DESPERTOU DE UM SONHO

HINO DE LOUVOR

FAZ A PAZ

ONDE DEUS TE LEVAR

Despertou de um sonho, um homem viu,
E fez nascer em cada olhar, a semente da nova
alegria.
Dando a mão a quem precisa, sempre certo da
divisa,
Caminhando monte a cima, renovando a vida.

Pela vida de todos nós,
que sorri ao nascer do sol,
Pela fé e a dor de quem sofre,
Louvado sejas Senhor.
Pelo Pão que nos faz viver,
pelo vinho que nos sacia,
Pela fome de tantos sem pão,

Que importa se é tão longe
A praia onde tenho de chegar
O caminho é este:

Podes achar que não tens
P'ra onde ir, nem que fazer
Não sabes bem quem és aqui
Neste mundo tão grande e frio
Mas há qualquer coisa em ti
Que te faz querer, querer ser alguém,
Querer ser alguém…

Olhar o mundo como ele o vê,
Queremos ser a imagem de B.P.
O topo está mais perto dentro de nós.
Vamos levar ao mundo a sua voz,
A sua voz na razão de viver,
O seu viver para construir
Deixando o mundo sempre um pouco melhor,
Sempre Alerta para Servir.
E quando ele olhou em seu redor,
Não reparou que a noite, agora não era tão noite.
E ao romper de um novo dia, vendo a gente que o
seguia,
Fez-se raiz de uma árvore renovando a vida.

Louvado sejas Senhor!
Louvado sejas Senhor,
Louvado sejas,
Louvado por estes dons que nos dás,
Louvado sejas. (2x)
Pela música e pela alegria,
que ecoa bem dentro de nós,
Pelo sonho de um mundo em Paz,
Louvado sejas Senhor.
Pelo sol que aquece esta terra,
pela luz qu'ilumina o dia,
Pelo silêncio que fala de Ti,
Louvado sejas Senhor!

VASO NOVO
Eu quero ser Senhor amado,
Como o barro do oleiro.
Rompe-me a vida, faz-me de novo
Eu quero ser um vaso novo.
Eu quero ser Senhor amado,
Como o barro do oleiro.
Rompe-me a vida, faz-me de novo
Eu quero ser um homem novo.

SANTO, SANTO É O SENHOR
Santo, Santo é o Senhor,
Senhor Deus do Universo,
O céu e a terra proclamam a Vossa glória. (bis)
O céu e toda a terra proclamam a vossa glória,
hossana nas alturas.
Bendito aquele que vem em nome do Senhor,
hossana nas alturas.

A TUA PALAVRA
A tua palavra, Senhor,
é para nós testemunho, é amor.
E vivendo o dia-a-dia
seguiremos teus passos, ó Senhor.
Cantai todos com muita alegria
a palavra da ressurreição
que está presente em nós, meu irmão. (bis)

PAI NOSSO GALEGO
Junto ao mar eu hoje ouvi,
Senhor, Tua voz que me chamou
e me pediu que me entregasse a meu irmão.
Essa voz me transformou,
a minha vida ela mudou
e só penso agora, Senhor, em repetir-Te.
Pai nosso, em Ti cremos,
Pai nosso, Te oferecemos,
Pai nosso, nossas mãos de irmãos (bis)

Faz a paz
Faz a paz, faz a paz
Faz a paz, faz a paz
O caminho é este
Faz a paz
A luz de um novo dia
Venceu a minha escuridão
O caminho é este,
Vem irmão

E a Vida não vai parar,
Vai como vento,
Tens tudo a dar
Não percas tempo
Podes saber que vais chegar
Onde Deus te levar

UM PEDACINHO DE DEUS
Se sentes dentro de ti
A vontade de amar
Em gestos que criam fontes
A audácia de sonhar
Mais longínquos horizontes
E o apelo a escalar
Cada vez mais altos montes
Cada vez mais altos montes
Então ...
Tens em ti um pedacinho de Deus
Tens rumos certos no coração
Desperta o sonho, tens em ti os céus
Liberta a vida da palma da mão
Faz desses rumos os caminhos teus
De B.P. recebeste, esta missão
Se sentes dentro de ti
Sempre a sede de gritar
O nome da liberdade
A coragem de falar
A palavra da verdade
E a servir, participar
Na construção da cidade
Na construção da cidade
Então ...
Se sentes dentro de ti
O silêncio inspirar
A paz ao teu coração
Chamando-te a enfrentar
A vida com decisão
E teimas acreditar
Na esperança de um mundo novo
Na esperança de um mundo novo
Então ...

Mas pode ser tão difícil,
de acreditar Em Deus assim
Será que Deus se vai lembrar…
de me ajudar Será que sim?
Mas há qualquer coisa em mim
Que me faz querer: acreditar

UNIÃO DOS POVOS
Esta canção é uma mensagem contra a guerra
Contra o ódio entre homens, entre irmãos
É a melodia da chama que nos une
É um apelo à paz e à união
Unidos estamos e unidos ficaremos
Na procura de um mundo melhor
Já não é impossível
Levar a paz aos povos da guerra
Pois seguimos o caminho de BP
Ser escuteiro é lutar por um mundo novo
Um mundo onde reine a paz e o amor
Façamos da nossa vida um projecto, uma luta
Contra a fome, a guerra e contra a dor
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