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Paróquia Santa Rita de Cássia - Coremas
Festa de Santa Rita de Cássia - 21 A 30 DE OUTUBRO DE 2016

HINÁRIO LITÚRGICO
CÂNTICOS INICIAIS
Ó Senhor nós estamos
1. Ó Senhor nós estamos aqui / junto à
mesa da celebração / simplesmente atraídos
por vós / desejamos formar comunhão.
R: Igualdade, fraternidade/ nesta mesa
nos ensinais/as lições que melhor
educam/ na Eucaristia é que nos dais
(bis).
2. Todos cantam o vosso louvor/ pois, em
vós, todos somos irmãos/ouviremos com
fé, oh! Senhor/ os apelos de libertação.
3.
Este
encontro
convosco,
oh,
Senhor/incentiva a justiça e a paz/ nos
inquieta e convida a sentir/ os apelos que o
pobre nos faz.
O Senhor necessitou de braços
R: O Senhor necessitou de braços,/ para
ajudar a ceifar a messe,/ e eu ouvi seus
apelos de amor,/ então respondi: aqui
estou! Aqui estou de novo.
1. Eu vim para dizer que eu quero te
seguir,/ eu quero viver com muito amor o
que aprendi.
2. Eu vim para dizer que eu quero te
ajudar,/ eu quero assumir a tua cruz e
carregar.
3. Eu vim para dizer que eu vou profetizar,/
eu quero ouvir a tua voz e propagar.

Jesus cristo, esperança do mundo
1. Um pouco além do presente, alegre, o
futuro anuncia/ a fuga das sombras da
noite,/ a luz de um bem novo dia.
R: Venha teu reino, Senhor!/ A festa da
vida recria./ A nossa espera é a dor/
transforma em plena alegria./ A nossa
espera é a dor/ transforma em plena
alegria/ Aê,aê,aê,aê, aiá.
2. Botão de esperança se abre, prenúncio
da flor que se faz,/ promessa da tua
presença/ que vida abundante nos traz.
3. Saudade da terra sem males/ do Êden d
plumas e flores/ da paz e justiça irmanadas/
no mundo sem ódio, sem dores.
Nossos corações em festa
1. Nossos corações em festa se revestem de
louvor,/ pois aqui se manifesta a vontade
do senhor;/ que nos quer um povo unido, a
serviço da missão/ animado e destemido,
por amor.
R: Cristo, Mestre e Senhor, pois eterno é
seu amor;/ nesta fonte de água viva,
somos hoje seus convivas. (bis)
2. Nossos passos já se encontram a
caminho do altar,/ nossas vozes já se
decantam o que vimos proclamar./ Neste
mundo tão bonito, mas que pede redenção;/
nosso sim ao Deus bendito por amor e
vocação.

3. Nós queremos operários, mensageiros
do Senhor,/ que nos façam solidários, a
serviço do amor/ construtores da justiça,
empenhados na missão/ contra toda a
injustiça, por amor e vocação.
ENTRADA DA IMAGEM DA
PADROEIRA
Rejubila-te, povo de Deus.
R: Rejubila-te povo de Deus,/ hoje é
festa aqui e no céu;/ canta alegre, cidade
de Deus;/ Ó Coremas exulta fiel.
1. Mãe tão terna, tão boa e meiga,/ os teus
filhos vem ao teu altar,/ implorar lá dos
Céus suas bênçãos,/ pra Coremas fiel
exultar.
2. Dos impossíveis ou de Cássia, Senhora/
Santa Rita sorrir para os seus./ Lá do céu
manda chuvas de rosas,/ ó Coremas Exulta
fiel.
3. Cantam homens, mulheres, crianças,
jovens, idosos, casais vem louvar./ Santa
Rita é nosso tesouro,/ é com ela que
Coremas vencerá.
4. Nossa festa é só alegria,/ é certeza de
irmos pra o céu./ Santa Rita de Cássia de
Coremas,/ vai na frente nos guiando para
Deus.
5. Nas batalhas tão árduas desta vida/
corações não vão enfraquecer./ Santa Rita
de Cássia e de Coremas,/ só com Deus nós
podemos vencer.
Na festa de Santa Rita
R: Na festa de Santa Rita celebremos o
Senhor!
1. Senhor, vós catamos um hino de louvor,/
louvando a Santa Rita, grande exemplo de
amor.

