
  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

L’Esperit del Senyor resposa sobre meu,  

perquè ell m’ha ungit. 

M’ha enviat a portar la bona nova als pobres,  

a proclamar als captius la llibertat 

i als cecs el retorn de la llum. 

(Lc 4, 18) 



  



1. AAAAAL LELUIA, EL SENYOR ÉS EL MEU SENYOR 

MI LA MI SOL#do#fa#SI7 (MI)  

Aaaaa...l.leluia      (4) 

MI      LA             MI         LA 

El Senyor és el meu Senyor,  

MI            do#     fa#       SI 7 

al·leluia cantaré al Salvador. 

MI      LA             MI         LA 

El Senyor és el meu Senyor,  

MI                  do#                      fa# SI7 MI 

cantaré per sempre al nostre Creador. 

 

 

2. AL·LELUIA, LLOA EL SENYOR DEL FONS DEL TEU COR 

RE           SOL     RE  

Al·leluia, Al·leluia,  

LA                           RE                LA (RE) 

lloa el Senyor del fons del teu cor.   (2) 

                                LA       fa#                       si 

1. Canta amb cor nou l’honor del teu Senyor,  

RE                     mi                                  LA 

canta el teu Déu; lloant el seu Sant Nom. 

 

2. Lloa l’Anyell que lleva tot pecat,  

ell t’ofereix el do del seu amor. 

 

3. Sant el Senyor, el Déu omnipotent. 

Tornes, Jesús, enmig dels teus amics. 

 

4. Glòria al Pare, al Fill, Jesús Senyor, 

i a l’Esperit que habita al nostre cor. 

 

 



3. AH, SI SABÉS TON COR EL DO DE JESÚS 

la          mi                       la          mi  

Ah, si sabés ton cor el do de Jesús, 

RE                 mi            RE                         mi 

fóra el teu prec: tinc set, Senyor vull beure. 

                      RE                       SOL 

1. M’ha estimat el meu Senyor  

            la                         mi 

fins a morir clavat en creu.  

          RE                   SOL 

Ell morint ha derrotat 

                      la                  mi 

la mort, la vida ens ha donat 

 

2. Ah Senyor meu, dóna’m l’aigua 

perquè jo no tingui set.  

L’aigua viva de Jesús,  

que és font de vida, és l’Esperit. 

 

3. Tu que estàs assedegat  

vine vers mi, l’aigua et daré. 

Creu en mi i brollaran 

rius d’aigua viva del teu si. 

 

  

4. AL·LELUIA, TU ETS REI (HILLSONG – TRADUCCIÓ BN) 

 

RE   SOL        si     LA      RE 

Al·leluia, al·leluia, al·leluia. Tu ets Rei 

 

……………………………………... 

 

Aleluya, aleluya, aleluya, Dios es Rey 



5. AL.LE, AL.LE (ENS HA ESTIMAT FINS A MORIR) 

DO              la  

Al.le, Al.le, Al·leluia (2) 

FA                  MI 

Cantem al Senyor. 

           FA                         SOL 

Cada dia lloem tot cantant: 

                            DO 

Oh! Al.le, Al·leluia. 

           la                      MI 

1. Ens ha estimat fins a morir, 

                                  la 

Crist ha vençut la mort!  

                                       MI 

el meu pecat no em pot ferir,  

                                   la -SOL 

Crist ha vençut la mort! 

 

2. Jesús és l’únic Fill de Déu, 

Crist ha vençut la mort!  

la nostra vida és un do seu,  

Crist ha vençut la mort! 

 

3. Ens guia com estel brillant, 

Crist ha vençut la mort!  

Au! proclamem-lo tot cantant,  

Crist ha vençut la mort!  



6. AL.LELUIA (CRIST MORÍ I ÉS VIU PER SEMPRE) 

SOL               DO 

Al.leluia Al.leluia  

mi                  DO 

Al.leluia Al.leluia (3) 

  SOL    RE             SOL 

Aaaaaa,    Al.leluia    (2) 

 

    SOL                 RE 

1. Crist morí i és viu per sempre, 

mi                                  DO      RE 

Crist ha de tornar, ho va prometre. 

DO         RE         mi 

Tu vas morir per mi, 

DO     RE          DO         RE            SOL 

i a la creu em vas fer lliure. Al.leluia! 

 

    SOL                 RE 

2. En morir desfàs la mort 

  mi                        DO        RE 

i en ressuscitar restaures l’home. 

DO      RE            mi 

Tu vas morir per mi 

DO    RE           DO        RE              SOL 

i a la creu em vas fer lliure. Al.leluia! 
  



7. CELEBREU CRIST, CELEBREU 

RE LA SOL LA    RE           SOL LA  RE 

Celebreu Crist, celebreu 

     LA SOL LA     RE (RE)   DO-SOL-RE 

Celebreu Crist, celebreu    (2) 

 

           LA                      si 

Ha ressuscitat, ha ressuscitat,  

SOL    LA                 si 

i per sempre Ell viurà. 

SOL     LA                     si 

Ha ressuscitat, ha ressuscitat,  

                 LA 

anem a celebrar 

                                     RE 

que Jesús ha ressuscitat.  

 

RE LA SOL LA    RE           SOL LA  RE 

Celebreu Crist, celebreu.... 

 

(final) 

                 LA 

...anem a celebrar, veniu a celebrar... 

                                     RE 

que Jesús ha ressuscitat. 

 

 

  



8. AL.LELUIA! HA RESSUSCITAT 

 LA            do# 

Al.leluia! Ha ressuscitat, 

     mi        

la mort ha estat vençuda, 

         FA# 

del pecat ens ha salvat. 

si 

Crist és viu per sempre! 

        RE-si         RE-MI 

Ell és viu, Ell és viu! 

          LA 

És el Rei de cel i terra, 

    do# 

Ell és principi i fi, 

             mi 

ha trencat les cadenes 

              FA# 

i el seu poble ha alliberat. 

si 

Crist és viu per sempre! 

 

  1ª. vegada 

        RE-si          RE-MI  

Ell és viu, ell és viu!       (2) 

 

2ª. vegada 

         RE-si         RE-si 

Ell és viu, ell és viu! 

       RE     MI                  LA   FA 

Al.leluia, Jesucrist és viu!  



 

       SIb     re 

Al.leluia! Ha ressuscitat, 

     fa 

la mort ha estat vençuda,   

         SOL       

del pecat ens ha salvat. 

 do 

Crist és viu per sempre! 

         RE#-do     RE#-FA 

Ell és viu, Ell és viu! 

         SIb 

És el Rei de cel i terra, 

     re 

Ell és principi i fi, 

              fa 

ha trencat les cadenes 

              SOL 

i el seu poble ha alliberat. 

do 

Crist és viu per sempre! 

         RE#-do    RE#-do 

Ell és viu, ell és viu! 

       RE#   FA              SIb 

Al.leluia, Jesucrist és viu (2) 

 

  



9. AL·LELUIA (16) 

la-MI-la-MI-la-MI-FA-la-SOL-la 

Al·leluia   (16) 

    la                                     mi                          la 

1. Vull cantar pel nostre Déu el meu gran goig. 

                             SOL 

Té la mà sobre meu en E11 viuré. 

la                             FA         SOL 

Ets Senyor mon suport, el meu escut. 

la                         mi                       la 

Sigui sempre beneït, car és tan bo. 

 

2. Doni glòria al Senyor la veu del cor. 

Cal lloar-li l’amor que ens ha mostrat, 

car nosaltres som seus, som poble sant. 

Sigui sempre beneït, car és tan bo. 

 

3. Déu tramet l’Esperit Sant al cor del món, 

car per Ell reuneix un poble nou. 

Vol que vingui per Ell el seu regnat. 

Sigui sempre beneït, car és tan bo. 

 

 

10. AL·LELUIA (JO CREC EN TU, SENYOR) 

 

DO   FA        SOL         DO  

Al·leluia Al·lelu  Al·leluia 

           FA         SOL 

Al·leluia, Al·leluia. 

DO    FA      SOL              DO 

Al·leluia Al·lelu - Al·leluia 

           FA        SOL-DO 

Al·leluia, Al·leluia. 

 

 



DO  mi       FA       SOL 

1. Jo crec en tu, Senyor.  

DO      RE                      SOL 

Jo espero en tu, Déu meu. 

DO  mi              FA     SOL 

Jo t'amo amb tot el cor, 

re     RE             SOL 

Déu ple de bondat. 

 

2. Ets sempre bo, Senyor; 

vens sempre al meu socors. 

Jo vull cridar, Senyor, 

que ets sempre fidel. 

 

3. Tu ets el meu penyal.  

Tu ets el meu escut. 

Tu ets el meu descans.  

Tu ets el meu Déu. 

 

4. Jo espero el teu socors. 

Jo vaig pel teu camí. 

Jo compto sempre amb tu. 

Tu no em fallaràs. 

 

5. Vull viure sols per tu. 

Jo sempre et vull lloar. 

Tu ets el meu suport, 

vull fer ton voler. 

  



11. NA, NA, NA, NA, NA 

MI  -  LA  -  SI7 - MI 

Na, na, na, na, na  (4) 

 

MI                             LA                        SI7 

Sempre que em bellugo ho faig en Tu. 

                 

Tu ets qui em fa moure 

MI                         LA             SI7 

Sempre que respiro és en Tu 

MI                        LA                    SI7 

Sempre que camino ho faig en Tu. 

 

Tu ets el meu camí 

MI                         LA             SI7 

Sempre que respiro és en Tu. 

 

(des del principi) 

 

MI           LA        SI7           LA 

Rius de gràcia, rius d’amor 

MI           LA          SI7                MI 

Allà on miro et veig a Tu, Senyor. 

         LA       SI7      LA 

Tu m’has enamorat, 

MI         LA             SI7                     

Oh Senyor com pots estimar tant? 

MI 

Na, na, na, na, na  



12. AL·LELUIA EL SENYOR ÉS EL NOSTRE REI 

 

LA   RE     SOL# do#  

Al·leluia, al·leluia 

      LA              FA#(si)   si  MI (LA) 

el Senyor és el nostre Rei. (2) 

 

LA                      RE        MI        LA 

Canteu al Senyor un càntic nou, 

   RE              LA               si-MI 

a Ell que ha fet meravelles; 

      LA                  DO#        fa#-RE 

ha triomfat amb la seva dreta, 

          LA      MI          LA 

amb el seu braç sagrat. 

 

El Senyor es manifesta salvador,  

als ulls dels pobles es revela; 

es recorda fidelment del seu amor  

i la seva bondat 

envers la casa d'Israel. 

 

  



13. AL·LELUIA (DEM HONOR AL DÉU CREADOR) 

MI         RE               LA     MI 

Al·leluia, al·leluia , al·leluia (2) 

 

                   SI7                    LA 

1. Dem honor al Déu creador  

                                              MI 

i a Jesucrist que ens ha salvat, 

           LA                     SI7 

a l’Esperit font de consol. 

 

 

2. Rebi salut, honor, poder,  

lloança eterna al seu Sant Nom, 

Ell que regeix tot l’univers. 

 

3. Himnes de goig alcem vers Déu,  

que ens ha salvat pel seu amor. 

Llancem al cel cants de triomf. 

 

14. AL·LELUIA (SALM 150) 

 MI  do#     fa#-SI7    MI-do#  fa#-si7-MI 

Al·leluia, al·leluia, al·leluia, al·leluia.    (2) 

 

                            do#       fa#-SI7 

1. Lloeu Déu al seu santuari, 

  MI                  do#                   fa#-SI7 

lloeu-lo al baluard del firmament, 

   MI                     7        LA 

lloeu-lo per les seves gestes  

   MI                 fa#-SI7     MI 

lloeu-lo per la seva grandesa. 

 

2. Lloeu-lo al so dels corns,  



lloeu-lo amb arpes i lires,  

lloeu-lo amb tambors i danses  

lloeu-lo al so de flautes i cordes. 

 

3. Lloeu-lo amb címbals sonors, 

lloeu-lo amb címbals triomfants. 

Que lloï el Senyor  tot el que respira. Al·leluia. 

 

 

15. TOTS ELS SERVENTS DE DÉU 

        re                                sol 

Tots els servents de Déu  

                                            re 

lloeu el sant Nom del Senyor,  

                               DO 

tots els qui sou al temple del Senyor 

LA                                 re 

mentre va passant la nit.              (2) 

 

RE7                         sol                                     re 

Au, aixequeu les mans, lloeu tots el vostre Déu.  

sol                     re 

Sigui el Senyor lloat des de Sió, 

DO               LA       re 

Ell creador de l’univers. 

 

  



16. AL·LELUIA (PROP DE TU, JESÚS, VULL PREGAR) 

DO   mi   FA       SOL 

Al·leluia, Al·leluia, 

DO    mi  FA SOL DO 

Al·leluia, Al·leluia. (bis) 

    DO                   SOL              la 

1. Prop de tu, Jesús, vull pregar, 

FA                      re               SOL 

tot sentint que tu ets tan gran. 

DO                SOL                  la 

Tu em fas senzill com un nen,  

FA                 re              SOL 

a les teves mans sóc feliç. 

 

2. Cantaré l’amor que tu em tens, 

perquè estimes tant i ets aquí 

M’ompliràs d’amor i de pau,  

em sento feliç vora teu. 

 

3. Mai no deixaré de cantar,  

que tu ets la Llum i ets Amor. 

Fes-me veure clar el camí,  

sempre al teu costat vull seguir. 

 

 

  



17. AL·LELUIA (ENALTIU YAHVÉH) 

la           SOL            FA       MI  

Al·leluia, Al·leluia, Al·leluia.   (2) 

     la                                 SOL 

1. Enaltiu Yahvéh, que n’és de bo! 

FA                         MI 

És etern el seu amor. 

la                               SOL 

Que canti la casa d’Israel:  

FA                           MI 

és etern el seu amor! 

 

2. Enmig del perill jo el vaig cridar, 

i el Senyor em va rescatar.  

El Senyor, per sempre, em defendrà, 

veuré caure els enemics. 

 

3. Es la meva força i el meu cant, 

la meva salvació. 

Jo  no  moriré  pas,  jo  viuré  

per contar l’obra de Déu. 

 

4. La Pedra que havien rebutjat 

l’edifici ara corona. 

Avui és el dia en que Ell ha obrat, 

alegrem-nos, celebrem-ho. 

 

5. Us exalço, Vós sou el meu Déu. 

El meu cor us dóna gràcies.  

Enaltiu Yahvéh, que n’és de bo! 

És etern el seu amor! 

  



18. AMÉN (TOT HONOR I TOTA GLÒRIA) 

mi        SOL       SI7 mi  

Amén, amén, amén. 

 

1. Tot honor i tota glòria,  

SOL                       SI7 

tot poder i tota força. 

 

2. Tota riquesa i tota saviesa.  

Tota lloança pels segles dels segles. 

 

3. Així era, així és,  

així serà per sempre més. 

 

 

19. COS DE JESÚS LLIURAT PER MI 

mi              si                    mi  

Cos de Jesús lliurat per mi. 

                  si                     mi    SOL 

Cos de Jesús lliurat per mi. 

                  la  SI7              mi    SOL 

Cos de Jesús lliurat per mi. 

                  la SI7              mi 

Cos de Jesús lliurat per mi. 

