

(refrão)

E da graça estando presentes,

Vindo a voz duma nuvem luzente

3. Testemunhas da lei, dos profetas

Sobre o Filho, Deus Pai testemunha,

(refrão)

5. Da sagrada visão o mistério

E, por isso, exultante de gozo,

4. Com a face brilhante de glória,

Aos que o seguem, vivendo no amor

Sobe a Deus nossa ardente oração

Cristo hoje mostrou no Tabor

(refrão)

O que Deus tem no céu preparado

Ergue aos céus o fiel coração.

(refrão)

Este é meu Filho muito amado
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Esta glória no Reino. Amém!
Concedei-nos por vossa presença
Um só Deus, vida e paz, Sumo Bem,
6. Pai e Filho, e Espírito Amor,
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Segundo os preceitos que Deus lhe ensinou

E segue seus mandamentos
O seu coração é repleto de amor
Deus mesmo é seu alimento

Terá recompensa no Reino do Céu
E segue o caminho que Deus lhe indicou
1. Feliz o que anda na lei do Senhor

Porque muito amou
(refrão)

Feliz o homem que ama o Senhor

2. Feliz quem se alegra em servir o irmão

Verá maravilhas de Deus, o Senhor

(refrão)

Terá no banquete um lugar para si

Porque muito amou

(refrão)

Porque muito amou

Porque muito amou

E estende sua mão ao sem-voz e sem-vez

3. Feliz quem confia na força do bem

Será acolhido nos braços do Pai

4. Feliz quem dá graças de bom coração

Seguindo os caminhos da paz e o perdão

Feliz o homem que ama o Senhor
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A fortaleza e a palavra certa

Há muita dor, é grande a aflição.

Mas na oração e na Palavra achamos

3. Quando, na vida, andamos no deserto

2. A nossa igreja, ó Pai se faz camonho

A cruz nos pesa, o mal nos desfigura,

5. Ó Deus, conheces nosso sofrimento,

A tua graça, que nos transfigura
(refrão)

Transforma em festa nossa dor-lamento,

(refrão)

4. Peregrinamos entre luz e sombras,

Acolhe os frutos bons da conversão.

E a tentação vem nos �rar a paz,

Na caminhada vem ser força e luz

(refrão)

Em � buscamos. Deus de nossos pais

Se faz Palavra e Pão na Eucaris�a

(refrão)

Na direção da Páscoa de Jesus
Vem nos ajuda a renascer das cinzas

1. Ó Pai, teu povo busca vida nova
Na direção da Páscoa de Jesus.

Na caminhada, vem ser força e luz!
Em nossa fronte, o sinal das cinzas

Provai e vede como Deus é bom,
Feliz de quem no seu amor confia! (SI 34,9)
Em Jesus Cristo se faz graça e dom,

Ó Pai teu povo busca vida nova
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(refrão)

7. Por que ficar em coisas já passadas?

O teu amor nos abre nova estrada,

No mar profundo do teu coração

6. Quando o pecado nos consome e fere,

O nosso rio de aflição se perde
E em � buscamos a paz do perdão

O teu perdão liberta e nos renova.

Traz alegria e paz, nos revigora
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E te dá como alimento a flor do trigo.

A nenhum outro revelou os seus preceitos.

E a palavra que ele diz corre veloz;

Seus preceitos, suas leis a Israel.

Pois reforçou com segurança as tuas portas
E os teus filhos em teu seio abençoou;
(refrão)

(refrão)

Nenhum povo mereceu tanto carinho,

Ó Sião, canta louvores ao Teu Deus!

Glorifica o Senhor, Jerusalém!

Ele envia as suas ordens para a terra

2. A paz em teus limites garan�u

Celebra o teu Deus, ó Sião!

1. Glorifica o Senhor, Jerusalém!

3. Anuncia a Jacó sua palavra,

Glorifica o Senhor Jerusalém
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A sua sede, sede de Deus

Meu Santo Espírito, fonte a jorrar

Vem e me sacia
Em tua fonte viva
Senhor, dá-me de beber

Quem é que te diz: Dá-me de beber

Nesta santa eucaris�a

És tu que lhe pedirias e ele te daria

Senhor, dá-me de beber

Vem e me sacia

1. Se conhecesses o dom de Deus

D'água viva, sempre a correr

2. Quem crê em mim, dentro de si, terá

Um rio de água viva, capaz de saciar

Se conhecesses o dom de Deus
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Se o grão de trigo não morrer, 
caindo em terra fica só; 
mas se morrer dentro da terra 
dará frutos abundantes!
  

e me salvastes, quando estava já morrendo! 