2. Fiel, seguiu a Cristo, deixando as
alegrias;/ riquezas e prazeres que o mundo
oferecia .
3. Buscou a vossa glória unida vós
somente;-com todo ser entregue do amor
ao fogo ardente.
4. A vós na terra unida, por grande
caridade;/ no céu, feliz triunfa, por toda
eternidade.
5. Seguindo o seu exemplo possamos
caminhar;/ e um dia, a vós, Trindade,
louvor sem fim cantar
ATO PENITÊNCIAL
Senhor tende piedade de nós
1. Senhor servo de Deus, que libertas-te a
nossa vida, tende piedade de nós.
R: Senhor tende piedade de nós
2. Ó Cristo nosso Irmão, que conheceis
nossa fraqueza, tende piedade de nós.
R: Cristo tende piedade de nós
3. Senhor, Filho de Deus, que nos torna-se
obedientes, tende piedade de nós.
Pai de infinita bondade
R: Senhor tende piedade de nós. (bis)
1. Pai de Infinita Bondade que tua vontade
se faça verdade no meio de nós. (bis)
R: Cristo tende piedade de nós (bis)
2. Senhor Jesus Cristo Piedade, piedade de
mim! Que não te obedeci nem segui tua
voz.
R: Senhor tende piedade de nós. (bis)
3. Que teu Espírito Santo nos mostre o
caminho de paz e justiça sem ódio e sem
dor (bis)

Eu confesso
1. Eu confesso a Deus e a vós irmãos/
quantas vezes pequei, não fui fiel!
Pensamentos e palavras! Atitude e
omissões! Por minha culpa! Tão grande
culpa.
R: Senhor piedade! Cristo piedade! Tem
piedade oh Senhor! (bis)
Peço a Virgem nossa Mãe! E a vós meus
irmãos; rogueis por mim!/ A Deus pai que
nos perdoa e nos sustenta em sua mão! Por
seu amor! Tão grande amor!
Tende Piedade
R: Tende Piedade! Tende Piedade!
Tende Piedade de nós oh Senhor! Tende
Piedade! Tende Piedade vosso povo é
santo, mas também é pecador.
1. Vosso coração de Pai! Sabe perdoar!
Vosso coração de Filho sabe perdoar!
Vosso coração de Deus consolador! Sabe
perdoar, Sabe perdoar.
CÂNTICO DO GLÓRIA
I GLÓRIA
1. Glória a Deus nas alturas/ paz na terra
aos homens por Ele amado/ Senhor Deus,
Rei dos céus, Deus Pai todo poderoso
Nós vos louvamos
Nós vos bem dizemos
Nós vos adoramos
Nós vos glorificamos
Nós vos damos graças, por vossa imensa
gloria.
Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito/
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 suplica
Vós que estais a direita do Pai/ tende
piedade de nós
Só vós sois Santo/ só vós sois o Senhor/ só
vós o Altíssimo, Jesus Cristo com Espírito
Santo na glória de Deus Pai. Amém!
II GLÓRIA
R: Glória, glória! Anjos no céu/ cantam
todos seu amor! E na terra, homens de
paz: (Deus merece o louvor)!
1. Deus e Pai, nós vos louvamos/
adoramos, bem dizemos damos glória ao
vosso nome/ vossos dons agradecemos!
2. Senhor nosso, Jesus Cristo/ Unigênito do
Pai. Vós de Deus Cordeiro Santo/ nossas
culpas perdoai!
3. Vós que estais junto do Pai/ como nosso
intercessor. Acolhei nosso pedido/ atendei
nosso clamor.
4. Vós somente sois o Santo/ o Altíssimo, o
Senhor como Espírito divino/ de Deus Pai
no esplendor .
III Glória
1. Glória a Deus nos altos céus! Paz na
terra seus amados. A vós louvam, Rei
celeste, os que foram libertados.
R: Glória a Deus nos altos céus. E paz
aos seus amém!
2. Deus e Pai, nós vos louvamos./
Adoramos, bem dizemos./ Damos glória ao
vosso nome, vossos dons agradecemos.
3. Senhor nosso, Jesus Cristo Unigênito do
Pai,/ Vós de Deus Cordeiro Santo nossas
culpas perdoais.