 

 

Sang que Jesús vessà per mi. (4)   



20. ANEM A BENEIR EL SENYOR 

MI                SI7              MI    do# 

Anem a beneir el Senyor, 

     fa#      SI7                   MI 

nosaltres  els  fills  de  Déu.     (2) 

 

             LA                                   MI                do# 

1. Les mans ben enlaire, aclamem el Senyor; 

               fa#                SI7              MI 

glòria a Crist, Senyor nostre Salvador.   (2) 

 

2. Tanquem els ulls nostres,  

pensem sols en Ell 

i diem-li que som els seus servents.    (2) 

 

3. Obrim tots el cor i cantem al Senyor, 

glòria a Crist, Senyor nostre Salvador. (2) 

21. ANYELL DE DÉU 

DO             mi    re                         SOL 

Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món, 

FA             SOL              mi     la 

tingueu pietat de nosaltres, 

re                SOL            DO            (LA7) 

tingueu pietat de nosaltres.  (2) 

 

RE              fa#-mi                          LA 

Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món, 

SOL  LA             fa# si 

doneu-nos la pau, 

mi   LA                RE 

doneu-nos la pau  



22. AL·LELUIA (LLOEU DÉU DEL CEL ESTANT) 

(Salm 148) 

 

mi            RE            DO           si        mi 

Al·leluia, al·leluia, al·leluia, al·leluia.     (2) 

                               RE      mi 

1. Lloeu Déu del cel estant,  

RE    DO  si                mi 

lloeu-lo des de l’altura;  

        RE  DO             mi 

lloeu-lo tots els àngels,  

          RE       si                  mi 

lloeu-lo tots els seus estols. 

 

2. Au, lloeu-lo sol i lluna,  

lloeu-lo estels fulgents,  

lloa’1 tu, cel del cel,  

lloeu-lo aigües de l’espai. 

 

3. Que tots lloïn el Senyor,  

els creà un ordre seu, 

feu-los sòlids per sempre,  

mai ses lleis no traspassaran 

 

4. Lloeu Déu damunt la terra,  

oceans, monstres marins,  

pedra i llamps, neu i boira,  

vents sotmesos als seus mandats. 

 

5. Munts i tots els seus turons, 

fruiterars i tots els cedres,  

bestiar, feres del bosc,  

rèptils i aus dotades de vol. 



6. Nacions i reis del món,  

potentats i governants,  

nens i gent més d’edat,  

tot el jovent, les noies i els nois. 

 

7. Que tots lloïn el seu nom,  

que és excels sobre tot altre. 

S’ha sotmès terra i cel 

al seu poble ha dat gran poder. 

 

8. Au, lloem el nostre Déu,  

tots aquells que l’estimem. 

Som el nou Israel,  

som per sempre els fills escollits 

 

 

23. BON DIA BON DIA 

DO  

Bon dia, bon dia, 

FA                     SOL 

bon dia a tothom. (2) 

FA       SOL 

Si miro els teus ulls,  

mi                 la 

puc veure que 

       re             SOL                DO 

l’amor ens uneix en el Senyor.   (2) 

 

 

  



24. AL·LELUIA (ELL ÉS EL MESTRE, L'AMO DEL MÓN) 

MI                     do#          fa#  

Al·leluia, al·leluia, Jesús és Déu,  

                 SI7 

Ell és Senyor. 

        MI             do# 

Al·leluia, al·leluia,  

       fa#      SI7            MI 

enaltim el seu sant Nom. 

                    sol#     fa#        SI7 

1. Ell és el Mestre, l'Amo del món, 

MI         do#        fa#                 SI7 

Ell és el Rei que regeix l’univers. 

 

2. Feu una crida a tot el món: 

Ell havent mort,  

s’ha aixecat resplendent. 

 

3. Ara hem mort amb Crist Jesús, 

ara vivim confiats en Ell. 

 

4. És la lloança digne d'Ell  

dem-li honor ell que ha ressuscitat. 

 

  



25. ALCEU L’ESTENDARD 

 

mi  DO            RE                 mi         RE -mi 

Alceu l’estendard de l’amor. Al.leluia. 

DO                  SOL                  RE 

Trompetes toqueu a combat.  

DO                    RE              mi          RE-mi 

Crist ens ha donat la victòria, Al.leluia.  

DO  RE          mi 

Jericó ha caigut. 

       SOL        RE                 LA 

1. El cos de Crist és un arma, 

DO             RE           mi        

que combat les tenebres.  

SOL           RE               mi 

És la llibertat pels encadenats. 

          DO            RE                mi 

En el nom de Jesús, nostre Rei. 

 

2. Germans visquem en la unitat, 

fortificats per l’Esperit.  

Al voltant de Crist, el capdavanter, 

fins al darrer dia lluitarem. 

 

3. Proclamem al crucificat,  

mort i ressuscitat, 

i que per la força del seu Esperit 

ha vençut les tenebres i la mort. 

 

4. En el nom de Déu, nostre Pare, 

en  el  nom  del  seu  Fill, Jesucrist, 

i de l’Esperit alliberador,  

fins al darrer dia lluitarem. 

 

  



26. ALÇAT RADIANT 

mi                                       la 

Alçat radiant, que ja apunta l’albada,  

SI7                                   mi 

ve fulgent la glòria de Déu.  (2) 

MI                                      la 

Au, aixeca els ulls mira ben enllà, 

RE                                                     SI7 

ja pots eixamplar el teu cor ben ple de goig.  

mi                                             la 

Heus aquí els teus fills que retornen vers tu, 

SI7                                        mi 

porten al costat les teves filles. 

MI                   la 

Jerusalem, Jerusalem, 

SOL                                      SI7 

treu-te el vestit de la tristesa. 

MI                la 

Jerusalem, Jerusalem, 

Mi            SI7                   mi 

canta i dansa pel teu Déu. 

 

2. Vers la teva llum et vindran tots els pobles,  

reis nombrosos vers el teu esclat.   (2) 

Folcs de camells et cobriran arreu,  

grans ramats vindran des de Quedar, d’Efà.  

Lluny des de Sabà duran l’or i l’encens  

tots adreçaran a Déu lloances. 

 

3. Fills dels estrangers bastiran tes muralles,  

llurs reis per tes portes entraran.   (2) 

Sobre teu del Líban l’esplet vindrà, 

tu tindràs per nom el de  Ciutat de Déu . 

Ja hauran acabat aquells jorns del teu dol,  

Tu, el meu honor enmig dels pobles. 

  



 

27. CLAMAREM AL NOSTRE DÉU 

DO       FA                  DO       FA  

Clamarem al nostre Déu 

DO  FA                     DO     FA 

de lloança digne és. 

DO      FA   DO            FA        DO    FA 

Ell ens lliurarà de tot enemic. 

 

DO       7     FA                          DO 

Jesús viu, volem lloar el seu nom 

            FA                  DO          RE       SOL 

perquè Ell és nostra roca i la salvació. 

                                                (SOL    DO) 

 

28. FE, FE, FE UNA MICA MÉS DE FE 

LA                                           (MI)  

Fe, fe, fe una mica més de fe (bis) 

LA                       LA7        RE                              re 

No necessites més, només fes servir el que tens. 

LA       MI                                LA 

Fe, fe, fe una mica més de fe. 

 

Amor…   Pau…    Goig…  



29. BENEIRÉ EL SENYOR EN TOT MOMENT  

RE                     mi       LA        RE  

Beneiré el Senyor en tot moment, 

 

tindré sempre als llavis 

     fa#      mi      LA        

la seva lloança. 

                mi                                        LA 

La meva ànima es gloria en el Senyor; 

                    mi                                   LA 

se n’alegraran els humils quan ho sentin. 

 

      mi           LA            fa#                        si 

Tasteu i veureu que n’és de bo el Senyor, 

           mi        LA                RE 

feliç l’home que s’hi refugia. 

 

Tots amb mi glorifiqueu el Senyor, 

exalcem plegats el seu nom. 

He demanat al Senyor que em guiés; 

Ell m’ha escoltat, res no m’espanta. 

 

Alceu vers Ell la mirada. 

Us omplirà de la seva llum. 

Quan els pobres invoquen el Senyor, 

els escolta i els salva del perill. 

 

Acampa l’àngel del Senyor 

entorn dels seus fidels, per protegir-los. 

Els rics s’empobriran, passaran fam, 

però els qui busquen el Senyor  

no els faltarà cap bé.  



30. BENEÏM EL NOM DEL SENYOR 

DO              re                  mi 

Beneïm el nom del Senyor, 

           la                                  re  - SOL 

Ell és l’únic digne d’adoració. 

           sol                 DO7               FA   re 

El seu poble clama a una sola veu: 

 DO        

“Sant és el teu nom, 

mi                      LA7 

sant és el teu nom, 

re                     SOL             DO         (LA) 

sant és el teu nom, oh Senyor!”(2) 

 

RE               mi                  fa# 

Beneïm el nom del Senyor, 

              si                               mi  LA 

Ell és l’únic digne d’adoració. 

           la                  RE7                SOL  mi 

El seu poble clama a una sola veu: 

RE 

“Sant és el teu nom, 

fa#                   SI7 

sant és el teu nom, 

mi                     LA7               RE 

sant és el teu nom, oh Senyor!”  



31. AMB LA JOIA ALS LLAVIS 

la                                         re          la  

Amb la joia als llavis us canto lloances. 

                             re 

Vós sou l’aigua viva,  

SOL                           DO      MI 

Vós la font que em salva.  

la                                   re                    la 

El meu cor exulta davant la vostra obra.  

                        re       MI                        la 

Vós doneu la vida, Vós sou el meu Déu. 

                                 MI                              la 

1. Vós sou el meu Déu, el meu cor us cerca.  

re                  la   SI7               MI 

Tinc set de Vós de dia i de nit. 

la                             MI                                  la 

Cerco el vostre amor perquè m’acompanyi.  

re                  la    SI7   MI            la 

Tinc set de Vós, Senyor Déu meu. 

 

2. Quan m’adormo al llit sempre penso en Vós; 

quan us reclamo sempre responeu. 

I el meu cor s’alegra, sadollat de tot. 

Tinc set de Vós, Senyor Déu meu. 

 

3. Cada cop que us cerco us deixeu trobar; 

feu-me sentir que us tinc a prop meu.  

Com la terra eixuta, com l’erm sedegós, 

Tinc set de Vós, Senyor Déu meu. 

 

4. Mai no em cansaria de cantar lloances; 

tota la vida us beneiré.  

Per lloar el seu nom alçaré les mans. 

Tinc set de Vós, Senyor Déu meu. 

 



32. CANTA AL·LELUIA AL SENYOR 

si                  fa#             si         fa# 

Canta  al·leluia  al  Senyor, 

si                RE               FA# 

canta al·leluia al  Senyor,  

SOL             fa#   SOL           RE 

canta al·leluia, canta al·leluia, 

si                   fa#             si        

canta al·leluia al Senyor. 

 

                                           mi                   si 

1. El Senyor és aquí i es mou entre nosaltres. 

                           RE               FA# 

Aquí està, el sentim, Al·leluia! 

    SOL    si        mi                  si 

Aquí està i Ell vol fer meravelles. 

                            mi        fa#  si 

Aquí està, el sentim, Al·leluia! 

 

 

2. El Senyor és el Senyor, el lloem i l’adorem.  

El Senyor és el Senyor, li cantem, al·leluia.  

El Senyor és el Senyor i aixequem els nostres braços. 

El Senyor ahir i avui i per l’eternitat. 

 

 

  



33. ATENTS AMICS EN LA NIT DEL MÓN (PREGÓ PASQUAL) 

(Solista) 

mi 

Atents amics en la nit del món.  

mi 

Sentiu com neix una nova llum. 

                                             SI7 

Alcem-nos tots, el cor vigilant:  

                                        mi-SI7-mi 

És el Crist que avui ens salva. 

 

(Tots) 

SOL        DO       RE       SOL 

Fosca la nit al nostre entorn, 

               DO      RE        SOL 

nova la llum hi ha brillat.  

       la                            mi 

Seguint la flama nit endins,  

      SI7                            mi 

seguim el Crist ressuscitat. 

 

        RE      DO        RE      SOL 

Lluents els rostres flamejants, 

                 DO          RE  mi 

cantem l’alegre al·leluia,  

      RE                 DO  RE     SOL 

al Crist que ha destruït la mort:  

      la                                      SI7 

morint la vida ens ha guanyat. 

  



 

SOL           DO       RE        SOL 

Avui amb Ell tot neix de nou;        

DO       RE         SOL 

Avui amb Ell tots hem vençut. 

   la                       mi       SI7                         mi 

Avui la Vida i la Mort, avui tot canta d’amor. 

 

        RE      DO        RE      SOL 

Lluents els rostres flamejants,... 

 

(Solista) 

mi 

Seguim companys el Crist vencedor  

 

amb pas ben ferm i sense cap por. 

                                                   SI7 

Ell ens emmena cap un Nou Jorn:  

                                               mi-SI7-mi 

Som del Crist que avui ens salva. 

 

 

34. JESÚS ÉS EL CAMÍ, ELL ÉS LA VERITAT 

 

DO                         FA 

Jesús és el camí, Ell és la Veritat, 

DO                    FA             DO  SOL DO 

Jesucrist és la Vida i Ell m’ha  salvat. 

  



35. BENVOLGUT PARE TORNEM CECS I CANSATS (KAIROI) 

 DO             SOL        FA                   DO 

1. Benvolgut Pare tornem cecs i cansats. 

                    re     SOL              DO 

Feu-nos el do de la teva amistat.  

                         MI                                  FA 

Que visquem sempre la joia del perdó, 

                        DO               re                   SOL 

que ocupem sempre un lloc al teu costat. 

 

                                   FA                     DO 

A les mans teves posem nostre pecat, 

                 re          SOL             DO 

estem segurs del teu amor fidel. 

                     MI                                           FA 

Dóna’ns la força que ens cal per caminar  

                   DO       re              SOL 

cercant humils la teva voluntat. 

 

 

DO    SOL                             la 

Pare, ja ho veus, hem pecat.  

FA             SOL   DO   SOL 

Pare, tornem a tu. 

DO         MI                       FA 

Mira’ns, ens  sentim fills teus:  

DO       SOL     DO 

Pare tornem a tu. 

 

2. Ja veus que fàcil ens és tornar a oblidar  

que ets nostre Pare i ens tractes com a fills.  

Que no hem de témer,  

que tu ens vols tal com som.  

Només demanes nostra sinceritat. 

 

 



Ens cal aprendre a sentir-nos a prop teu;  

a reconèixer que el teu amor és gran,  

sentir-nos lliures en viure com a fills  

i dedicar-nos a ser tots més germans. 

 

 

36. CANTA AL·LELUIA! JOIOSOS CANTEM 

MI              LA MI                   LA MI 

Canta al·leluia! Canta al·leluia! 

                  sol# do# 

Crida al·leluia! 

          MI                        SI7            do# 

El Senyor regna amb força i poder. 

LA              MI                       SI7            MI 

Oh! El Senyor regna amb força i poder. 

 

   SI7               MI             LA MI 

Joiosos cantem d’alegria, 

             SI7                do# 

glorifiquem el seu nom; 

  SI7             MI              LA MI 

joiosos cantem d’alegria. 

                                     SI7             do# 

El Senyor regna amb força i poder. 

LA              MI                       SI7              MI 

Oh! El Senyor regna amb força i poder. 

