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Senhor, são muitos os nossos pecados,
Infinito é o vosso amor.
Perdoai-nos e recebei-nos
Como vossos filhos, Senhor.

}
bis

O silêncio de Deus é como a noite
Que tombou sobre a terra adormecida,
O pecado dos homens continua
A ocultar a palavra do Senhor.
Continua entre os povos a haver guerras,
Continuam os homens a odiar-se.
O pecado semeia em todo o mundo
As doenças, a fome, a injustiça.
Os soberbos se afirmam como deuses,
A luxúria se alastra como peste;
Todos nós, pecadores, destrúımos
O projecto de Deus que nos criou.
Porém somos um povo, caminhando
Ao encontro da Terra da Promessa;
O Cordeiro de Deus está connosco,
Jesus Cristo nos traz a Salvação.
Pecadores nós somos mas sabemos
Que o perdão do Senhor vem como as águas
Transformar o deserto em campos férteis
Dando aos homens o Pão da Eternidade.
O Senhor nos convida à penitência,
Ele vem e nos salva do epcado;
A palavra de Deus quebra o silêncio
Faz nascermos de novo e nos liberta.
Senhor, são muitos os nossos pecados,
Infinito é o vosso amor.
Perdoai-nos e recebei-nos
Como vossos filhos, Senhor.
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