4. Vós, que estais junto do Pai, como nosso
intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei
nosso clamor.
5. Vós somente sois o Santo,/ o Altíssimo,/
o Senhor, como Espírito Divino, de Deus
Pai no Esplendor.
REFRÕES PARA A ESCUTA DA
PALAVRA
Tua palavra é!
Luz do meu caminho!
Luz do meu caminho, meu Deus!
Tua Palavra é!
Tua palavra está, nas ondas do mar!
Tua palavra está, no sol a brilhar!
Tua palavra está, no pensamento, no
sentimento
Tua palavra está!

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
R: Aleluia, aleluia, aleluia (Versículo do
Evangelho do dia)

LADAINHA DE SANTA RITA DE
CÁSSIA

1. Santa Rita de Cássia - Rogai por nós
Santa Rita terna e bondosa - Rogai por nós
Santa Rita, anjo da caridade - Rogai por
nós
R: Ó Santa Rita, Rogai por nós/ que
recorremos a vós!
2. Santa Rita, Serafim do amor...
Santa Rita, exemplo das esposas...

Tua palavra está, no som do trovão!
Tua palavra está, no tom da canção!
Tua palavra está, na consciência e na
ciência
Tua palavra está!

Santa Rita, espelho de resignação...
3. Santa Rita das causas impossíveis...
Santa Rita nossa meiga e intercessora...
Santa Rita, padroeira e defensora...

Tua palavra está, na beleza da flor!
Tua palavra está, na grandeza do amor!
Tua palavra está, na liberdade, na amizade
Tua palavra está!
Deixa-me ficar em paz
1. Deixa-me ficar em paz, Senhor,/ para
ouvir tua Palavra;/ no coração do meu
silêncio, deixa-me ficar em paz.

4. Santa Rita, nosso tesouro...
Santa Rita, protetora dos doentes...
Santa Rita, Sustentáculo das famílias...
5. Pela graça que recebestes...
Pela cruz de um marido insofrível...
Pela vossa vida paciente...

Desça como a chuva

6. Por toda as vossas tribulações...

1. Desça como a chuva a tua Palavra/ que
se espalhe como orvalho, como chuvisco
na relva,/ como aguaceiro na grama, amém.

Vós que sempre triunfais...
Rogai ao Pai por todos os seus filhos...

OFERENDAS
Trabalhar o Pão
R: Trabalhar o Pão! Celebrar o Pão/
oferecer, consagrar e comungar o Pão
(bis)
1. Fruto do suor e do trabalho! Sacrifício
que Jesus pediu! Pão da liberdade e da
justiça! Pão da vida/ Pão do Céu/ te
ofertamos porque tudo é teu.
2. Fruto da esperança e da partilha/ Santa
Missa que nos faz irmãos./ Pão da
liberdade e da justiça! Pão da vida/ Pão do
Céu/ Pão bendito de libertação.

Ref.: /:Novo jeito de sermos Igreja, nós
buscamos, Senhor, na tua mesa.:/ (Bis)
2. Neste pão te oferecemos os mutirões que
fazemos, a partilha, a produção. Neste
vinho a alegria que floresce cada dia dentro
de nossa união.
3. Nesta Bíblia bem aberta encontramos a
luz certa para aqui te oferecer, ela reúne teu
povo na busca de um mundo novo onde os
pobres vão viver.
4. Nosso coração inteiro, Deus humano e
companheiro, deixamos no teu altar. Nosso
canto e a memória do martírio e da vitória
nós trazemos pra te dar.