 

  



37. DÉU ÉS BO, CANTEM I CRIDEM  

(Berna) 

mi   RE  mi  RE              LA 

Déu és bo, cantem i cridem:  

mi RE mi     DO      SI7 

Déu és bo, ho celebrem. 

mi    RE mi   RE              LA 

Déu és bo, no dubtarem més.  

 

mi   RE  mi  SI7                     mi 

Déu és bo, n’estem ben certs. 

 

la                                          mi 

Quan dintre meu sento el seu amor,  

       SI7                             mi  SI7 mi SI7 

lloa el meu cor, sento com batega.  

la                                mi 

I en el seu cor tinc estada jo, 

        FA#                             SI7       

i corrent envers Ell me’n vaig. 

 

38. CRIST ÉS VIU EN MI, AL·LELUIA! 

RE                    LA       

Crist és viu en mi, Al·leluia! 

si                        la  RE7 

Crist és viu en mi. 

SOL      LA     fa#   si 

Quina meravella és 

            mi    MI       LA 

que Ell sigui viu en mi.        (2) 

           (MI    LA       RE) 

 

Crist és viu en tu... 



39. CANTA UN NOU CANT AL SENYOR 

 

MI              SI7           SOL#   do# 

Canta un nou cant al Senyor, 

            fa#       SI7         MI 

que ressoni arreu, per tot el món. 

                  SI7           SOL#   do# 

Canta un nou cant al Senyor, 

           fa#    SI7     MI 

Ell és l’únic Salvador. 

 

 

                SI7             fa#          SI7 

1. El teu poble ha contemplat 

     MI     do#    fa#-SI7 

la teva salvació. 

      MI          SI7               fa#       SI7 

Aclama el Rei, que ets tu, Senyor, 

      LA           fa#        SI7 

esclata en crits de goig . 

 

2. Beneeix el seu sant nom, 

és digne de ser lloat. 

Que tremoli davant d’Ell 

tot el que és creat. 

 

  



40. DÉU VOL FER-TE SERVIR MÉS I MÉS 

DO                       mi             FA 

Déu vol fer-te servir més i més  

                       SOL                DO 

del que tu et puguis imaginar.  (2) 

 

7                 FA                                  fa 

Vol fer-te servir més i més que la terra, 

                   DO            mi                la 

vol fer-te servir més i més que el mar,  

                     re                                SOL 

vol fer-te servir més que el sol i la lluna. 

                   DO 

Vol fer-te servir.             (2) 
 

 

 

41. CRIST  HA RESSUSCITAT 

re                        sol 

Crist ha ressuscitat, 

                            re                 

Crist ha ressuscitat, 

(sol)                  DO (re) 

Crist ha ressuscitat, Al·leluia. 

LA7                   re 

Crist ha ressuscitat.  (2) 

 

Crist ha vençut la mort... 

 
  



42. DANSA DE GOIG, DANSA PEL TEU DÉU 

mi               RE       mi                     si 

Dansa de goig, dansa pel teu Déu, 

SOL                RE     mi  RE    mi 

dansa en el rotlle del seu goig.       (2) 

 

     RE                    mi                si 

1. Tal com David davant l’Arca amb goig 

SOL  RE           mi     RE    mi 

tots junts dansem per Déu.  

                 RE                  mi           si 

Ara ja es troba enmig nostre Déu,  

SOL RE     mi    RE   mi 

Ell viu per sempre més. 

 

2. Tal com Maria  a casa d’Isabel 

vull ara exultar 

car el Senyor fa estada en mi i cantem  

tots dos: Al·leluia. 

 

3. Com els pastors allà a Betlem lloem 

ben fort el nostre Déu;  

hem contemplat, sentint els fets que Déu  

sols té el poder d’obrar.  



43. CANTEU, ENALTIU ETERNAMENT EL SENYOR 

re                                      LA7              re 

Canteu, enaltiu eternament el Senyor. (2) 

 

   DO       FA  DO        FA 

1. Tots els àngels de Déu,  

DO    re     la                     re 

au, lloeu sempre el Senyor. 

 DO          FA  DO        FA 

Tots els estols del Senyor,  

DO    re     la                     re 

au lloeu sempre el Senyor. 

 DO           FA       DO        FA 

Cels refulgents d’esplendor,  

DO    re     la                     re 

au, lloeu sempre el Senyor. 

 

sol         DO       FA      re 

Tots aquells qui el temeu,  

sol         LA7     re 

au, canteu al Déu dels déus, 

sol              DO   FA               re 

bo i lloant, agraïts, els Senyor, 

sol          LA7      re 

car és etern el seu amor. 

 

re   

Canteu, enaltiu... 

 

2. Obres  totes de Déu, .... 

Lluna i sol, bells llumeneres... 

Oh, els estels, resplendents... 

  

  



3. Aigües totes del cel... 

Pluges i rous matiners... 

Boires i xàfecs batents... 

 

4. Mars i rius bramadors... 

Dolls musicals de les fonts... 

Gel i congestes de neu... 

 

5. Foc i caldes d'estiu... 

Fred i gelades d'hivern... 

Glaç i gelors matinals... 

  

6. Nit i dies serens... 

Fosca i clarors resplendents... 

Núvols i llamps tronadors... 

 

7. Món i els seus habitants... 

Serres i puigs enlairats... 

Plantes i els arbres del bosc... 

  

8. Aus alades del cel... 

Peixos i monstres marins... 

Bèsties totes del món... 

 

9. Vells amb tot el jovent... 

Homes de Déu, sacerdots... 

Tots els servents del Senyor... 

 

  



44. DES DELS LÍMITS DEL MÓN 

MI 

Des dels límits del món, 

              SI7 

des del fons de la mar, 

            do# 

des de les grans altures, 

    LA 

t’exalçarem. 

              MI 

Des del pobre de cor, 

               SI7 

des del crit del més fort, 

          do# 

de la veu del teu poble, 

       LA         SI7  MI 

et lloarem, Senyor. 

 

            LA        SI7         MI 

Glorificat per sempre, 

                  LA         SI7 

al llarg de tots els segles 

do# LA  SI7 

Majestat! 

MI         LA          SI7       MI 

Les nacions t’exalcen, 

              LA        SI7 

la Creació et canta 

do#  LA SI7            LA 

Majestat, sempre lloat!   



45. ELS QUI ESTIMEN   

si                                                    FA# (si) 

Els qui estimen, els qui estimen  Jesús  (4) 

                  mi                                 si 

tal com les àguiles, tal com les àguiles,  

      FA#              si    

ses ales aixecaran.         (2) 

 

             LA                           RE 

Caminaran i no es cansaran,  

         LA                        RE 

correran, no es fatigaran. 

 

                mi (si) 

Noves forces tindran  (2), 

              FA# 

els qui estimen, 

                            si 

els qui estimen  Jesús.     (2) 

 

Els qui esperen en Jesús... 

Els qui creuen en Jesús... 

 

  



46. DÉU ÉS AQUÍ AMB FORÇA I GLÒRIA 

 

MI              LA                      SI7 MI. 

Déu és aquí amb força i glòria;    

                 LA        do#              SI7 

Déu és aquí, cantem el seu Nom. 

      MI    LA                           SI7 MI 

Déu és aquí, Hosanna, Hosanna; 

              LA                        SI7  MI 

Déu és aquí, cantem el seu Nom.(2) 

 

        do#                               SI7    

El Senyor és enmig del seu poble, 

                                                   MI 

és present quan lloem el seu nom. 

         do#                              RE 

Aclamem, exalcem-lo per sempre, 

                                LA                   SI7 

proclamem que Ell és el nostre Déu. 

 

       MI               

Déu és aquí... 

 

FA           SIb                      DO FA 

Déu és aquí amb força i glòria;    

                SIb         re                DO                   

Déu és aquí, cantem el seu Nom. 

       FA   SIb                         DO  FA 

Déu és aquí, Hosanna, Hosanna; 

                SIb                       DO  FA 

Déu és aquí, cantem el seu Nom. 

 

          re                                 DO  

El Senyor és enmig del seu poble, 

                                                  FA 

és present quan lloem el seu nom. 



          re                                RE# 

Aclamem, exalcem-lo per sempre, 

                                 SIb                DO 

proclamem que Ell és el nostre Déu. 

 

 

47. DÉU ÉS EL MEU AJUT I EL MEU PODER 

Do                       FA                   mi   la  

Déu és el meu ajut i el meu poder, 

re             SOL    DO 

Ell és qui m’ha salvat.          (2) 

 

                       la                              FA 

1. Es el meu Déu, per tot jo el lloaré.  

     SOL                                                 DO 

El Déu dels meus pares, jo l’exalçaré, (2) 

          FA      SOL                                 FA   DO 

cantaré el Senyor, el seu triomf és gran. 

 

2. Ell va manar el mar que s’aturés 

i un mur es va alçar en ple corrent, (2) 

les ones van restar quietament. 

 

3. Amb un sol gest la terra els engolí;  

el poble guiàreu fins al lloc promès, (2) 

vau donar-li sempre el vostre ajut. 

 

  



48. DÉU TÉ CURA DEL SEU POBLE  

(Trobada ecumènica a Berna) 

RE        mi DO RE       mi  DO 

Déu té cura del seu poble,  

              la       si     MI4 MI 

per l’amor a Jesucrist.            (2) 

 

la                  RE          MI 

Renta’ns, cura’ns, salva’ns,  

             la       RE    MI4 MI 

per l’amor a Jesucrist.        (2) 

 

 

49. EL NOSTRE DÉU ENS HA DONAT 

RE                                     SOL 

El nostre Déu ens ha donat 

                    LA                  RE 

el goig de viure i d’estimar.  (2) 

 

SOL          RE  SOL           RE 

Viu en el cor de cadascú, 

LA                   RE    LA    RE 

sempre ens acull, al·leluia! 

 

SOL         RE  SOL       RE 

Jesucrist viu ressuscitat, 

LA                     RE      LA    RE 

sempre ens espera, al·leluia. 

 
  



50. DÉU VOS SALVE, MARIA 

DO                       mi  FA          SOL         la 

Déu vos salve, Maria, plena sou de gràcia, 

FA                           mi    SOL 

el Senyor és amb vós.  

     DO mi        la               re            SOL 

Beneïda sou vós entre totes les dones  

       mi             la          re                       SOL 

i beneït és el fruit del vostre ventre, Jesús. 

 

DO                     mi 

Santa Mare de Déu 

FA     SOL            la     FA                mi     SOL 

pregueu per nosaltres, els pecadors, 

DO mi    la       re                   SOL            DO 

ara i en l’hora de la nostra mort.  (2) Amén 

       

 

51. EL SENYOR ÉS TOT AMOR 

si                   LA    RE 

El Senyor és tot amor,  

        mi               LA      RE    si 

vull lloar-lo amb tot el cor.  

           mi       FA#    si 

El Senyor és tot amor. 

 

Oh Senyor ets tot amor, 

Vull lloar-te amb tot el cor. 

Oh Senyor ets tot amor. 

  



52. DÉU FARÀ UN CAMÍ 

MI                 SI7 

Déu farà un camí 

              LA                 MI 

quan ja no pugui seguir, 

    LA                       sol# do# 

en els temps de dificultat 

LA           fa#  FA#  SI7 

sempre m’acompanyarà. 

 

MI           SI7 

Ell em guiarà, 

             LA                      MI 

em tindrà a les seves mans 

        LA                       sol#  do# 

amb pau i amor, cada matí, 

LA       fa#         DO# 

Déu farà un camí, 

fa#     SI7           MI 

Déu farà un camí. 

 

       DO                    RE 

A través de la tempesta  

 DO  SOL  DO SOL 

Ell em guiarà 

 

  DO                RE                   MI 

i rius, en el desert, descobriré. 

FA                    DO 

Terra i cels passaran 

               la         LA     re 

però Ell sempre restarà. 

SIb               DO              RE 

Coses grans Ell farà en mi. 

 

  



SOL               RE 

Déu farà un camí 

             DO           SOL 

quan ja no pugui seguir, 

     DO                     si     mi 

en els temps de dificultat 

DO             la  LA  RE 

sempre m’acompanyarà. 

SOL         RE 

Ell em guiarà, 

         DO                       SOL 

em tindrà a les seves mans 

         DO                      si      mi 

amb pau i amor, cada matí, 

DO   la          MI 

Déu farà un camí, 

la         RE         SOL 

Déu farà un camí.   



53. EL GRAN AMOR DEL SENYOR ÉS PER SEMPRE 

DO      mi  la                 FA            DO  SOL 

El gran amor del Senyor és per sempre. 

      DO mi la             FA   re     SOL 

La misericòrdia de Déu no te fi. 

               FA        SOL mi         la 

Nou és cada matí, cada matí 

re          SOL     DO mi la 

el teu amor i fidelitat, 

re          SOL       DO 

el teu amor Senyor 

 

 

54. DONEM GRÀCIES AL SENYOR, DONEM GRÀCIES 

LA                                           RE          LA 

Donem gràcies al Senyor, donem gràcies, 

                           MI       LA 

donem gràcies al Senyor 

 

                     RE                    LA 

1. De bon matí les aus entonen 

                 MI                                LA 

la gran lloança a Crist, el Salvador.   (2) 

 

2. Cap al migdia les flors esclaten 

la gran lloança a Crist, el Salvador.   (2) 

 

3. I en el capvespre els grills ja canten 

la gran lloança a Crist, el Salvador.   (2) 

 

4. I a la nit clara els estels proclamen 

la gran lloança a Crist, el Salvador.   (2) 



55. DANSA ALEGRE PER DÉU, EL TEU AMOR 

mi                             la 

Dansa alegre per Déu, el teu amor.   (2) 

                    SI7           mi 

Car has sentit l’estimat, 

la         RE           SOL-MI 

has sentit l’estimat 

la          SI7                  mi 

i has vingut, l’has seguit.  

 

La, la, la, la, la, la... 

la           SI7                 mi 

sents la veu de l’Anyell. 

 

la             RE            SOL RE   SOL 

L’has seguit amb goig immens, 

DO    RE        SOL  SI7   mi 

Ell és llum i la pau del cor.  

la                   SI7                  mi 

Crist  Déu  vivent  en  el món la, la, la ... 

la             SI7              mi 

Ell és Senyor i Salvador.                          (2) 

 

 

56. EL SENYOR ÉS LA MEVA LLUM I SALVACIÓ 

DO                        FA          SOL la 

El Senyor és la meva llum i salvació. 

          DO                     re           SOL DO 

El Senyor és la meva llum i salvació. 

 

  



57. ENTRA EN LA PRESÈNCIA DEL SENYOR 

SOL                                      si 

Entra en la presència del Senyor amb gratitud 

                   DO la                 RE 

lloa el seu Nom amb tot el cor. 

SOL                                            si 

Entra en la presència del Senyor amb gratitud, 

                        DO  la               RE 

canta un nou cant al Salvador. 

      DO           SI7 

La glòria, i l’honra, 

      mi                    la RE  

la lloança al Senyor. 

        SOL    DO      RE        SOL 

Oh, Crist! Sant és el teu nom. 

 

58. LLOAT  SIGUI EL SENYOR TOTPODERÓS 

la        RE 7         SOL si           DO  

Lloat sigui el Senyor Totpoderós, 

       la                   RE     SOL 

Qui fou, qui és i qui serà. 

la         RE7         SOL  si          DO 

Lloat sigui el Senyor Totpoderós, 

       la         RE       SOL 

Per sempre regnarà. 

