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E NTRA DA

PROME SSA S

Vem Senhor Jesus, oh vem depressa

Minha promessa atende

Como a terra espera a chuva que a fecunde e a mantenha
Como a areia do deserto fala ao vento que a acompanha
Como a corsa corre e salta até achar onde beber.
Esperamos o Senhor até Ele aparecer.

Minha promessa atende,
meu Deus, Deus meu,
E sobre mim estende
o manto teu.

Vem Senhor Jesus, oh vem depressa!
Vem Senhor Jesus, oh vem depressa!

Eu te amo e quero amar
cada vez mais,
Não deixes de escutar,
Senhor, meus ais.

Como o guarda pela aurora esperamos o Senhor,
Como alguém espera atento o seu amigo com ardor,
Como a palma espera o vento até chegar o entardecer,
Esperamos o Senhor, até Ele aparecer.
Como o menino con a no menino seu amigo,
eu con o no Senhor: Ele está sempre comigo.
Como o trigo pede à terra que o ajude a orescer.
Con amos no Senhor até Ele aparecer.
Como a or chama o sol, que sempre a alumia
Como a noite e as estrelas chamam sempre um novo dia
Como o dia chama a noite e como a noite o amanhecer.
Esperamos o Senhor, até Ele aparecer.
A TO P E N I T E N C I A L

Senhor, tende piedade
Simplus

Senhor tende piedade.
Tende piedade de nós,
tende piedade de nós.
Cristo tende piedade…
Senhor tende piedade...
A C L A M A Ç Ã O A O E VA NG E L HO

Aleluia (Italiano)
Andrea Costa / Stefano Varnavà

Ale – Aleluia, Aleluia- Aleluia
Aleluia Alelui - a
A- a- aleluia A-le - luia!

Juro seguir teus passos
como um cristão,
E depor em Teus braços,
meu coração.
Minh’ alma toda cega
de fé e amor,
Hoje e sempre se entrega
a Vós Senhor.
Defende-me do mal
Jesus, meu Rei.
Que em prol de Portugal
batalharei!

O F E R TÓ R I O

COMUNHÃ O

Vasos de barro

Passo a passo

Nós não nos pregamos a nós, mas ao Senhor,
e apenas o fazemos por Seu Amor.
Das trevas, resplandece a Luz, disse Deus,
e foi Ele quem brilhou no coração dos seus.
Trazemos, porém, este Tesouro em vasos de barro,
para que se possa ver vir de Deus esse poder
Em tudo somos atribulados e perseguidos,
mas não desamparados e nunca vencidos.
No nosso corpo levamos, sem cessar,
a morte de Jesus, p'rá Sua vida manifestar.
Sabemos que Aquele que O ressuscitou
também ressuscitará aqueles para quem olhou.
E assim, jamais iremos perder a alegria.
Grande é o peso da Glória que nos espera um dia

Santo
Santo é o Senhor,
Deus do Universo.
O céu e a terra
proclamam a vossa glória. (2x)
Hossana, hossana,
Hossana nas alturas.
Hossana, hossana,
Hossana nas alturas.
Santo é o Senhor,
Deus de toda a terra.
Bendito Aquele
que vem em nome do Senhor.

Cordeiro de Deus
Simplus

Cordeiro de Deus
Que tirais o pecado do mundo
Tende piedade de nós (bis)
Cordeiro de Deus
Que tirais o pecado do mundo
Dai-nos a paz,
A paz (x2)

António Brisson

Passo a passo, grão a grão
Completamos esta construção,
Não imaginas o poder,
Que te deixaram na palma da mão.
Recolhe a âncora, faz-te ao mar
Rumo ao norte tu vais navegar,
Porque há alguém que acredita
Que tu tens força p'ra remar.
Tens uma vida a construir,
Um Novo Reino vai surgir!
Se anseias um mundo melhor,
Jesus é o teu construtor!
Vamos todos ajudar
Para a missão continuar.
Seguiremos teus passos Senhor
Com a Tua força e o Teu amor!
Tens um rumo a traçar,
E um sonho a realizar,
Tu não podes nunca desistir,
Pois contigo Ele quer ir.

AÇÃO DE GRAÇAS

FI NA L

Construtor da esperança

Ser Escuteiro

Novo dia, aventura a chegar
Passo a passo, pronto a crescer
Aproveita para contemplar
A beleza que nos dá o amanhecer.

Ser escuteiro é ter na vida um caminho
ser alguém que ama seu irmão
ser sinal, ser luz, ser testemunho
ser alegre e ter Cristo no coração!

Na mochila traz a melhor vontade
No coração, desejo de explorar
Traça o teu rumo, tens a liberdade
Para o teu sonho alcançar.

Ser lobito é ter o sol no seu olhar
saber que a vida também é saber brincar
bem pequenino as histórias vai ouvir
quando for grande às estrelas vai subir

O teu tempo está a chegar
Dança, canta, sê tu mesmo
Obstáculos vais ultrapassar
Vence, que o futuro és tu!

Ser explorador a esperança não esquecer
sempre a pensar nas aventuras que vai viver
ser amigo, companheiro a valer
querer ganhar e também saber perder

Sente o vento de mudança no ar
Podes ser construtor da esperança
Tu sabes que nasceste p’ra amar
Vence, que o futuro és tu!

Ser pioneiro tantos sonhos na cabeça
ter muita força para que a vida não desfaleça
ter um projeto e seus rumos já traçar
querer na vida sempre Cristo alcançar

És gota de água na grandeza do mar
E Homem Novo, viver para servir
O mundo inteiro tu vais conquistar
Com pureza no olhar e no sentir

Ser caminheiro dois caminhos a seguir
saber mostrar a vida que quer viver
sua juventude tanta força para dar
irmão mais velho que muito sabe amar.

Somos o sonho que BP construiu
Obra viva do criador
Na amizade foi Ele quem uniu
Sê feliz na paz e no amor
O teu tempo está a chegar...
Vence, que o futuro és tu!
Vence, que o futuro és tu!

Da or a fragrância
Somos da or a fragrância,
que se difunde à distância.
Pulsa-nos dentro do peito
um coração que anda afeito
aos heróicos sacrifícios
de vencer paixões e vícios
e à mais renhida peleja,
pela Pátria e pela Igreja!
Nos combates da virtude
conquistamos a saúde
e ganhamos cada dia
o doce pão da alegria.
Queremos a alma no olhar
limpidamente a brilhar,
encantadora, a sorrir,
bela aurora do porvir.