Bendito seja Deus
1. Bendito e louvado seja! O Pai nosso
Criador! O Pão que nós recebemos! É
prova do seu amor! O Pão que nós
recebemos/ que é prova do seu amor! É
fruto de sua terra! Do povo trabalhador! O
fruto de sua terra! Do povo trabalhador! Na
Missa é transformado! No corpo do
salvador.
R: Bendito seja Deus/ bendito seu amor!/
Bendito seja Deus Pai onipotente nosso
criador. (bis)
2. Bendito e louvado seja, o Pai nosso
Criador! O vinho que recebemos é prova
do seu amor! O vinho que recebemos/ que
é prova do seu amor! É fruto de sua terra!
Do povo trabalhador! O fruto de sua terra!
Do povo trabalhador na Missa é
transformado/ no sangue do salvador
Nesta mesa da irmandade
1. Nesta mesa da irmandade a nossa
comunidade se oferece a ti, Senhor. Nosso
sonho e nossa luta, nossa fé, nossa conduta
te entregamos com amor.

É prova de amor junto à mesa partilhar.
1. É prova de amor junto à mesa partilhar.
É sinal de humildade nossos dons
apresentar.
Ref.: Acolhei as oferendas deste vinho e
deste pão, e o nosso coração também!
Senhor, que vos doastes totalmente por
amor, fazei de nós o que convém!
2. Quem vive para si empobrece o seu
viver; quem doar a própria vida, vida nova
há de colher.
3. Ofertar é bem servir, por amor ao nosso
irmão. É reunir-se nesta mesa, e celebrar a
redenção.
SANTO
Santo I
1. Santo, Santo, Santo/ Senhor Deus do
universo./ o céu e a terra proclamam a
vossa gloria!/ Hosana nas alturas! Bendito
que vem em nome do Senhor! Hosana nas
alturas.

Santo II
2. Santo, Santo, Santo/ Senhor Deus do
universo./ o céu e a terra proclamam a
vossa gloria!/ Hosana nas alturas, Hosana !
(bis)
Bendito aquele que vem em nome do
Senhor (bis)
Hosana nas alturas, Hosana! (bis)
CORDEIRO
Cordeiro I

2. O Filho de Deus com o Pai e o Espírito
Santo,/ nesta Trindade, um só ser ,/ que
pede a nós sermos santos./ Dá-nos, Jesus ,
teu poder, de se doar sem medida,/ deixa
que compreendamos que este é o sentido
da vida.
3. Ao virmos te receber, nós te pedimos, ó
Cristo:/ Faze vibrar nosso ser, indo ao
encontro ao Pai Santo/ sem descuidar dos
irmãos;/ mil faces da tua face./ Faze que o
coração sinta, a força da caridade.
Verbum Panis

1. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do
mundo/ tem de piedade de nós! (bis)
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do
mundo/ dai-nos a vossa paz.
Cordeiro II
2. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do
mundo,/ tende piedade, tende piedade,
tende piedade, piedade de nós! (bis)
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do
mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dainos a paz, Senhor, a vossa paz!
COMUNHÃO
Ao recebermos, Senhor
Desamarrem as sandálias e descansem
1. Ao recebermos, Senhor, tua presença
sagrada,/ pra confirmar teu amor, faz de
nós tua morada./ suje um sincero louvor,
brota a semente plantada,/ faz-nos seguir
teu caminho, sempre trilhar tua estrada.
R: Desamarrem as sandálias e
descansem,/ este chão é terra santa,
irmãos meus!/ venham, orem, comam,
cantem, venham todos,/ e renovem a
esperança no Senhor.