 

SOL                          la 

Pare del Cel, t’adorem 

      RE                                      SOL   la-RE7-SOL 

I alcem les nostres veus vers tu 

                                                     la 

Que el teu Regne s’estableixi en la lloança 

              RE                      la            RE        SOL 

Del teu poble que proclama el teu poder. 

la        RE 7         SOL si           DO  

Lloat sigui el Senyor Totpoderós,... 



59. EL SENYOR ET CONVIDA 

LA                             MI                            RE re 

El Senyor et convida a seure a taula amb ell  

         LA                           SI7                           MI 

El Senyor et convida a seure a taula amb ell  

            fa#        do#             RE              LA 

Digues sí, digues sí, el seu cos és per a tu,  

                si             MI                            LA 

i aquest vi, germà, que ompli el teu cor        (2) 

 

                                        si                 MI          LA     

Junt amb els teus germans ofereix-li el teu cor 

                    RE              MI          LA 

és Ell qui et crida a deixar-ho tot. 

              si                                   DO#       fa# 

I posa damunt l’altar tot allò que més vols: 

     si           MI               LA 

la vida, la joia i tot l’amor.   



60. ENALTIU EL SENYOR, QUE N’ÉS DE BO 

 mi                                               RE 

1. Enaltiu el Senyor, que n’és de bo! 

DO             (SI7)      mi ( mi) 

És etern el seu amor  (2) 

 

Enaltiu el Déu dels déus. 

DO             (SI7)      mi ( mi) 

És etern el seu amor (2) 

 

Enaltiu el Senyor de senyors. És etern ... (2) 

                            

            RE 

Amén, amén, amén  

                                si        mi 

donem glòria al nostre Déu.    (2) 

  

2. Perquè Ell és l’únic que fa grans meravelles.  

És etern el seu amor (2) 

És admirable creador del cel  (...) 

El creador dels dos astres gegants  (...) 

 

3. Ell feu sortir d’Egipte el seu poble  (...) 

Va fer passar Israel pel mig del mar  (...) 

Amb la mà forta i amb el braç poderós  (...) 

 

4. Els hi donà una terra en heretat  (...) 

En heretat el seu poble d’Israel  (...) 

Es  recordà  de  la  nostra humiliació  (...) 

 

5. Ens allibera dels nostres opressors  (...) 

Es Ell qui dóna la vida a tots els éssers  (...) 

Enaltiu el Senyor, que n’és de bo  (...)  



61. GRANS I MERAVELLOSES 

 re 

1. Grans i meravelloses  

 

són les vostres obres,  

               sol                re      RE7 

Senyor Déu, totpoderós!  

sol          DO         FA              re 

Justos i fidels els vostres camins, 

sol                       LA 

oh Rei de les nacions. 

 

sol            DO      FA    

Grans i meravelloses 

              re            sol LA      re 

són les vostres   obres, Senyor. 

 

2. Qui no temerà, Senyor,  

i no glorificarà el vostres nom? 

Perquè Vós sou l’únic sant  

perquè Vós sou sant. 

 

3. Perquè totes les nacions vindran   

i es prosternaran davant vostre, 

perquè s’han fet públics els vostres veredictes.   



62. ENCÉN UNA LLUM, DEIXA-LA BRILLAR (RM. 10,14) 

RE                                         mi 

Encén una llum, deixa-la brillar, 

                     SOL                                 LA 

La llum de Jesús que el món està il·luminant. 

                           RE                               mi 

No la pots apagar, no la pots amagar; 

                              SOL                      RE 

Davant la necessitat encén una llum 

         LA         RE 

I el món brillarà. 

 

si                                  MI       mi                         LA 

    Com podran invocar aquell, sense haver-hi cregut? 

si                                          MI      

    Com podran creure en Ell, 

            mi                   LA 

en aquell de qui no han sentit? 

DO                 SOL  SIb                              FA    

    I com sentiran       si ningú no els predica. 

DO                                       SOL                                   LA 

    Que en són de bells els peus de qui anuncia la pau, 

      RE                        SOL-LA-SI7 

la Bona Nova de Jesús... 

 

                     MI 

Encén una llum… 

 

  



ENCIENDE UNA LUZ 

RE                                          mi 

Enciende una luz, déjala brillar, 

                     SOL                             LA 

La luz de Jesús, que alumbre todo lugar. 

                                    RE                                 mi 

No la puedes esconder, no la puedes apagar 

                            SOL                          RE 

Ante tal necesidad, enciende una luz 

        LA           RE 

en la oscuridad. 

 

si                                     MI         mi              

  ¿Cómo pues invocarán a Aquél en el cual no  

             LA 

han creído? 

si                            MI            mi 

    ¿Y cómo creerán en Aquél  

          SOL                LA 

de quien no han oído? 

DO                   SOL SIb                          FA    

     ¿Y cómo oirán       si nadie les predica? 

 

DO                              SOL                                           LA 

     Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, 

         RE                              SOL-LA-SI7 

las buenas nuevas de Jesús. 

 

MI                                          fa# 

Enciende una luz, déjala brillar…. 

 

 

  



63. ENMIG DEL MÓN QUIN GOIG 

LA                RE               MI                    RE LA 

Enmig del món quin goig sentir que arriba 

                      si  MI       LA 

Un Déu d’amor, d’amor. 

                    RE           MI               RE LA 

Tot proclamant als pobres la justícia 

            si  MI            LA 

Aclamem    el Senyor. 

 

           RE              LA 

Aclamem el Senyor.  

          RE MI  RE     LA 

Aclamem    el Senyor. 

 

Pobres del món rebeu-lo amb cants de festa 

És el Senyor, Senyor, 

Ens ha salvat donant la seva vida 

Aclamem el Senyor. 

 

Jesús és Déu que es fa pobre entre els pobres, 

El Déu vivent, vivent, 

I salvarà tots els que en ell confien, 

Aclamem el Senyor. 

 

QUÉ HERMOSOS POR LOS MONTES (IS. 52, 7-9) 

LA                           RE         MI 

1. ¡Qué hermosos por los montes 

             RE             LA 

son los pies de Aquél 

                     si    MI    LA 

que trae la paz, la paz! 

                           RE 



Y anuncia en Sión 

         MI                   RE      LA 

las buenas nuevas de amor: 

           si     MI         LA 

"¡Salvación, salvación! 

 

          RE (LA)      MI RE LA 

¡Tu Dios reina (3), reina! (bis) 

 

2. Vigías dad con júbilo 

la voz en Sión: 

"¡Clama a tu Rey, tu Rey! 

 

Ved al Señor que trae 

para su pueblo ya 

salvación, salvación" 

 

64. GLORIFIQUEU EL SENYOR 

mi  

Glorifiqueu el Senyor 

           SOL    RE        mi 

Per la seva misericòrdia.  (2) 

    SOL                RE            mi 

Perquè  és per sempre. Amén.  (4) 

  



65. ENTRA EN LA CLAROR RESPLENDENT  (BERNA) 

(Tots) 

SOL            RE       DO              mi      DO      la        RE 

1. Entra en la claror resplendent, surt de la foscor.  

SOL       RE         DO             mi     la      RE      SOL 

Tens la llum de Crist en el cor, canviant la nit. 

 

mi  Re   la     mi RE     SOL 

Proclamem-lo Rei de reis, 

mi Re   la          RE 

el seu nom lloem. 

mi RE    la   mi   RE                   MI4 MI 

Terra i Cels als seus peus cauran, 

la                       RE         SOL 

quan vingui el seu regnat. 

 

(Dones) 

2. Ell és el Salvador del món,  

que baixa del Cel.   

Es troba amor, pau i perdó, en la seva creu. 

 

(Homes) 

3. Del cor de pedra, vida neix 

per l’Esperit Sant. 

Lliures sortirem de la por.  

La mort hem vençut. 
 

(Tots) 

4. La Sang neteja tot pecat  

per l’amor de Déu.  

Mofa, fúria, ràbia hi haurà. No claudicarem! 

 

  



66. EL SENYOR, EL SENYOR RESSUSCITAT DE LA MORT 

 

RE       mi LA     RE 

El Senyor, el Senyor 

                                si                mi  LA 

ressuscitat de la mort i és Senyor. 

             RE          RE7 

Agenollats estaran, 

           SOL                  

cada llengua clamarà 

            RE si   mi LA RE 

que Jesús és el Senyor. 

 

67. ÉS EXALÇAT  EL REI DE TOT L’UNIVERS 

 

MI                                            LA  

És exalçat el Rei de tot l’Univers 

       fa#  SI7 

jo el lloaré. 

 

MI  

Es exalçat, per sempre exalçat 

        LA      fa#           DO# 

proclamaré el seu Nom. 

 

fa#      SI7 

Ell és Senyor, 

    MI                           LA 

la seva veritat regnarà; 

fa#      SI7     MI                          LA 

terra i cel adoren el seu Sant Nom.  

fa#                SI7                     MI 

És exalçat el Rei de tot l’Univers. 



68. ÉS AVUI QUE S’AIXECA UNA LLUM 

 

la   FA                 SOL          la 

És avui que s’aixeca una llum, 

          FA        SOL           la 

és la llum gloriosa del Crist, 

        FA       SOL                la 

ella traspassarà les fronteres, 

           FA SOL              la 

ella habitarà tots els cors. 

 

                  DO   FA        SOL 

1. Que la terra seca floreixi,  

            DO          FA           SOL 

que el desert esclati de goig  

FA                       DO 

en el país de la set 

                      re          SOL 

que l’aigua brolli sens fi. 

 

 

2. Tots veurem la Glòria de Déu,  

l’esplendor del Nostre Senyor. 

Tots els cors afligits 

veureu Déu, no tingueu por. 

 

3. Ja és aquí el Nostre Salvador, 

obrim tots, amb fe, el nostre cor, 

a l’amor del Senyor, 

a Jesucrist, l’alliberador. 

 

 

 



69. ÉS TAN A PROP MEU 

 

RE  LA               Re 7 SOL fa#          mi  LA 

És tan a prop meu, és tan a prop meu, 

RE      7           SOL      sol      RE  LA       Re 

Que fins i tot el puc tocar, Jesús és aquí. 

 

                      SOL                     RE      la RE7 

No busqueu Déu en les estrelles, 

SOL                       LA                       fa# si 

Ni el busqueu en els plecs de la mà. 

mi                      LA   FA#             si 

Molt a prop el tens, Un xic amagat, 

MI                                     LA 

Ell t’espera en el teu germà. 

 

El mateix Jesús que ara se’ns dóna, 

T’espera entre la multitud, 

En el marginat, en l’home aturat, 

En pobles sencers que hem oblidat. 

 

Ell és qui t’espera cada dia, 

Al carrer, a casa, en el treball, 

En el qui pateix, en aquell malalt, 

En el jove que tens al davant. 

  



70. ÉS A PROP TEU ON EM SENTO FORT 

 

FADO FA  DO re                  SIb  

És a prop teu on em sento fort. 

  DO FA   DO              sol  la    SIb  

És a prop teu, Déu meu i Senyor. 

   DO FA   DO  re                      SIb 

És a prop teu on no tinc cap por 

re        la   re               la 

De lliurar tot el meu cor 

sol            la              SIb 

Perquè l’omplis d’amor, 

sol       DO              re 

A prop teu, oh Senyor. 

 

 

Jo vull anar  

           SIb                   sol    la 

on els rius no puguin ofegar-me, 

FA         SIb                  DO 

allà on pugui estar segur. 

re 

Jo vull restar 

          SIb                  sol      la 

On el foc no pugui ja cremar-me, 

FA       SIb                DO 

A prop teu, oh Senyor! 

 

 

No vull estar prop d’un món 

Que pugui captivar-me, 

Que m’empenyi cap al mal. 

Viure segur, lluny de la foscor que ara m’envolta, 

A prop teu, oh Senyor! 

  



MIb SIb      MIb                     SIb 

Ets Déu, la roca on m’emparo, 

        re           la      SIb 

Sóc el teu fill i servent; 

MIb SIb             MIb       SIb 

Ets Rei i amb força proclamo: 

      re                    la         SIb                DO 

Per sempre més et seguiré, et seguiré. 

 

SOL RE SOL  RE mi                  DO  

És a prop teu on em sento fort. 

   RE SOL   RE              la  si    DO  

És a prop teu, Déu meu i Senyor. 

   RE SOL   RE  mi                      DO 

És a prop teu on no tinc cap por 

mi        si   mi               si 

De lliurar tot el meu cor 

la            si                 DO 

Perquè l’omplis d’amor, 

la          RE              SOL 

A prop teu, oh Senyor. 

 

71. ESTIMARÉ EL SENYOR 

MI  SI7            do#        LA   SI7        MI      7 

Estimaré el Senyor amb tot el meu cor, 

  LA       SI7      SOL#    do# 

i celebraré la seva Glòria,  

fa#      FA#           SI7 

cantaré el seu Nom. 

 

MI  SI7            do#        LA   SI7        MI      7 

Estimaré el Senyor amb tot el meu cor, 

       LA         SI7     SOL#              do#     fa#-SI7-MI 

i en Ell trobaré motiu pel meu goig. Al·leluia. 

  



72. ESTEM TOTS DE FESTA AMB JESÚS 

RE                    SOL                  RE 

Estem tots de festa amb Jesús, 

                                  LA 

al cel junts volem anar, 

                                                   7 

estem al voltant d’aquesta taula 

                                      RE 

i és Crist el qui ens servirà. 

                               LA (RE) 

Poderós és nostre Déu.   (4) 

 

                   SOL              LA                   RE 

Ell salva, guareix, poderós és nostre Déu; 

                  SOL                 LA                 RE 

bateja, perdona, poderós és nostre Déu. 

 

El Pare, el Fill... 

Esperit d’amor... 

 

 

  



73. ETS AMOR, SOLS AMOR 

RE              SOL 

Ets amor, sols amor, 

RE                    LA 

ets Senyor el meu suport.  

RE              SOL 

Ets amor, sols amor.  

RE LA RE 

Al·leluia. 

                                       sol4 

1. Cridem de goig pel nostre Déu, 

      RE                           LA 

cantem ben plens d’amor per Ell. 

 

       RE       7                   SOL              RE LA RE 

ens ha guarit i hem estat salvats. AL.LELUIA. 

 

2. Ens ve la força sols per Ell, 

és Ell el nostre mur segur.  

La terra és plena del seu amor. AL.LELUIA. 

 

3. La teva creu ens ha salvat 

de tot neguit, de tot pecat. 

Ens ha guarit el teu cor obert. AL.LELUIA. 

4. La nostra força ets tu Senyor, 

ets Tu la llum que ens fa claror.  

Estem segurs del teu gran amor. AL.LELUIA. 

5. El Pare ens ha enviat el Fill. 

Jesús ha mort pel món sencer.  

Es font de goig l’Esperit d’amor. AL.LELUIA. 

6. Jesús és teu el nostre cor  

pel gran amor que ens has mostrat. 

Roman dins nostre per sempre més. AL.LELUIA. 

  



74. FES-NOS VIURE UNITS, FES-NOS VIURE UNITS 

 

MI           LA      SI7    MI         LA      SI7 

Fes-nos viure units, fes-nos viure units, 

           LA     SI7         SOL#      do# 

i en el teu amor el món creurà. 

fa#        SI7       MI 

Fes-nos viure units. 