Sede, Senhor, o meu abrigo protetor! 

Por vós, ó meu Senhor, agora eu clamo, 

Senhor, clamei por vós pedindo ajuda, 
e vós meu Deus, me devolvestes a saúde.

Transformastes o meu pranto em uma festa, 

Dai-lhe graças e invocai seu santo nome. 
Se a tarde vem o pranto visitar-nos, 
de manhã nos vem saudar a alegria.

(refrão)

meus farrapos em adornos de alegria.

2. Vós �rastes minha alma dos abismos 

e imploro a piedade do meu Deus.

e não deixastes rir de mim meus inimigos! 

(refrão)

3. Escutai-me, Senhor Deus, tende piedade! 

1. Eu vou exalto, ó Senhor, pois me livrastes, 

(refrão)

4. Cantai salmos ao Senhor, povo fiel, 

Se o grão de trigo não morrer
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e crescer como irmãos.
o teu Reino em todo lugar 

seguir com sementes nas mãos.
Mestre, nós queremos plantar 

nós iremos teus passos

reunidos bem perto de �,

Mestre, reunidos no amor, 

1. Mestre, bom é estarmos aqui, 

E nós cantaremos a mesma canção, unidos no 
mesmo coração.

nós viemos ao Monte Tabor

E nós cantaremos a mesma canção, unidos no 
mesmo coração.

no silêncio e na paz.

para em Ti repousar.

2. Mestre, ao sairmos daqui 

Mestre é bom estarmos aqui
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3. O meu reino quem vai compreender?

Insensato, que vale tais bens,

Sim senhor, nossas mãos

O teu pão vai nos dar teu vigor, tua paz.

não se faz como quem procurou,

não convide amigos, irmãos e outros mais.

Que tesouros tu tens pra levar além.
se hoje mesmo terás o teu fim?

Sai à rua a procura de quem

que o teu gesto lembrado será por Deus.

aumentar os celeiros bem mais e sorriu.

quem se julga maior que os demais

vão plantar o teu reino.

2. O meu reino se faz bem assim:

(refrão)

a humilde de quem vai além

não puder recompensa te dar,

e se empenha e procura o perdão,

(refrão)

é o terreno onde pode brotar a paz.

1. O meu Reino tem muito a dizer,

Se uma ceia quiseres propor,

4. O meu reino não pode aceitar,

por cumprir os preceitos da lei, um a um

se aproxima e procura o melhor

(refrão)

Não se perde na pressa que tem,
sacerdote e levita que vão se cuidar.
Mas, se mostra em quem não se contém,

para o irmão agredido que viu o chão.

O meu reino tem muito a dizer
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5. O meu reino é um apelo que vem,

Dizer sim é saberes repor
tudo quanto prejuízo causou,

que te faz desatar tantos nós que ainda tens.

dar as mãos , repar�r, acolher, servir!

transformar as razões do viver,
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Final



Pra me dizer: grande é teu valor!

Flore o jardim, dá vida ao beija-flor

Fala de paz, reparte sempre o pão

Me faz dizer: tudo bem, irmão!

O amor de Deus se mostra em pleno sol

Não se desfaz, nem mesmo ao dizer não

Filho, é por aqui!

Brinca no mar e as nuvens põe no céu

O amor de Deus renova os corações

Grande é teu valor!

É a luz que diz: filho, é por aqui!

O amor de Deus vem antes e depois
E vai além dos sonhos que aprendi

Fere o temor, enfrenta os desafios

Tudo bem, irmão!

O amor de Deus compõe e recompõe
Estende a mão, jamais exclui alguém

Eu te quero bem!

Frente ao rancor, se firma no perdão
Fazendo ver: eu te quero bem!

O amor de Deus
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1. Nós vamos à cidade

3. Vocês vão ter no mundo, 

Mas eu venci o mundo

(refrão)

4. Se grão, que cai na terra

Vitória, tu reinarás, ó cruz tu nos salvarás!