1. Desde o princípio
Antes mesmo que a terra começasse a
existir
O Verbo estava junto a Deus
Veio ao mundo
E pra não abandonar-nos nesta viagem
Nos deixou dando a Si mesmo como Pão
R: Verbum caro factum est
Verbum panis factum est
Verbum caro factum est
Verbum panis factum est
2. E aqui partes o teu pão em meio a nós
Todo aquele que comer, não terá mais
fome
Aqui vive tua Igreja em torno a Ti
Onde se encontrará, a Morada Eterna aqui
3. Desde o princípio
Quando o universo foi criado da escuridão
O Verbo estava junto a Deus
Veio ao mundo
Rico em misericórdia, Deus mandou o
Filho seu
Dando a Si mesmo como Pão
4. E aqui partes o teu pão em meio a nós
Todo aquele que comer, não terá mais
fome

Aqui vive tua Igreja em torno a Ti
Onde se encontrará, a Morada Eterna
A Eucaristia faz a Igreja
1. Bem-vindos a mesa do Pai,/ onde o
Filho se faz fraternal refeição./ É Cristo a
forte comida,/ o pão que da vida com
amor-comunhão.
R: Vinde, ó irmãos, adorar,/vinde
adorar o Senhor./ A Eucaristia nos faz
Igreja,/ comunidade de amor. (bis)
2. Partimos o único pão,/ no altar refeição,/
ó mistério de amor!/ Nós somos sinais da
unidade na fé,/ na verdade, convosco, ó
Senhor
3. No longo caminho que temos,/ o pão que
comemos nos sustentara./ E Cristo, o pão
repartido,/ que o povo sofrido vai
alimentar.
4. Queremos servir a Igreja,/ na plena
certeza de nossa missão./ Vivendo na
Eucaristia,/ o pão da alegria e da libertação.
O povo de Deus foi assim
1. Povo de Deus, foi assim: Deus cumpriu
a palavra que
diz: "Uma virgem irá conceber", e a visita
de Deus me
fez mãe! Mãe do Senhor, nossa mãe, nós
queremos
contigo aprender a humildade, a confiança
total, e
escutar o teu Filho que diz:
R: Senta comigo à minha mesa, nutre a
esperança, reúne
os irmãos! Planta meu reino, transforma
a terra, mais que coragem, tens minha
mão!
2. Povo de Deus foi assim: nem montanha
ou distância
qualquer me impediu de servir e sorrir.
Visitei com

meu Deus. Fui irmã! Mãe do Senhor,
nossa mãe, nós
queremos contigo aprender desapego,
bondade, teu
"sim" e acolher o teu Filho que diz:
3. Povo de Deus, foi assim: meu menino
cresceu e
entendeu, que a vontade do Pai conta mais,
ea
visita foi Deus quem nos fez. Mãe do
Senhor, nosso
mãe, nós queremos contigo aprender a
justiça, a
vontade do Pai, e entender o teu Filho que
diz:
4. Povo de Deus, foi assim: da verdade
jamais se
afastou. Veio a morte e ficou nosso pão.
Visitou-nos
e espera por nós! Mãe do Senhor, nossa
mãe, nós
queremos contigo aprender a verdade, a
firmeza, o perdão, e seguir o teu Filho que
diz:
É bom estarmos juntos
1. É bom estarmos juntos à mesa do
Senhor./
E unidos na alegria/ partir o Pão do Amor.
R: Na vida caminha quem come deste
pão./
Não anda sozinho quem vive em
comunhão.
2. Embora sendo muitos, é um o nosso
Deus./
Com Ele vamos juntos, seguindo os passos
seus.
3. Formamos a Igreja, o Corpo do Senhor./
que em nós o mundo veja a luz do seu
amor.