  

 

75. LLOA EL SENYOR (MAGNIFICAT) 

 

MI                LA     SI7            MI 

Lloa el Senyor   Lloa el Senyor    

                    LA                SI7 

Lloa el Senyor ànima meva 

          MI 

amb tot el cor. 

                                        SI7    MI 

Lloa el Senyor  (3) ànima meva. 

 

Magnificat  (3) anima mea Dominum. 

Magnificat  (3) anima mea. 

 

  



76. FEU DE MI UN INSTRUMENT DE PAU! 

 

DO                                            la 

Feu de mi un instrument de pau! 

DO                                                     re   SOL 

On hi hagi odi, que jo hi porti amor. 

         re                                                   SOL7 

On hi hagi ofensa, que hi porti el perdó. 

     re                    SOL                    DO 

On la discòrdia, que jo hi porti unió. 

 

Feu de mi un instrument de pau! 

On hi hagi dubte, que hi porti la fe. 

On hi hagi error, que jo porti veritat; 

esperança i llum en la foscor. 

 

       FA 

Oh Mestre, 

                                      mi  la 

feu que jo no cerqui tant: 

        re            SOL              DO    7 

ser consolat, com poder consolar; 

FA                                                  mi  la 

ser comprès, com comprendre jo; 

              RE7                          SOL 

ser estimat, com saber estimar. 

 

Feu de mi un instrument de pau! 

és donant que es rep del tot; 

perdonant que s’és perdonat; 

i morint que s’és ressuscitat. 

 

       FA 

Oh Mestre ... 

(Estrofa 1) 



77. FIXOS ELS ULLS EN EL SENYOR 

 

RE                        fa# 

Fixos els ulls en el Senyor 

SOL         LA                      RE4 RE 

i amb el cor tot ple de goig,  

mi                 LA       fa#              si 

cantem tots junts el seu sant nom 

          mi                        LA 

perquè Ell ens ha salvat  

  mi          LA  RE 

i Ell és nostre Déu. 

 

                                 fa#   

1. He buscat el Senyor  

SOL    LA            RE 

i Ell m’ha escoltat 

RE                              fa#           

m’ha curat totes les pors 

           SOL             LA SOL RE 

i per sempre el lloaré. 

 

2. Tots els qui estimen Déu  

no els fa esperar; 

els deslliura del seu pes  

i els guia pel camí. 

 

3. Tots els qui busquen Déu  

mai no els mancarà res; 

si li donen el seu cor,  

Ell els omplirà de béns. 

  



78. FLAMA DE DÉU, FLAMA D’AMOR 

 

mi                                         RE 

Flama de Déu, flama d’amor  

                       si             mi 

Sant Esperit, ratxa de foc.  

                                               RE 

Dóna’ns amor, dóna’ns consol.  

            si            mi 

Entra dins del cor. 

 

            SOL                   RE 

1. Vine, vine al nostre pit,  

                         si          mi 

foc d’amor, alè de Déu; 

        SOL                   RE               si            mi 

vine do de vida en mi, ja t’espera el cor. 

 

 

2. Doll de vida,  

doll del cor, 

aiguaneix, corrent diví;  

vine do de vida en mi,  

ja t’espera el cor. 

 

3. Vine queda’t dintre meu  

do del Pare, do de Déu.  

Vine deu de tot consol, 

ja t’espera el cor. 

 

  



79. LLUM DE JESÚS   

Graham Kendrick, Trobada ecumènica a Berna  

 

MI           LA                  MI             SI7 

Senyor, que el teu amor resplendeixi 

MI       LA            MI                 SI7 

en la nostra foscor, resplendeixi. 

LA     SI7             sol#          do# 

Jesús llum del món vine damunt meu, 

LA     SI7        sol#          do# 

tu ets la veritat, m’alliberes. 

RE           SI7    RE         SI7 

Brilla en mi, brilla en mi. 

 

 

MI              LA         MI     fa#      SI7 

Llum de Jesús, dóna’ns la glòria del Pare.  

MI         LA         MI     fa#     RE      SI7 

Sant Esperit, cala’ns foc al cor. 

 

MI                    LA         MI    fa#      SI7 

Curs d’aiguaneix, de pau les nacions inunda. 

MI            LA     MI  fa#  SI7   MI 

Envia el Verb, i la Llum brillarà. 

fa#    SI7   MI  

Llum brillarà 

 

 

 

 

 

 



80. JO   VULL SER COM TU, JESÚS 

DO  mi                         FA 

Jo   vull ser com tu, Jesús. (2) 

mi                                  la 

Vull estar ben ple del teu amor. 

FA  SOL                         DO 

Jo   vull ser com tu, Jesús.  
 

 

81. I  EL  SENYOR  ENS  HA  SALVAT, ALEGRIA! 

MI                                      SI7 

I  el  Senyor  ens  ha  salvat, ALEGRIA! 

                                         MI 

el  Senyor  ens  ha  redimit, ALEGRIA! 

                                          SI7 

i  el  Senyor  ens  ha  guarit, ALEGRIA! 

                                         MI 

el  Senyor  ens  ha  estimat. ALEGRIA! 

                     LA 

Es el nostre Déu, ALEGRIA! 

                    MI 

és la nostra fe, ALEGRIA!  

                     SI7 

és la nostra llum, ALEGRIA!  

                    MI           LA MI 

Ell és el Senyor. ALEGRIA! 

  



82. GLÒRIA DÉU A DALT DEL CEL 

 

RE          SOL                  RE 

Glòria Déu a dalt del Cel 

                    SOL      RE           si 

i a la terra pau als homes 

mi                           LA 

que estima el Senyor. 

       RE           si     mi        LA    RE 

Us lloem, us beneïm, us adorem,  

si                 mi        LA          RE         si 

us glorifiquem, us donem gràcies  

             mi           MI         LA 

per la vostra immensa glòria. 

 

mi   LA  RE       SI7           mi 

Senyor Déu, Rei celestial, 

LA     RE si      mi LA RE 

Déu Pare omnipotent. 

si                       mi      fa#    si 

Senyor Fill unigènit, Jesucrist, 

                fa#  si               fa# MI        fa# 

Senyor Déu, Anyell de Déu, Fill del Pare. 

 

RE               mi             LA            RE    FA# 

Vós que lleveu el pecat del món, 

           si         mi          FA# si      LA 

tingueu pietat de nosaltres. 

RE               mi             LA            RE     

Vós que lleveu el pecat del món, 

FA#  si             mi       FA# 

acolliu la nostra súplica. 

si                 RE           SOL            RE 

Vós que seieu a la dreta del Pare, 

        si         mi          FA#   si      LA 

tingueu pietat de nosaltres. 



       RE 

Perquè Vós sou l'únic sant, 

           si 

Vós l’únic Senyor, 

         fa#     SOL    mi     LA 4 

Vós l’únic altíssim, Jesucrist, 

LA         SOL      RE 

amb L’Esperit Sant, 

SOL      fa#  mi          LA     SOL RE 

en la glòria de Déu Pare. Amén. 

 

 

83. GRÀCIES ET DONARÉ 

 

MI                sol# LA   fa#               SI7 

Gràcies et donaré, lloaré el teu nom. 

         MI       sol#         LA 

No hi ha ningú com tu, 

      fa#               SI7 

t’exalçaré, Senyor. 

                         sol#  do#    LA fa#  SI7 

Perquè ets meravellós,     totpoderós, 

              sol# do#         LA   fa#      SI7 

sant i majestuós,   Senyor de senyors. 

 

                LA        SI7 SOL#    do#   LA        SI7   

Sempre t’adoraré,   Rei de reis,  oh! Senyor. 

sol# LA SI7 

Et    lloaré!  (3) 

LA     MI 

Et lloaré. 

 

 

  



 

84. LA BONDAT I L’AMOR DEL SENYOR 

 

RE                       mi                LA 

La bondat i l’amor del Senyor 

fa#                 si 

duren per sempre,  

MI               LA 

duren per sempre.       (2) 

 

Re                              SOL 

1. Enaltim el nostre Déu.  

LA                              RE  LA 

Celebrem el seu amor. 

 

2. Dóna pau als nostres cors.  

Celebrem el seu amor. 

 

3. S’ha fet servidor de tots.  

Celebrem el seu amor. 
 

85. JESÚS ÉS. JESÚS ÉS SENYOR 

 

DO          FA                 DO SOL 

Jesús és, Jesús és Senyor  

FA            SOL              mi    la 

Jesús és, Jesús és Senyor  

re            SOL              DO 

Jesús és, Jesús és Senyor  

 

Al.leluia ... 

Glòria Déu .. 
  



86. HEM POGUT DESCOBRIR 

 

MI  

Hem pogut descobrir  

                  LA                   MI 

el goig de viure i de cantar,  

                                         SI7 

hem trobat la font de l’amor.  

   MI 

L’inefable secret  

                      LA                           MI 

que ens fa esperar amb el cor serè: 

                                SI7                MI 

hem trobat el Senyor, nostre Déu. 

 

               SI7 

1. Tot al llarg del camí  

                MI 

ens acompanya a cada pas,  

              FA#                   SI7 

i ens prepara el nostre futur. 

 

 

2. Sap quins són els defectes  

i els errors que cometem,  

però mai no ens ha girat l’esguard. 

3. Per això proclamem  

la nostra fe als quatre vents  

i esperem que ressoni arreu. 

 

 

 

 

 



87. I COM N’ÉS DE BO EL SENYOR 

 

MI LA       

I com n’és de bo el Senyor,  

  MI 

i com  n’és de bo  el Senyor  

        SI7                           MI 

perquè ha obrat meravelles. 

MI LA       

I com n’és de bo el Senyor,  

  MI 

i com  n’és de bo  el Senyor  

       SI7                                   MI 

per això li adrecem un nou cant. 

 

 

     MI 

1. Volem estimar-vos (2) 

                        SI7 

Senyor de la pau lai,lai.  

 

Volem estimar-vos (2)  

                             MI 

sota aquest cel blau lai, lai. 

 

2. I preguem alhora... 

 

3. I avancem alhora... 

 

4. I cantem alhora... 

  



88. I SI VIVIM, PER A ELL VIVIM 

 

RE     mi  LA                RE 

I si vivim, per a Ell vivim, 

RE     mi  LA                RE        la   

i si morim, per a Ell morim. 

       RE7  SOL LA                fa#  si 

Tant si vivim,   com si morim 

                      mi  LA                RE 

som del Senyor,    som del Senyor. 

 

 

                          mi  LA                  fa#   si 

1. Si el gra de blat     no cau a terra, 

                 mi  LA                  RE 

si no s’enterra   mai no fruitarà. 

                   mi     LA                  fa#                 si 

Però si s’enterra     fruit abundant donarà, 

                   mi    LA                    RE 

un fruit de vida    que no morirà. 

 

 

2. Ens cal morir per a donar fruit, 

a les mans teves el meu esperit. 

Ens cal morir per a donar fruit, 

a les mans teves el meu esperit. 

  



89. OH JESÚS, TU ETS EL MEU REI 

 

FA                       SIb       FA 

Oh Jesús, tu ets el meu rei, 

                      SIb      DO 

em fas lliure per cantar; 

FA                     SIb FA 

per sempre et lloaré, 

                         DO    FA 

és perfecte el teu obrar. 

 

                        SIb        FA 

Oh, Jesús, el meu Senyor, 

                       SIb    DO 

vull seguir el teu camí, 

FA                        SIb     FA 

que proclami el teu amor. 

FA               DO         FA 

Fes la teva obra en mi. 

 

FA#                       SI       FA# 

Glòria, glòria, al Salvador 

                       SI    DO# 

És el nostre Creador. 

FA#               SI          FA# 

Parlarem en el teu nom 

                       DO#       FA# 

i et proclamarem Senyor. 

  

                  SI       FA# 

Hosanna! Al leluia! 

                      DO#   FA# 

Que n'ets de poderós! 

                  SI      FA#                DO# FA# 

Hosanna! Al leluia! Tu ets meravellós! 

 



SOL                      DO    SOL 

Glòria, glòria, al Salvador 

                     DO    RE 

És el nostre Creador. 

SOL               DO      SOL 

Parlarem en el teu nom 

                        RE          SOL 

i et proclamarem Senyor. 

 

                 DO    SOL 

Hosanna! Al leluia! 

                        RE   SOL 

Que n'ets de poderós! 

                 DO   SOL 

Hosanna! Al leluia! 

                 RE   SOL  

Tu ets meravellós! (3) 

 

90. LA PAU, SÍ, LA PAU 

 DO              re            SOL        DO (SOL) 

La pau, sí, la pau és el do de Jesús.      (2) 

  FA             re                  SOL                       DO 

I si tenim pau, el món sabrà que som de Crist. 

                         re           SOL         DO 

La pau, sí, la pau és el do de Jesús. 

 

L’amor, sí, l’amor és el do de Jesús.      (2) 

I si ens estimem 

el  món  sabrà que  som  de Crist. 

L’amor, sí, l’amor és el do de Jesús. 

 

 

  



91. JESÚS ÉS VIU, JESÚS ÉS VIU 

 

si                                     RE 

Jesús és viu, Jesús és viu 

                     MI        

malgrat els dos mil anys  

                    SOL 

que fa que va morir.      (2) 

 

                   si           RE 

1. Ressuscità al sepulcre,  

               MI                   SOL 

amb Maria en desconsol;  

                si              RE       FA# 

els pelegrins d’Emaús hi van trobar conhort;  

        si                       RE                MI            SOL 

també els dotze apòstols van ser renovellats. 

                  si          RE            FA# 

Jo vull cridar, cridar la veritat. 

 

 

2. Anuncià al món sencer  

la bondat del nostre Déu,  

per dir a tothom clarament  

que el Regne ja és aquí 

i  que  un  desig  immens els omplirà de goig. 

Jo vull cridar, cridar la veritat. 

 

 

3. Sí, és Jesús ressuscitat,  

a qui tots volem cantar.  

Teníem fam, fam i set, Ell ens ha sadollat. 

Aquells qui no creuran,  

que sentin aquest clam.  

Jo vull cridar, cridar la veritat. 



92. JESÚS HA RESSUSCITAT TOT GLORIÓS    

 mi                             

Jesús ha ressuscitat tot gloriós   (2) 

RE 

Jesús ha ressuscitat tot gloriós    

                         si          mi 

Jesús ha vençut la mort. 

 

                                         RE 

1. Que el lloïn tots els països, 

          mi                            RE 

que tots l’aclamin amb cants  

    SOL                                  RE 

alçant les mans, plens de joia 

                    mi 

vers el Senyor. 

 

2. Que el goig en sigui perfecte, 

salvats com sou pel Senyor.  

Alceu-vos ja d’entre els morts 

veniu a la llum! 

 

93. JO DIC SÍ,  SÍ,  SÍ 

 

RE           LA  RE 

Jo dic sí,  sí,  sí; 

                    LA     RE    7 

jo dic sempre amén. 

          SOL 

Jo dic sí, Senyor; 

              RE 

obra en el meu cor. 

RE           LA  RE 

Jo dic sí,  sí,  sí. 



94. JESÚS, JO VOLDRIA CANTAR-TE EN LA RUTA 

         DO          SOL        FA                DO 

1. Jesús, jo voldria cantar-te en la ruta.  

          7          FA  

Jesús, jo voldria explicar  

                        SOL 

als meus germans qui ets tu: 

 

           FA             re               SOL7           DO 

ets camí, ets la pau, ets la llum, ets l’amor.  

