MÚSICAS PARA A VIGÍLIA 2018
É TEU ESTE MOMENTO
É Teu este momento de adoração
Não tenho nem palavras pra me expressar
No brilho dessa luz que vem do Teu olhar
Encontro meu abrigo meu lugar...
E quando estamos juntos entre nós estás,
Passando em nosso meio a nos abençoar
E tocas com ternura com a tua mão, a cada um que abre o coração...
Minhas mãos se elevam,
Minha voz te louva,
O meu ser alegra
Quando estou em Tua presença, Senhor!
***********************************************************
Tenho
Tenho
Tenho
Tenho

esperado
esperado
esperado
esperado

NINGUÉM TE AMA COMO EU
este momento
que viesses a mim
que me fales
que estivesses assim

Eu sei bem o que tens vivido
Sei também que tens chorado
Eu sei bem que tens sofrido
Pois permaneço ao teu lado
Ninguém te ama como Eu
Ninguém te ama como Eu
Olhe para a cruz, esta é a minha grande prova
Ninguém te ama como Eu
Ninguém te
Ninguém te
Olhe para a
Ninguém te

ama como Eu
ama como Eu
cruz, foi por ti, porque te amo
ama como Eu

Eu sei bem o que me dizes
Ainda que nunca me fales
Eu sei bem o que tens sentido
Ainda que nunca me reveles
"Tenho andado ao teu lado
Junto a ti permanecido
Eu te levo em meus braços
Pois sou teu melhor amigo..."
Ninguém te ama como Eu
Ninguém te ama como Eu
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Olhe para a cruz, esta é a minha grande prova
Ninguém te ama como Eu
Ninguém te
Ninguém te
Olhe para a
Ninguém te

ama como Eu
ama como Eu
cruz, foi por ti, porque te amo
ama como Eu

***********************************************************
VIA SACRA
Senhor, pela Tua Paixão, no abandono da cruz
Tem piedade de nós, Jesus pelo sangue jorrado
Do Teu coração, pelo Teu sacrifício, misericórdia...
Deus santo, Deus forte, Deus imortal e de poder
Nós Te adoramos, Te bendizemos, Te glorificamos, ó Senhor (2x)
Deus Pai, Vos ofertamos o corpo e o sangue de Cristo
Sua alma e Sua divindade em expiação de nossos pecados...
Deus santo, Deus forte, Deus imortal e de poder
Nós Te adoramos, Te bendizemos, Te glorificamos, ó Senhor (2x)
***********************************************************
LAMENTOS DO SENHOR
1. Povo meu, que te fiz eu?
Dize: em que te contristei?
Por que à morte me entregaste?
Em que foi que eu te faltei?
2. Eu te fiz sair do Egito,
Com maná te alimentei.
Preparei-te bela terra:
Tu, a cruz para o teu Rei!
Deus santo, Deus forte, Deus imortal,
Tende piedade de nós!
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!
Deus santo, Deus forte, Deus imortal,
Tende piedade de nós!
5. Eu te abri o mar Vermelho,
Tu me abriste o coração;
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A Pilatos me levaste,
Eu te levei pela mão.
6. Só na cruz tu me exaltaste,
Quando em tudo te exaltei;
Que mais podia eu ter feito?
Em que foi que eu te faltei?
Deus santo, Deus forte, Deus imortal,
Tende piedade de nós!
***********************************************************
EU TE ADORAREI, SENHOR
Eu te adorarei Senhor, de todo meu coração (2x)
Na presença dos anjos, a ti cantarei louvores (2x)
***********************************************************
MISERICÓRDIA, SENHOR, MISERICÓRDIA
Misericórdia, Senhor, misericórdia, misericórdia!
Senhor, escuta o lamento
E tem de nós compaixão.
Ao povo dá novo alento,
A tua graça e perdão!
***********************************************************
PODES REINAR, SENHOR JESUS
1- Senhor eu sei que Teu este lugar, todos querem te adorar, toma Tu a direção.
Sim, ó vem, ó Santo Espírito os espaços preencher, reverência à Tua voz vamos
fazer.
Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim. O Teu poder Teu povo sentirá!
Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste
lugar!
2- Visita cada irmão, ó meu Senhor, dá-lhes paz interior e razões pra Te louvar.
Desfaz todas tristezas, incertezas, desamor, glorifica o Teu nome, ó meu Senhor.
Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim. O Teu poder Teu povo sentirá!
Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste
lugar!
***********************************************************
TE AMAREI, SENHOR
1-Me chamaste para caminhar na vida contigo,
decidi para sempre seguir-Te, não voltar atrás
Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma,
é difícil agora viver sem lembrar-me de Ti.
Te amarei, Senhor, Te amarei Senhor,
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eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti.
Te amarei, Senhor, Te amarei Senhor,
eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti.
2--Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta,
eu pensei na fuga esconder-me, ir longe de ti
Mas Tua força venceu e ao final eu fiquei seduzido,
é difícil agora viver sem saudades de Ti.
3--Ó Jesus não me deixes jamais caminhar solitário,
Pois conheces a minha fraqueza e o meu coração
Vem, ensina-me a viver a vida na Tua presença,
No amor dos irmãos, na alegria, na paz, na união.
***********************************************************
A TI, MEU DEUS
1- A Ti meu Deus, elevo meu coração
Elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz
A Ti meu Deus, eu quero oferecer
meus passos e meu viver
Meus caminhos meu sofrer
A Tua ternura, Senhor, vem me abraçar
E a Tua bondade infinita, me perdoar.
Vou ser o Teu seguidor e Te dar o meu coração
Eu quero sentir o calor de Tuas mãos
2- A Ti meu Deus, que és bom e que tens amor
Ao pobre e ao sofredor, vou servir e esperar.
Em Ti, Senhor, humildes se alegrarão.
Cantando a nova canção de esperança e de paz.
***********************************************************
PECADOR, AGORA É TEMPO
1. Pecador, agora é tempo de pesar e de temor:
Serve a Deus, despreza o mundo, já não sejas pecador!
2. Neste tempo sacrossanto o pecado faz horror:
Contemplando a cruz de Cristo, já não sejas pecador!
3. Vais pecando, vais pecando, vais de horror em mais horror.
Filho, acorda dessa morte, já não sejas pecador.
4. Passam meses, passam anos, sem que busques teu Senhor.
Como um dia para o outro, assim morre o pecador!
5. Pecador arrependido, pobrezinho pecador,
Vem, abraça-me contrito, com teu Pai, teu criador!
6. Compaixão, misericórdia vos pedimos, redentor:
Pela virgem, mãe das dores, perdoai-nos, Deus de amor!
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