4. Foi Deus quem deu outrora ao povo o
pão do céu./ Porém, nos dá agora o próprio
Filho seu.
5. Será bem mais profundo o encontro, a
comunhão./
Se formos para o mundo sinal de salvação.
6. A nossa Eucaristia ajuda a sustentar,/
quem quer, no dia-a-dia, o amor
testemunhar.
HINOS A SANTA RITA DE CÁSSIA
1. Hinos cantemos ledos de Santa Rita o
nome claro;/ nome que encanto raro, cita a
terra e o céu.
Ó Mãe tão terna e bondosa olhai
para os filhos teus./ Fazei de nossa alma
rosa, para o trono do bom Deus.
Ó Santa Rita de Cássia, enxugai o
fosso pranto,/ cobri-nos com vosso manto,
Coremas é toda vossa.
Ó Santa Rita de Cássia, de joelhos
teus filhos imploram,/ consola a todos os
que choram, mandai ó mãe, lá do céu.
Nome que é Mãe a Virgem, a
esposa, à viúva, a filha,/ qual nobre
exemplo brilho, de honra, firmeza, amor.
Ó Santa Rita de Cássia, dos
impossíveis protetora,/ nossa meiga
intercessora, sede junto a Deus trino.
AH, NÃO ROSAS SEM ESPINHOS
1. Ah, não rosas sem espinhos; não no
canteiro de Jesus;/ lá quem quiser ganhar a
vida tem que levar a cruz./ Neste jardim foi
semeada Rita de Cássia, rosa flor/ que
deixou tudo nesta vida porque entendeu o
que é o amor./ Nem sofrimentos e família
desiludiu sua decisão. Seguir somente a
Jesus Cristo jamais trair seu coração.

R: Fostes a rosa preferida, ó Santa Rita
de Jesus,/ ensinas-me lição de vida,
sofrer, amar levando a cruz (bis)
2. Na amarga vida, oh Santa Rita! Quem
sabe amar, sabe sofrer,/ e no silêncio que
tortura aprende a arte de viver./ O teu
semblante refletia da tua vida o esplendor,
a luz brilhante de alegria de expressar
nosso Senhor./ O teu perfume tão divino,
faz nosso povo, então sonhar. Mesmo
sofrendo nesta vida só é feliz quem sabe
amar.
3. Santa mulher dos impossíveis! Abençoai
as nossas rosas para os momentos mais
difíceis, que sejam flores milagrosas./
Remédio para nossas dores, balsamo para o
coração. E quando houver desamores, entre
os casais haja união./ Dár-nos o teu Jesus
querido, para que possamos caminhar. E
abraçando a nossa cruz, também possamos
nos salvar.
Viva a nossa Santa padroeira
1. Viva a nossa Santa padroeira!/ Viva a
nossa Santa padroeira!/ Que vela por nós
todos, que pede a Deus por nós/ as bênção
de Jesus, nosso Senhor.
2. Protegei nossas crianças, Santa Rita/ que
precisam de escola e proteção./ Elas são
nossa confiança, Santa Rita de um mundo
feliz e mais irmão.
3. Protegei os nossos jovens, Santa Rita/
que precisam de trabalho e orientação./
Eles são nossa esperança, Santa Rita de
dias melhores pra nação.
4. Protegei os nossos pais, Santa Rita/ que
precisam de melhor compreensão./ Eles
são nossa segurança, Santa Rita/ de nunca
faltar o nosso pão.
5. Protegei nossos idosos, Santa Rita/ que
precisam de alguém que lhes dê a mão;/

Eles são imagem e semelhança, Santa Rita
junto de Jesus, que é nosso irmão.
Ó Santa Rita de Cássia
1. Ó Santa de Cássia,/ dos impossíveis
protetora sede junto a Deus trino nossa
meiga intercessora.
R: Bradamos todo numa só voz:/ Ó
Santa Rita, rogai por nós, ó Santa Rita,
rogai por nós.
2. Se na lida do labor/ enxugai nosso
pranto defendei-nos de todo horror;/
Acobertai-nos com o vosso manto.
3. Santa bendita, sois de Coremas/ a
padroeira e defensora, rogai ao Pai por
todos os seus filhos/ fortalecei-nos com a
vossa força.
CÂNTICOS PARA MOMENTOS DE
ORAÇÃO