                    SOL       FA                DO 

Jesús jo voldria cantar-te en la ruta. 

 

2. Jesús jo voldria lloar-te en la ruta. 

Jesús, jo voldria unir-me al teu goig sense fi,  

i cantar-te en la terra i cantar-te en el cel.  

Jesús, jo voldria lloar-te en la ruta. 

 

3. Jesús, jo voldria servir-te en la ruta.  

Jesús, jo voldria abraçar-te ben fort en la creu 

on morires tot sol per amor dels germans.  

Jesús, jo voldria servir-te en la ruta. 

 

 

95. JO VULL OMPLIR EL TEU TRON DE LLOANÇA 

RE                         mi 

Jo vull omplir el teu tron de lloança, 

LA                       RE                fa# 

Jo vull omplir el teu tron d’adoració. 

si                           mi 

Vull adorar, prostrar-me davant teu, 

              SOL LA         RE 

I proclamar-te, Senyor. 



96. JO CANTARÉ AL SENYOR UN HIMNE GRAN 

MI           sol#         LA                     SI7  

Jo cantaré al Senyor un himne gran. 

MI         sol#           LA                 SI7  

Jo cantaré al Senyor una cançó.        (2) 

 

L’ànima s’alegra i es complau en el Senyor (2) 

Proclama el meu cor la grandesa de Déu, 

s’alegra el meu ésser en Déu, el meu Senyor. 

 

MI                   sol#           

Perquè ha mirat  

LA        SI7                  MI     sol# (MI)    

la petitesa del meu ésser (2)  

MI                    sol#           

Canteu amb mi      

LA                         SI7 

la grandesa de Déu, 

 

MI                   sol#   LA                     SI7  

pobles de la terra  alabeu el Senyor. 

 

Jo cantaré... 

 

 

97. PAU A LA TERRA 

 

RE   LA     si       LA-RE       LA      si         SOL 

Pau a la terra,       pau a les altures, 

SOL                 LA        RE      SOL 

que entre nosaltres regni  

SOL                    mi         LA 

la pau que ens ve de Déu.        (2) 

                           (LA       RE) 



98. JO CREC EN VÓS, BON DÉU 

 RE              SOL 

1. Jo crec en Vós, bon Déu,  

RE                 LA 

jo crec en Vós, 

RE     7     SOL    RE   LA          RE 

vivent misteriós ben a prop meu. 

        SOL        RE 

Si el dubte algun cop ve,  

RE   SOL       RE      LA 

feu-me fort en la fe. 

RE   7            SOL 

Jo crec en Vós, bon Déu, 

RE LA          RE 

jo crec en Vós. 

 

2. Jo espero en Vos, bon Déu, jo espero en Vós, 

sé que per mi vetlleu com Pare amorós. 

Si em sento defallir i m’espanta patir, 

jo espero en Vós, bon Déu, jo espero en Vós. 

 

3. Jo us estimo bon Déu, tan sols a Vós, 

així ho han fet els sants amb el cor joiós. 

Ells em guien a mi, de la creu pel camí. 

Jo us estimo bon Déu, tan sols a Vós. 

 

4 . A prop de Vós, bon Déu, a prop de Vós, 

feu-me en vostre servei ben generós. 

Feu-me sempre, Senyor, créixer en el vostre amor, 

a prop de Vós, bon Déu, a prop de Vós. 

 

 



99. JO SÓC EL PA DE VIDA 

 SOL                      si 

1. Jo sóc el pa de vida,  

               DO   la           RE7 

qui ve a mi no tindrà fam  

                      SOL     si         DO 

i qui creu en mi no tindrà set. 

     SOL                RE               SOL     7 

Ningú no pot venir cap a mi  

       DO  la       RE 

si el Pare no l’atreu. 

 

             SOL RE SOL               DO la   RE  7 

I jo el ressuscitaré, i jo el ressuscitaré   

          SOL  7   DO           SOL RE SOL 

I jo el ressuscitaré  el darrer    dia. 

 

2. El pa que jo donaré  

es la meva carn per la vida del món.  

Qui menja d’aquest pa  

viurà eternament, viurà eternament. 

 

3. Si no mengeu la carn del Fill de l’Home 

i no beveu la seva Sang 

no tindreu vida en vosaltres,  

no tindreu vida en vosaltres. 

 

4. Jo sóc la Resurrecció, jo sóc la Vida. 

Qui creu en mi encara que mori, 

viurà eternament, viurà eternament. 

 

5. Sí, Senyor, jo crec, que Vós sou el Crist,  

el Fill de Déu que ha vingut al món, 

que ha vingut al món. 

  



100. L’AIGUA DEL SENYOR 

 

DO                            la  

L’aigua del Senyor va guarir el meu mal, 

FA                     re(SOL) SOL (DO) 

l’aigua del Senyor Jesús!     (2) 

 

                 FA                 DO 

1. Beu de l’aigua de la vida  

               SOL               DO     7 

si tens el cor assedegat;  

                FA                 DO 

beu de l’aigua de la vida,  

                SOL                    DO 

que el Senyor te l’ha donat. 

 

 

2. Vull donar-te l’aigua bona  

de l’amor que t’he brindat;  

vull que deixis amarar-te  

de la joia i l’amistat. 

 

 

3. Qui m’escolti, qui m’estimi, 

el meu do coneixerà;  

li daré tota la força  

que l’amor pot abastar. 

 

  



101. LA LLUM DE JESUCRIST 

 

DO  

La llum de Jesucrist 

FA         (SOL)       SOL (DO) 

és ja la llum del món.   (2) 

 

 

FA            SOL         DO          7 

1. Cal que neixis un altre cop 

         FA             SOL        DO   7 

per veure el regne de Déu;  

                FA   SOL  DO         la 

cal que rebis l’Esperit de Déu, 

          re         RE             SOL 

car és Ell qui dóna un viure nou. 

 

 

2. Déu ha dat el seu únic Fill, 

només pel seu gran amor.  

Perquè vol que aquell qui creu en Ell 

tingui vida plena dintre seu. 

 

 

3. Ha vingut vers el món la llum, 

per tal que ens salvi del mal; 

que deslliuri el món del  seu  pecat   

i que guiï l’home vers el cel. 

 

  



102. LA MEVA ÀNIMA CANTA AL SENYOR 

 fa#                       si 

1. La meva ànima canta al Senyor, 

      MI                               LA 

el meu esperit celebra Déu, Salvador, 

     DO#                     fa# 

perquè ha mirat la petitesa  

          

 RE            LA      DO# fa# 

de la seva serventa. 

 

             MI            RE 

El seu nom és Sant 

       LA                      fa# 

i l’amor que té s’estén  

RE               MI  DO#            fa# 

de generació, en generació,  

RE                MI DO#            fa# DO# fa# 

de generació, en generació. 

 

2. Les obres del seu braç  

són potents i grans. 

Dispersa els homes de cor altiu, 

derroca els poderosos  

i exalça els humils, 

omple de béns els pobres. 

 

3. Al seu servent ha protegit el Senyor, 

com ho havia promès 

als nostres pares fa temps,  

i s’ha recordat del seu amor  

a Abraham per sempre. 

 

 



103. L'ESPERIT DEL SENYOR VINDRÀ A VOSALTRES 

 

si                                    LA              si                

L'Esperit del Senyor vindrà a vosaltres. 

RE                 SOL        LA                   RE 

No tingueu por d’obrir de bat a bat 

FA#            si mi              FA#  (si) 

el vostre cor   al seu amor. (2) 

 

                          LA                     si   

1. Ell transformarà les vostres vides, 

              RE      LA                 RE 

us donarà un cor per estimar; 

         SI7               mi     LA                     RE    FA# 

serà foc que purifica, força en l'actuar. 

si                    LA                      si 

Ell transformarà les vostres penes, 

          RE         LA                RE 

us sabreu fills seus ben estimats; 

               SI7               mi     LA            RE   FA# 

vostres cors obriu joiosos a la llibertat. 

 

 

2. Ell enfortirà tota feblesa, 

us dirà com heu de pregar; 

posarà en els vostres llavis paraules de bondat. 

Ell canviarà tota tristesa 

pel gran goig de la fraternitat; 

vostre cor obriu joiosos a la llibertat. 

  



104. LES MANCANCES, ARA, SÓN GRÀCIES 

 

SOL  7            DO 

        Les mancances,  

                SOL 

ara, són gràcies 

          DO 

i el dolor  

                                    SOL 

tu el transformes en goig; 

            DO 

el meu odi no es odi  

               si         mi 

amb el teu amor, 

              LA                               RE 

només pau resta en el meu cor. 

 

              DO 

Amb la fe has esvaït  

                SOL 

els meus dubtes, 

         DO 

el pecat has canviat  

               SOL 

amb perdó, 

                DO 

m’has donat nova vida  

               si       mi 

amb la teva mort; 

          LA                        RE 

sols a tu et necessito, Senyor. 

 
  



la   RE   SOL la RE  mi 

Per la creu som hereus, i 

DO RE  SOL 

per la sang  

LA                 RE 

hem estat salvats, 

la RE SOL  SI7      mi 

llibertat       ens has dat 

DO RE SOL si mi 

i   ara     proclamem:  

la          RE        SOL 

"el teu nom és gran” 

 

 

105. LES MANS BEN BUIDES 

 

RE  

Les mans ben buides, 

mi                              LA 

això esperes Tu de mi; 

                    mi      LA 

i em demanes 

                  RE                   la4  

deixar-ho tot als teus peus 

             RE7       SOL     SI7 

fins que ja no tingui, 

                     mi  LA 

ja no tingui res 

                          mi                  LA 

per tal que puguis entrar 

                          SOL     RE 

i omplir-me fins a vessar. 

 

 

 



106. LLOANÇA I GLÒRIA AL TEU NOM 

 

mi                               RE     mi 

1. Lloança i glòria al teu nom. 

           RE      si    mi 

Al·leluia Al·leluia. 

                                RE  mi 

Senyor, Déu de l’univers. 

           RE      si    mi 

Al·leluia Al·leluia. 

 

SOL RE SOL        DO   RE           SOL   SI7 

Glòria Déu   (2) Allà dalt del cel. 

 

2. Veniu, cantem al Senyor...  

el nostre Déu creador... 

 

3. Prodigis són els seus fets...  

el seu amor és etern... 

  

4. Jo vull cantar pel meu Déu...  

durant els jorns que viuré... 

 

107. OBRE ELS MEUS LLAVIS, SENYOR 

 

RE                     mi               LA  

Obre els meus llavis, Senyor, 

                  fa#     si 

perquè et pugui lloar 

               mi                LA 

obre també el meu cor 

                  SOL             RE 

perquè et pugui adorar. 



108. LLOA DÉU DEL FONS DEL TEU COR 

 MI                          SI7 

Lloa Déu del fons del teu cor, 

       do#             sol# 

lloa Déu, l’únic Salvador, 

          LA                   sol# 

lloa Déu perquè la vida  

         do#  RE      SI7 

ens donà per amor.  (2) 

 

sol#               do#             fa# 

I jo, que era dèbil, ja sóc fort; 

       SI7                   sol# 

era pobre i ja sóc ric 

                do# 

per tot el que el Senyor  

     RE        SI7 

ha fet en mi.  (2) 

          MI 

Lloa Déu.  (2) 

 

 

109. OBRE ELS TEUS ULLS 

DO                  SOL 

Obre els teus ulls,  

            FA   SOL        DO 

mira l’obra del Senyor. 

             SOL          FA        SOL    DO 

La creació és un do del seu amor. 

 

FA  SOL  DO mi FA   SOL    DO mi 

T’estimo tant,      proclamaré  

FA SOL DO mi FA     SOL DO 

l’al·leluia,              et lloaré. 



110. ELL ÉS REI DE REIS 

 

MI           sol# LA 

Ell és Rei de reis, 

MI              SOL# do# 

Senyor de Senyors. 

     LA                  sol#      do# 

Meravellós, consolador, 

            RE    SI7 

totpoderós. 

 

MI  sol# LA  fa#          SI7                MI  sol# 

Emmanuel:         amb nosaltres Ell és. 

    LA          sol#       do# 

I regnarà, regnarà, 

           fa#      SI7           DO  DO7 

regnarà per sempre més. 

 

FA          la     SIb 

Ell és Rei de reis, 

FA               LA    re 

Senyor de Senyors. 

      SIb                 la        re 

Meravellós, consolador, 

              RE#   DO7 

totpoderós. 

 

FA  la    SIb sol             DO          FA la 

Emmanuel:    amb nosaltres Ell és. 

     SIb         la          re 

I regnarà, regnarà, 

          sol         DO        FA 

regnarà per sempre més. 

 

 

 



111. LLOAT SIGUEU, OH SENYOR NOSTRE! 

 

DO          

Lloat sigueu, Oh Senyor nostre! 

la 

Lloat sigueu, Oh Senyor nostre! 

FA                                     re 

Lloat sigueu, Oh Senyor nostre! 

SOL 

Lloat sigueu, Oh Senyor nostre! 

 

l. Per totes les criatures i pel sol i per la lluna,  

pels estels i el vent suau i pel foc i l’aigua fresca. 

 

2. Per la nostra mare terra que ens sosté i ens alimenta,  

per les flors, els fruïts i l’herba i pel mar i les muntanyes. 

 

3. Perquè el sentit de la vida és cantar-vos i lloar-vos  

i perquè la nostra vida sigui sempre cant i dansa. 

 

 

112. MIRA EL ROSTRE DE JESÚS 

LA fa#   si                MI 

Mira el rostre de Jesús 

    LA   fa#       si                    MI 

escolta la Paraula del Senyor 

          LA                RE            MI  LA 

Ell et parla, Ell et guia i et cuida. 

 

 

Mira, és Jesús,  Ell és aquí. 

Ara pots sentir la seva veu. 

Et guareix i t'ajuda, Ell et salva. 



113. LLOEM DÉU, SENYOR, PARE NOSTRE 

re                                          FA 

Lloem Déu, Senyor, Pare nostre, 

       SIb    DO               re 

enaltim el Fill Redemptor,  

       SIb     DO         re 

Beneïm el Sant Esperit  

                       sol        LA    re 

que lleva del cor tristesa i por. 

 

 

Que la pau de Déu ens habiti,  

i que el goig de nostre Senyor, 

sigui impuls que fa caminar  

i llum que il·lumina el nostre cor. 

 

114. OH SENYOR, JO VINC VERS TU 

 re             sol 

Oh Senyor, jo vinc vers tu,  

DO                                 FA 

prou que ho saps, sóc ben petit. 

SIb                 sol 

Rep allò que tinc és teu.  

LA    re 

Al·leluia! 

 

Dóna’m l’Esperit d’amor,  

vine a dar-me un cor ben nou, 

vine i fes estada en mi,  

Tu el meu Déu. 

 



115. OH, AL·LELUIA; OH, AL·LELUIA 

            si                    mi 

Oh, Al·leluia; oh, Al·leluia.  

         si      SOL(FA#) FA# (si) 

Al·leluia, Glòria a Déu.     (2) 

 

 

116. MIREU, DESPERTEU AL NOU DIA 

SOL                                     la 

Mireu, desperteu al nou dia; 

   RE                              SOL   RE 

mireu i veureu el Senyor. 