E lá eu irei sofrer
Serei crucificado

(refrão)

2. Vocês não são do mundo

Se o mundo os odeia

Vitória, tu reinarás, ó cruz tu nos salvarás!

Mas hei de reviver!

Do mundo os escolhi!

Primeiro odiou a mim!
(refrão)

tristezas e aflição, 

Coragem e vencerão!

seu fruto será maior!

Não morre, fica só se morre

(refrão)

um só sofre por todos 
e, assim, os separados 
formarem um só povo

5. Pois era necessário 

Germina e cresce, 

Vitória tu reinarás
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para dá-lo ao vil algoz

Contemplai meu sofrimento, 

Vendo o filho meu perdido. 

minha angús�a ao pé da cruz

Quando herodes o buscava, 

Junto ao filho, para o egito, 

Quem dirá meu sen�mento? 

Que mar�rio na minh’alma, 

No caminho do calvário, 

transpassou-me o coração

Dor maior não pode haver

Desolada me encontrei

foi milagre eu não morrer!

encontrando meu Jesus

Mas, ó céu, ó terra, vede: 

eu fugi, com dor atroz

Por três dias o busquei

me predisse simeão
Quando a morte do meu filho 

arquejante sob a cruz

Vendo a morte do meu filho, 

Pecadores redimidos 
com o sangue do senhor
Atendei, olhai se existe 
dor igual à minha dor

Dolorosa, aguda espada 

Pecadores redimidos
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https://youtu.be/psUuG72blys


Oh! Que dor mais cruciante, 

Ao levarem-no ao sepulcro, 
que suprema solidão

Pela lança transpassado, 
vi meu filho, o meu Jesus

invadiu-me o coração
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Bendita sejais, Senhora das Dores,

4. Que dor indizível, quando

(refrão)

(refrão)

6. No vosso regaço, seu corpo

7. Sem filho e tal filho então suportais,

(refrão)

Repleta de angús�as, Bendita sejais.

2. O Céu manda um Anjo dizer

5. A dor ainda cresce quando

abrigais com ele abraçada, Bendita sejais.

Ó Mãe Dolorosa, que aflita chorais,

1. A voz de Simeão no templo

O encontrai com a cruz às costas, Bendita sejais.
(refrão)

(refrão)

(refrão)

Ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores

3. Voltando do Templo, Jesus

que fujais da fúria de Herodes, Bendita sejais.

escutais cruéis profecias, Bendita sejais.

não achais, que susto sofrestes, Bendita sejais

contemplais Jesus expirando, Bendita sejais

Cruel solidão, Bendita sejais.

Virgem Dolorosa
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https://youtu.be/40147132N7A


Junto á cruz lacrimosa

Mãe de Jesus transpassada

E enquanto o filho pendia
E enquanto o filho pendia

1. Estava a mãe dolorosa

De dores aos pés da cruz
Rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós a Jesus
Rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós a Jesus

2. Dá que essas chagas sagradas
Sejam bem fundo cravadas
Senhora em meu coração
Senhora em meu coração

Estava a mãe dolorosa
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https://youtu.be/lelVi3kVAgc


é rei pela sua Cruz.

daí graça, perdão e luz!

seguindo sublime exemplo 

por todos morreu Jesus; 

de Nosso Senhor Jesus.

Humildes e confiantes 

Cordeiro imaculado, 

pagando as nossas culpas,

É arma em qualquer perigo,

levemos a nossa cruz,

o santo sinal da Cruz.
bandeira vitoriosa 

Ao povo, aqui reunido, 

 é raio de eterna luz;

o lenho da Santa Cruz.

no céu a divina luz.

louvemos a Santa Cruz.

Os céus cantam a vitória 

louvores à Santa Cruz.

Sustenta gloriosamente 

Bendita e louvada seja 

nos braços o bom Jesus.

E nós também cá na terra,

de Nosso Senhor Jesus.
Cantemos também na terra, 

Sinal de esperança e vida 

Bendita e louvada seja
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https://www.youtube.com/watch?v=_jHwK5N0ung


em nome da Santa Cruz!

daí graças, perdão e luz;

Salvai-nos, ó Deus clemente, 

Ao povo aqui reunido 

Salvai-nos ó Deus clemente, 
em nome da Santa Cruz! (bis)
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