R: A tempestade vai passar
Por sobre as ondas confiante andarei
Tribulações vencerei
As aflições superarei
Deus provê
Eu sei que proverá (bis)
2. Neste bravo mar da vida
Ventos vêm me atormentar
Nesta rocha firme e forte
Que é meu Deus
Não temerei
Nele posso confiar
Filho de Davi
1. Me contaram que o senhor ia passar
E que havia uma chance de eu poder
enxergar
Me disseram que tinhas poder
Pra ressuscitar e fazer o paralítico andar

Estou aqui
1. Estou aqui para ser amado e te amar./ Te
olhar nos olhos e deixar-me apaixonar!
2. Diante de ti pra me render ao teu amor/
confessar minhas fraquezas: Sou pecador.
3. Também estou aqui pra pedir perdão
pelas almas que ainda não buscam o teu
coração.
R: Te amar por quem não te ama, te
adorar por quem não te adora/ esperar
por quem não espera em ti/ e pelos que
não creem: Estou aqui.
A tempestade vai passar
1. Como é bom estar aqui
Em meio a tantas provações
Saber que posso confiar
Em meu Senhor
E acreditar
Que ele nunca faltará

2. Renasceu dentro de mim a fé
Que há muito eu já não tinha
Eu senti meu coração arder
E eu gritei para o senhor me responder
R: Jesus filho de Davi, me cura
És o Santo de Israel
Diante de ti a tempestade se cala
Meu Deus, honra a minha fé (bis)
3. Me contaram que o senhor ia passar
E que havia uma chance de eu poder
enxergar
Me disseram que tinhas poder
Pra ressuscitar e fazer o paralítico andar
4. Renasceu dentro de mim a fé
Que há muito eu já não tinha
Eu senti meu coração arder
E eu gritei para o senhor me responder

5. Eu sei o que o Senhor tem pra mim
Tuas promessas não vão deixar de se
cumprir
Eu sei, teu Espírito está agindo em mim,
Jesus!
6. Diante de ti a tempestade se cala
Meu Deus, honra a minha fé
Senhor, honra minha fé
Filho de Davi... Jesus.
Deixa a Luz do Céu Entrar
1. Tú anseias, eu bem sei, por salvação,
tens desejo de
banir a escuridão abre, pois de par em par
teu coração e deixa a luz do céu entrar
R: Deixa a luz do céu entrar ( deixa a
luz céu entrar )
Deixa a luz do céu entrar ( deixa a luz
céu entrar ) abre bem as portas do teu
coração e deixa a luz do céu entrar

As Muralhas Vão Cair
2. O mar vai se abrir pelo Nome
A Igreja atravessar pelo Nome
De pés enxutos vão estar pelo Nome
Pelo Nome de Jesus
As muralhas vão cair pelo Nome
O inferno estremecer pelo Nome
Todo mal vai sucumbir pelo Nome
Pelo nome de Jesus
Pelo Nome de Jesus
R: Canta Igreja uma nova canção
E recebe do Espírito
Uma Nova Unção (bis)
3. Os milagres vão surgir pelo Nome
O cego enxergar pelo Nome
O paralítico vai andar pelo Nome
Pelo nome de Jesus
O leproso vai sarar pelo Nome
Todo sangue estancar pelo Nome
Toda a Igreja vai louvar pelo Nome
Pelo nome de Jesus
Pelo nome de Jesus

2. Cristo a luz do céu, em ti quer habitar
para as trevas / do pecado dissipar, teu
caminho e coração iluminar e deixa a luz
do céu entrar
3. Que alegria andar ao brilho dessa luz
vida eterna e paz no coração produz Oh!
Aceita agora o salvador Jesus e deixa a luz
do céu entrar

ABENÇOADA FESTA PARA TODOS