    SOL                             la 

Mireu i sabreu que la mort 

                                RE        7 

ha quedat ja vençuda 

                                SOL       7 

perquè ha ressuscitat! 

 

                         DO                   SOL  si mi 

Ja s’acaba la nit, ha ressuscitat! 

                            la        RE                SOL   7 

Ja s’acaben les penes, ha ressuscitat! 

                                   DO                       SOL  si mi 

Ens ha omplert d’alegria, ha ressuscitat! 

                                       la      RE                SOL 

Ens ha omplert d’esperança, ha ressuscitat! 

 

  



117. MAJESTAT, GLORIOSA MAJESTAT 

 MI                        LA          fa# 

Majestat, gloriosa Majestat,  

        MI        do#                     fa# SI7 

a Jesús la glòria, honor i poder. 

 

MI                               LA       fa# 

Majestat, regne i autoritat  

                MI       do#         fa# 

són del Senyor, el Salvador.  

SI7                     LA  MI 

Glòria al seu Nom. 

        fa#                 SI 7                         MI 

Exalcem i proclamem el nom del Crist. 

         fa#               SI7                         SOL#  SI7 

Adorem, glorifiquem Jesús, nostre Rei. 

MI          7                LA             la 

Majestat, gloriosa Majestat;  

            MI     do#      fa#    SI7            LA MI 

crucificat i ara exalçat,   és Rei de reis. 

 

 

  



118. NO SÉ PAS COM LLOAR-VOS  

 DO                       SOL 

1. No sé pas com lloar-vos  

la                              mi  

ni què puc dir, Senyor; 

FA                              DO 

em manquen les paraules   

re                                   SOL 

però Vós ja em coneixeu.  

DO                         SOL la                    mi 

Feu de la meva vida tot el que desitgeu, 

FA                      DO 

car vull només lloar-vos  

SOL                              DO 

fins que me la prengueu. 

 

 DO SOL  la             mi 

Glòria,    Glòria a Déu. 

FA  DO   re         SOL 

Glòria, Glòria a Déu. 

DO SOL  la             mi 

Glòria,    Glòria a Déu. 

FA   DO re SOL     DO 

Glòria, Glòria a Déu. 

 

2. Sento la vostra ajuda 

en tot allò que faig; 

si m’han fallat les forces  

Vós m’heu donat la mà. 

Mai no podré agrair-vos  

el vostre gran amor; 

sempre tindré en els llavis  

el vostre nom Senyor. 



119. MANS, MANS 

 MI (SI7)                         fa# (MI) 

Mans, mans, mans a les mans.   (4) 

                                                              fa# 

1. Deixem les tristeses, deixem els afanys, 

                         SI7                            MI 

posem tot seguit les mans a les mans, 

                                             fa# 

i així reviurem un amor d’infant 

                       SI7                                 MI 

que compartirem amb tots els germans. 

 

2. El dia s’atansa, joves i més grans,  

tenim l’esperança posada a les mans, 

i sols ajuntant-les podrem construir 

un món que gemega i que vol florir. 

 

3. En la nostra vida, si hem sabut dir sí 

als nostres germans d’aquest llarg camí,  

i quan se’ns acluquin aquests ulls humans  

el cel i la terra tindrem a les mans. 

  



120. PER TOTA LA TERRA L’ESPERIT DE DÉU ES MOU 

LA                                                           MI 

Per tota la terra l’Esperit de Déu es mou,  

                                                              LA 

per tota la terra tal com Joel profetitzà.  

                                                 7                RE 

Per tota la terra hi ha una gran revelació  

                                  LA 

de la glòria del Senyor,  

                    MI                           LA 

tal com les aigües omplen el mar. 

 

Molt, molt dintre meu ....  

Per tota l’Església... 

 

121. MÉS DE TU I MENYS DE MI 

si     LA RE   SOL      RE  LA 

Més de Tu i menys de mi, 

si           LA               RE SOL 

Oh Senyor, que sigui així, 

mi          RE     mi          LA 

Més de Tu i menys de mi. 

 

               si         LA           RE            SOL 

Com el gra de blat que a terra cau 

   mi                                SOL 

I mor per donar el seu fruit, 

si     LA             RE     SOL 

Tot allò que desitjo fer, 

    mi        RE       mi            LA 

Ho deixo per seguir-te a Tu.  

 

si     LA RE   SOL      RE  LA 

Més de Tu i menys de mi,... 

 



122. LLUM DE TOTS ELS QUI VIUEN 

 

RE           LA 

Llum de tots 

            SOL 

Els qui viuen en la foscor. 

RE                     LA              SOL 

Obre els meus ulls i et veuré. 

RE                    LA           SOL 

Ple és el meu cor de la teva bellesa 

RE              LA                     SOL 

Tan sols desitjo estar amb Tu. 

 

                        RE 

Vinc aquí a lloar-te  

                        LA 

Vinc per adorar-te 

                         RE                          SOL 

Vinc a dir-te que Tu ets el meu Déu. 

                         RE 

En Tu tot és amor, 

                    LA 

Digne de lloança 

                       RE                SOL 

Ets tot el que jo puc desitjar. 

 

 

Ets exalçat, Rei de reis, per sempre 

Glorificat dalt del cel. 

Vas venir al món per ser un de nosaltres 

Tot ho vas fer per amor. 

 

 

 

 

 



                        RE 

Vinc aquí a lloar-te ...     

 

 LA   RE            SOL 

Jo mai sabré quant vas patir 

    LA       RE          SOL 

Pel meu pecat, vas ser clavat.  (3) 

 

                        RE 

Vinc aquí a lloar-te ... 

 

 

 

  



123. QUE LES LLARS S’OMPLIN 

LA  LAsus  LA  LAsus   

 

LA              RE                          LA      do# 

   Que les llars s’omplin de danses 

 fa#      RE               MIsus MI  

   I de joia els carrers 

LA          RE                 LA      do# 

   La injustícia es rendeixi 

 

fa#            RE                     MIsus MI  

   Que tothom proclami Déu. 

 

               LA               MI 

Des del cim més alt,  

           RE 

fins la vall del riu 

                   fa#               do#         RE  MI 

Sent com tots preguem    cap a tu. 

               LA               MI 

Des de dalt del cel,  

           RE 

fins a les nacions  

            fa#         do#                RE  MI  LA 

La nostra cançó   ho omple tot. 

 

 

Que brillem enmig de la foscor 

Amb la força de la creu 

Que la glòria ompli tot el món  

Com les aigües, la mar.  

 

Des del cim més alt,... 

 



LA LAsus LA LAsus RE si fa# do# RE si MI 

 

MI       RE   si         fa#  do#   RE    si        MI 

    Al·leluia    Al·leluia    Al·leluia    Al·leluia 

MI       RE   si         fa#  do#   RE    si        MI 

    Al·leluia    Al·leluia    Al·leluia    Al·leluia 

MI       RE   si         fa#  do#   RE    si        MI 

    Al·leluia    Al·leluia    Al·leluia    Al·leluia 

 

Des del cim més alt, .... 

 

Al·leluia... 

 

124. QUE N’ETS DE GRAN, SENYOR 

 

DO                                    re     SOL 

Que n’ets de gran, Senyor, 

                                  DO    mi la 

És immens el teu amor.  

                                        re     SOL 

Que n’ets de gran, Senyor, 

                                    DO       7 

Jo per sempre et lloaré. 

 

                                        FA     SOL 

La bondat del meu Senyor 

SOL                                 mi      la 

Sempre m’acompanyarà. 

                                         re      SOL 

La grandesa del seu amor 

                                  DO 

Al meu cor hi restarà. 

  



125. NO FIXEU EL ULLS EN NINGÚ MÉS QUE EN ELL 

 

DO                            FA                         la 

No fixeu el ulls en ningú més que en Ell.  

        mi                     FA                          SOL 

No fixeu el ulls en ningú més que en Ell.  

        FA                    SOL 

No fixeu els ulls en ningú més. 

          mi                   la 

No fixeu els ulls en ningú més. 

       DO                    FA                            DO 

No fixeu els ulls en ningú més que en Ell. 

 

No espereu, amics, en ningú més que en Ell.(2) 

No espereu, amics, en ningú més, 

no espereu, amics, en ningú més. 

No espereu, amics, en ningú més que en Ell. 

 

No adoreu, amics, ningú més que a Ell. (2) 

No adoreu, amics, ningú més, 

No adoreu, amics, ningú més, 

No adoreu, amics, ningú més que a Ell. 

 

Només Ell és el Camí, la Veritat. (2) 

No fixeu els ulls en ningú més, 

no fixeu els ulls en ningú més. 

No fixeu els ulls en ningú més que en Ell. 

 

  



126. OH ESPERIT QUE DUUS L’AMOR 

mi                                     RE 

Oh Esperit que duus l’Amor,  

mi                              RE 

oh Esperit que il·lumines,  

SOL                  RE 

Foc roent del Pare, 

si                              mi 

vine encén nostre cor. 

 

             RE             mi      RE               mi 

1. Oh Esperit del Pare, clara llum santa, 

RE                    SOL     RE si      mi 

fes brollar del cel la teva claror. 

 

2. Digne testimoni, sempre verídic, 

fes que proclamem que Crist és vivent. 

 

3. Vine celest bàlsam, Font d’aigua viva, 

fes-nos pur el cor, guareix-nos el cos. 

 

4. Oh Esperit de joia, doll sant de gaudi,  

fes brollar dels cors el cant de l’Anyell. 

 

5. Dolç alè de vida, Foc que il·lumines,  

Tu fas resplendir la creu de Jesús. 

 

 

  



127. PARE, PARE, PARE 

 

la       Do     re MI                            la 

Pare, Pare, Pare davant teu em poso. 

                                re      SOL                  DO 

Fes de mi el que vulguis,   sigui el que sigui. 

 

MI                        la       FA                DO  SOL 

Te’n dono gràcies.  Tot ho accepto 

SOL                             DO FA                 DO    SOL 

per tal que ta voluntat     es faci en mi 

SOL                      DO        7     FA 

i en totes les criatures. 

 

FA                          SOL 

No desitjo pas res més, Pare, 

FA                           DO 

no desitjo pas res més. 

                                  re 

La meva ànima et dono 

SOL                                                            DO 

i ho faig amb tot l’amor de què sóc capaç. 

                           SOL          FA 

Perquè desitjo dar-me,  

FA       DO                 FA SOL 

a tu lliurar-me fidelment 

                              FA 

amb infinita confiança 

                                     DO SOL DO 

perquè tu ets el meu Pare 

 

 

  



128. OH, DEIXA QUE EL SENYOR T’INUNDI 

 

RE                   mi                      LA 

Oh, deixa que el Senyor  t’inundi 

             fa#             si 

amb L’Esperit d’amor, 

             mi                    LA                  RE 

i ompli amb la seva gràcia el teu cor. 

              mi                            LA 

Lliura-li  tot el què et preocupa 

             fa#             si 

i el seu Esperit vindrà 

           mi          LA                  RE 

sobre tu i vida nova et donarà. 

 

SOL LA        fa# si   mi         LA        RE    la RE7 

Crist,     oh Crist     vine al nostre cor. 

SOL LA        fa# si   mi             LA          RE 

Crist,     oh Crist,    omple’ns del teu goig. 

 

Alcem ben alt la nostra veu, 

tota la lloança a tu. 

Amb amor, la nostra vida, et donem. 

Lliura-li la teva tristesa 

en el nom de Jesucrist, 

i una vida abundant tindràs en Ell. 

  



129. PARE NOSTRE QUE ESTEU EN EL CEL 

 

LA                                             fa# 

Pare Nostre que esteu en el cel, 

            si                           MI 

santificat sigui el vostre nom. 

                    LA                          fa# 

Vingui a nosaltres el vostre regne; 

                 si                MI      

faci’s la vostra voluntat 

                 LA                   fa#                      

així a la terra,  com en cel. 

            si                          MI                    

El nostre pa doneu-nos avui 

             LA                      fa# 

i perdoneu les nostres culpes 

                     si                      MI 

així com nosaltres perdonem. 

                  LA  

No permeteu que caiguem 

                    fa#                    si 

en temptació, ans deslliureu-nos  

                          MI 

de qualsevol mal. 

LA             fa#        si          MI  

Amén. Amén. Amén. Amén. 

      LA 

Amén. 

 

  



130. PARE NOSTRE QUE ESTEU EN EL CEL (KAIROI) 

 

DO                          FA   SOL   DO     7 

Pare Nostre que esteu en el cel, 

                   FA      SOL     mi    la 

sigui santificat el vostre nom. 

                     re           SOL     DO        7 

Vingui a nosaltres el vostre regne; 

FA            SOL             mi  la 

faci's la vostra voluntat 

               re      SOL                  DO  FA  DO 

així a la terra, com es fa en cel. 

 

                la        mi       FA      re 

El nostre pa de cada dia, 

    SOL                                           mi   la 

doneu-nos, Senyor, el dia d’avui, 

            re             SOL      DO      la 

i perdoneu les nostres culpes 

                     re                   SOL 

així com nosaltres perdonem. 

                    la             mi 

No permeteu que nosaltres 

         SOL                      FA 

caiguem en temptació, 

                 re           FA                    SOL 

ans deslliureu-nos de qualsevol mal.  (2) 

     DO    FA   DO 

Amén. 

 

 

  



131. PIETAT, OH DÉU, VÓS QUE SOU BO 

 

RE                                                LA 

1. Pietat, Oh Déu, Vós que sou bo, 

                     SOL LA                           RE 

Vós que estimeu    perquè sou l’amor. 

                      la RE7                          SOL 

Renteu-me bé    del meu gran pecat, 

             RE LA                            Re 

purifiqueu    el meu mancament. 

 

2. Prou reconec el meu pecat 

i el mal que he fet sempre el tinc present. 

Es contra Vós contra qui he pecat 

i en Vós he ofès tots els meus germans. 

 

3. Creeu en mi un cor ben pur, 

feu-me sentir vostra Esperit Sant, 

no m’amagueu vostre esguard serè, 

torneu-me el goig de la salvació. 
 

 

132. QUE LA GLÒRIA DE DÉU PERDURI SEMPRE 

 

MI                           SI7         LA    MI 

Que la glòria de Déu perduri sempre, 

                         SI7               LA    MI 

que ses obres lloïn el seu nom. 

                          SI7       LA                   MI 

Cantaré el Senyor, joiós mentre viuré, 

                      SI7                LA           MI 

enaltint-lo i lloant-lo per sempre més. 
  



133. PARLA SENYOR  

la            DO 

Parla Senyor  

                    SOL             la 

el teu servent t’obre el cor.  

 SOL                           MI 

Declara’m el teu voler. 

     la                 re 

Jo vull conservar 

                             MI 

tes promeses perennes 

                       DO          la 

per tal de no ser-te infidel. 

 

Obre’m els ulls que jo pugui mirar 

l’esclat de la teva llei.  

Jo sóc estranger tot vivint a la terra,  

que em guiïn els teus manaments. 

 

Com és de bona ta llei per a mi, 

molt més que l’or i l’argent.  

Que canti sens fi, enaltint-te per sempre. 

Que mai jo no oblidi el teu nom. 

 

Jo parlaré al poderós del teu nom. 

No temo d’ell el poder. 

La teva paraula les ments il·lumina, 

la copsen i tot els senzills. 

