Farol que me conduz
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Celebrações com crianças..
Ó Senhor a Tua Palavra,
Como força que me salva,
Toda a vida seguirei.
Os meus dias são felizes
Escutando o que me dizes
E cumprindo a Tua Lei.
A Tua Lei, Senhor é minha luz,
Farol que me conduz
Por caminhos só de paz, justiça e amor.
A Tua Lei, procuro com paixão,
Levar a cada irmão,
Pois eu sei que Tu estás
Comigo, Senhor!
Quem escuta os Teus preceitos
Segue o caminho perfeito
Ao encontro do Amor.
Sou no mundo um peregrino:
Só Tu és o meu destino,
Meu Caminho és Tu, Senhor!
Nas moradas onde habito
Dia e noite em paz medito
Tua Lei no coração.
Nela encontro mais doçura,
Mais encanto, mais ternura
Que na mais bela canção.
Hoje faço um juramento,
Sem mentira ou fingimento:
Viver sempre em Ti, Senhor!
Apesar da adversidade,
Vou cumprir a Tua vontade
Proclamar o Teu louvor.
Ó Senhor a Tua Palavra,
Como força que me salva,
Toda a vida seguirei.
Os meus dias são felizes
Escutando o que me dizes
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