CREDO
Letra: Missal Romano (Profissão de Fé), Henrique Medeiros da Silva
Música: Henrique Medeiros da Silva
Creio em um só Deus Criador
Do céu, da terra, da água, do ar, por amor
De todas as coisas, que podemos ver ou não,
Do amor que habita o meu coração
Creio em Jesus Cristo, meu único Senhor
Para Ele o meu canto, para Ele o meu louvor
Ele é o Filho unigénito de Deus
Nascido do Pai antes de todos os séculos
Gerado Ele foi, criado não
Desde sempre existe em íntima união
Com o Pai, no Espírito Santo
Santíssima trindade que amamos tanto
Ele é o princípio e o fim de toda a criação
No Seu amor eu faço a minha oração
Meu Deus eu creio, mas aumenta a minha fé
Pelo Verbo tudo foi criado
E para a humanidade resgatar do pecado
Pelo Espírito Santo encarnou um dia
No seio da virgem Santa Maria
Ele foi crucificado para nos salvar
Deu-nos o exemplo para ensinar
A maior prova de amor dada na cruz
É o caminho que à salvação nos conduz
Jesus ressuscitou e subiu aos céus
Como está escrito na palavra de Deus
Ele há-de voltar e seremos julgados
Implantará o reino dos Bem-aventurados
Reinará a paz em cada coração
Na certeza do Amor, faço a minha oração
Meu Deus eu creio, mas aumenta a minha fé
Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida
E nos conduz para a terra prometida
Procede do Pai e do Filho, com Eles é glorificado
Dá-me a graça de lutar e vencer o pecado
Ele que falou pelos profetas
Creio na Igreja Una, Santa e Católica
Alicerçada na vida apostólica
Professo um só Baptismo para a remissão
Dos pecados e proclamo a salvação, do coração
De todos os que adoram em Espírito e verdade
E no mundo dão um testemunho de santidade
E humildade, e fazem da sua bandeira a caridade
Um abraço para todos os que ouvem esta canção
Vamos agora rezar todos juntos a oração
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