 

  



134. OH, CRIST, SENYOR MEU 

MI    SI     do#      MI 

Oh, Crist, Senyor meu, 

LA            MI SI7 MI SI7     (MI) 

digne és el teu nom (2) 

 

MI                  SI7              do# 

1.Quan jo sóc dèbil, em fas fort, 

              MI             LA 

ets per a mi el gran tresor, 

                    MI  SI7 MI SI7 

omples tot el meu cor. 

MI              SI7          do# 

Com a una joia t’he cercat, 

                    MI                         LA 

sempre has estat al meu costat, 

                  MI          SI7  MI SI7 

ets tot el que he estimat. 

 

 

MI         SI7               do# 

2.Ets l’alegria en la tristor, 

                  MI                LA 

ets la gran llum en la foscor, 

                    MI  SI7   MI  SI7 

omples tot el meu cor. 

MI               SI7                    do# 

Has perdonat el meu pecat, 

              MI                        LA 

i de la creu Tu m’has salvat, 

                          MI   SI7  MI  DO7 

ets tot el que he estimat. 

  



                (puja el to) 

 

FA     DO     re        FA 

Oh, Crist, Senyor meu, 

SIb         FA DO FA DO 

digne és el teu nom (2) 

 

FA                    DO                  re 

3.Quan jo sóc dèbil, em fas fort, 

                 FA                 SIb 

ets per a mi el gran tresor, 

                  FA DO    FA DO 

omples tot el meu cor. 

FA                DO                  re 

Com a una joia t’he cercat, 

                          FA                   SIb 

sempre has estat al meu costat, 

                          FA  DO FA 

ets tot el que he estimat. 

 

 

 

135. VENIU ESPERIT CREADOR 

 

si         mi FA#  si      mi  si  mi        FA# 

Veniu Esperit  (2)  Veniu Esperit creador. 

 

Glòria, glòria Déu a dalt del Cel. 

Glòria, glòria. Al·leluia. 

 

(Solista) 

A la terra pau als homes que estimen el Senyor. 

  



136. PER AQUELLS QUE ESTIMEN DÉU 

 

DO                                      la 

Per aquells que estimen Déu,  

                re                         SOL 

que són cridats en el seu pla, 

          DO     la                      FA 

col·labora Déu en tot per bé.  

                re                  SOL 

I Déu mateix els escollí  

                    SOL 7                DO 

per ser conformes al seu Fill, 

                         re   

per tal que Ell sigui 

          FA                        SOL 

el primer de molts germans. 

 

               DO                         la 

1. Què direm després d’això?  

               re                 SOL 

Qui estarà contra nosaltres,  

    FA                     re             FA  SOL 

si Déu sempre està per nosaltres? 

 

2. Qui podrà acusar?  Jesucrist que va morir, 

el qui fou ressuscitat  

i intercedeix per nosaltres? 

 

3. Qui ens podrà separar de l’amor del Crist? 

Ni la fam, ni el perill, ni l’angoixa. 

 

4. Qui ens podrà separar de l’amor del Crist? 

Ni el passat, ni el present, ni el futur. 



137. PREN, SENYOR, PREN EL MEU COR 

 

RE                     SOL              RE  

Pren, Senyor, pren el meu cor  

                                 LA 

fes de mi una pregària. 

                 RE   SOL               RE 

Pren, Senyor, pren el meu cor  

                                    LA                  RE 

que el meu cor s’assembli al teu cor  (2) 

 

 

Pren, Senyor, pren el meu ser 

fes de mi una pregària. 

Pren, Senyor, pren el meu ser  

que jo estimi amb el teu cor  (2) 

 

138. PREPAREU ELS CAMINS AL SENYOR 

 

SOL    la            si                  RE7 

Prepareu els camins al Senyor 

SOL    la            si    RE7      SOL 

i escolteu la Paraula de Déu. 

                                           DO 

Veu que clama en el desert, 

          SOL                           RE 

prepareu ell camins al Senyor, 

         SOL              7          DO 

aplaneu-li les rutes per sempre, 

           SOL             RE            SOL 

prepareu els camins al Senyor. 

 



139. PORTO DINS EL COR LA PAU DE L’ESPERIT 

 

re                                                      FA 

1. Porto dins el cor la pau de l’Esperit  

              sol         re               la 

i canto pel meu Déu Salvador.  

re                             SIb 

Tinc la pau de l’Esperit  

     DO re         la    re 

i enalteixo el Senyor. 

 

                        FA 

Car ha fet per mi, 

          DO                         re 

Déu Totpoderós, meravelles.  

FA 

Crist m’ha dat la vida 

        DO  re     la    re 

Crist el meu Senyor. 

 

 

2. Porto dins el cor el goig de l’Esperit  

i canto pel meu Déu Salvador. 

Tinc el goig de l’Esperit  

i enalteixo el Senyor. 

 

Car el seu perdó 

s’estén a tots els temps i pobles. 

Dóna l’Esperit 

als cors que en tenen set. 

 

  



140. QUAN DESVETLLAREM ELS CORS 

 

DO                                     SOL 

Quan desvetllarem els cors  

        la                        mi 

a la veu del Déu vivent,  

             FA                  re                 SOL 

junts retrobarem la font de llibertat; 

             DO                   SOL 

quan aixecarem les mans  

               la                mi 

per cantar al Déu vivent  

              re               SOL                     DO       7 

junts retrobarem la llum d’un nou demà. 

 

            FA           SOL    mi  la 

1. Ell sabrà trencar les armes, 

           re    SOL          DO       7 

Ell sabrà canviar els cors;  

         FA  SOL     mi      la 

Ell eixugarà les llàgrimes, 

        re               SOL 

Ell farà fugir les pors. 

 

2. No més nits sobre la terra, 

Ell vindrà com un gran foc;  

no més odi ni més guerra  

Ell farà el món tot nou. 

 

3. Ell serà Déu amb nosaltres, 

tot el mal ja haurà passat.  

De les cendres i les brases  

en farà nova ciutat. 



141. QUE N’ÉS DE BO LLOAR-VOS SENYOR 

 

RE                                                 LA 

Que  n’és  de  bo  lloar-vos Senyor,  

       SOL       RE       LA  RE 

i cantar en honor vostre.           (2) 

 

7         SOL 

Proclamar a trenc de dia  

RE                        si 

que sou tan benigne 

mi              LA              7     Re 

i que sou fidel al capvespre.    (2) 

 

 

142. QUÈ ET PUC DONAR  (LUIS ALFREDO) 

 

MI                        SI7                   LA                 la 

Què et puc donar, que no m’hagis donat tu? 

MI                                SI7 

Què és allò que puc dir  

                    LA             SI7 

que no m’hagis dit ja tu? 

MI                        SI7        LA                       la 

Què puc fer per tu, si jo no puc fer pas res? 

       MI                       SI7                    LA        SI7 

si jo no puc fer pas res si no és per tu Senyor. 

 

LA                SI7  SOL#           do# 

Tot allò que sé, tot allò que sóc, 

fa#              SI7         MI 

tot allò que tinc és teu. 

  



143. QUE ET VULGUI BENEIR 

 

re                         FA                         DO         re 

Que et vulgui beneir i et guardi el teu Senyor;  

                         FA          DO                  LA 

que  sentis  la  llum  benigna del seu rostre. 

                FA          SOL                        mi 4     FA 

Que et vulgui descobrir clement la seva faç 

    sol           DO       SIb         la     re 

t’atorgui el seu perdó i la seva pau. 

 

 

144. REI DE REIS I SENYOR DE SENYORS 

 

(Homes) 

re                                         LA             re 

Rei de reis i Senyor de Senyors. Al·leluia. (2) 

 

(Dones) 

Jesús, príncep de la pau. Al·leluia. (2) 

 

(D). Al·leluia, Al·leluia (2) 

(H). Hei! 

 

(Tots) 

Glòria a Déu Pare,  

glòria a Déu Fill,  

glòria a l’Esperit,  

sigui beneït. 

 

  



145. QUE GRAN ETS, DÉU MEU 

 

RE                               LA 

Que gran ets, Déu meu 

                             RE 

quin amor tan gran.  

                                   LA 

Que gran ets Déu meu  

                             RE 

per sempre ho seràs. 

 

Has partit les aigües 

7                                SOL    sol 

i el teu poble has salvat.  

                                    RE                 

Tu mai no ens abandones,  

LA                  RE    SOL RE 

ets sempre fidel. 

 

 

146. RUAH! RUAH! RUAH! 

 

(Tots) 

   mi        la     SI7 mi 

 Ruah! Ruah! Ruah! 

 

(Solista) 

No és el poder ni és la força, 

és l’Esperit del Senyor. 

 

 

  



147. SANT ESPERIT DE DÉU VIVENT 

 

RE                        7       SOL  

Sant Esperit de Déu vivent,  

RE     LA      RE 

vine novament.         (2) 

SOL             RE          MI                LA 

Fona’ns, forma’ns, omple’ns i usa’ns. 

 

RE                       7           SOL 

Sant Esperit de Déu vivent,  

RE    LA         RE 

vine novament.  

 

 

148. RES NO ENS PODRÀ SEPARAR  (BROTES DE OLIVO) 

 

DO                         re     mi FA 

Res no ens podrà separar  (2) 

DO                         mi       la 

Res no ens podrà separar   

re       SOL        DO 

de l’amor de Déu. 

 

 

Nada nos separará (3) 

del amor de Dios. 

  



149. QUAN L’ESPERIT DE DÉU ES MOU EN MI 

 

mi 

Quan l’Esperit de Déu es mou en mi 

    SI7                               mi 

jo canto com el rei David. (2) 

 

      la              mi               SI7 

Jo canto, jo canto, jo canto 

                     mi 

com el rei David.  (2) 

 

 

Jo lloo... Jo salto... Jo danso... 
 

 

150. SANT, SANT, SANT, SANT  ÉS EL SENYOR  

(Odiló Planàs)  

 

DO              la  

Sant, sant, sant, 

FA                SOL 

Sant, sant, sant, 

 

sant és el Senyor, 

                      DO 

Déu de l’univers.     (2) 

                  la           re                     RE     SOL 

El cel i la terra són plens de la vostra glòria. 

    DO            la              re                             SOL 

Hosanna, Hosanna, Hosanna a dalt del cel. 

 

Beneït el qui ve en nom del Senyor. 

Hosanna, Hosanna, Hosanna a dalt del cel.  



151. REI DE REIS, VERB DE DÉU  

(Trobada ecumènica a Berna) 

 

mi 

Rei de reis, Verb de Déu.  

                    DO             RE 

L’Unigènit, Sant dels sants.     (2) 

 

              SOL mi      DO     RE mi 

I Ell ve aquí,     Rei de la glòria! 

     DO             la                     FA    RE 

La terra ve a jutjar amb rectitud. 

            SOL mi      DO       RE MI4 MI 

I Ell ve aquí,    Rei de la glòria! 

la                RE7   SOL 

Ell regnarà justament. 

 

152. SENYOR, TU ETS EL MEU DÉU 

RE  

Senyor, tu ets el meu Déu, 

                                            LA 

jo lloaré i exalçaré el teu nom,   

LA 

Senyor, tu ets el meu Déu, 

                                            RE 

jo lloaré i exalçaré el teu nom  

RE 

Senyor, tu ets el meu Déu, 

                                    RE7          SOL 

jo lloaré i exalçaré el teu nom 

                           SOL                RE 

perquè has obrat meravelles, 

                                            LA       RE 

jo lloaré i exalçaré el teu nom.    (2) 



153. QUE N’ÉS DE BO QUAN VIUEN 

 

re 

1. Que n’és de bo quan viuen  

       FA 

els germans units 

       sol 

formant només un poble 

       LA                  re 

marcat per l’Esperit. 

 

                       DO            re 

Junts mirem d’obrir pas a la veritat. 

                        DO               re       LA             re 

Junts mirem d’implantar amb l’amor, la pau. 

 

Déu és amb nosaltres  

          DO                  re 

i amb Ell tot ho podem,  

DO      

ferms en l’esperança  

LA                         re 

món enllà avancem. 

Junts mirem... 

 

 

2. Bé val la pena creure  

que Déu ens vol sants 

amb Crist som pedres vives, 

amb Crist que és nostre cap. 

Junts mirem... 

 

No tenim barreres de raça o de nació, 

som només un poble, poble del Senyor. 

Junts mirem... 

 



 

3. Amb penes o alegries;  

amb goig o amb dolor; 

amb èxits o fracassos,  

rient o ran de plor. 

Junts mirem... 

 

Crist vingué a salvar-nos  

morint en una creu. 

Cal que avui i sempre  

alt ho anunciem. 

Junts mirem... 

 

 

154. PARE, US ADOREM 

 

MI fa#           SI7-MI 

Pare, us adorem; 

MI            fa#            SI7-MI 

sigui per Vós nostra vida,  

MI    fa#   SI7          MI 

per Vós, nostre amor. 

 

Jesús, us adorem ...  

Esperit, us adorem 

 

 

 

  



155. QUI AMB LES SEVES MANS EL MÓN CREÀ 

    re                                                     DO 

1. Qui amb les seves mans el món creà 

                               SIb    sol              LA 

i qui amb la seva veu l’univers va fer? 

re                                             DO 

Lloança, honor, poder a Jesucrist 

                              SIb 

perquè tan sols Ell és  

sol                    LA 

digne de ser lloat. 

 

RE              SOL                LA 

Tot el teu poble crida Glòria, 

RE            SOL                      LA 

tot el teu poble canta Hosanna. 

RE         SOL               LA 

Aixecarem la veu lloant-te,  

                                     RE  SOL       LA 

cantarem només per Tu,    sols per Tu. 

 

2. Dia i nit cantant sense parar  

els àngels en el cel  

a Crist, el nostre Rei. 

Proclamem que Sant és el Senyor, 

el qui és, el qui va ser  

i serà per sempre més. 

 

3. Tots els pobles, races i nacions, 

vestits amb vestits blancs i palmes a les mans. 

Glòria al nostre Déu segut al tron; 

victòria a l’Anyell. Ell és el Salvador. 

 

 

 



156. QUI ÉS EL SENYOR DE LA SELVA 

 

RE 

Qui és el Senyor de la selva, 

                                     LA 

qui és el Senyor del mar, 

  mi                                     LA7 

qui és el Senyor de la terra 

        mi     LA             RE     LA7 

i qui és el meu Senyor. 

RE 

J-E-S-U-S, Sí!!! 

                                      mi LA 

Aquest és el meu Senyor. 

mi                                 LA 

Ell és el Senyor de la terra, 

         mi     LA        RE 

de la selva i del mar. 

 

157. SOM EN UN LLOC SANT 

 

RE                                                      SOL 

Som en un lloc sant, tots junts en un lloc sant,  

          RE                   si (LA)              mi   LA(SOL RE) 

el Senyor és aquí i allà on és Ell és Sant.       (2) 

 

Som un poble sant, tots junts un poble sant.  

Tot el que ha creat amb les seves mans és sant.  

Som un poble sant, tots junts un poble sant, 

Ell ens ha creat i això ens ha fet sants. 

  



158. QUIN DO TAN GRAN QUE DÉU ET VOL FER 

             mi           RE             DO            mi 

1. Quin do tan gran que Déu et vol fer. 

              RE                  SOL        SI7 

Si tu sabessis qui t’ho diu, 

mi          RE  

hauries dit amb fe  

           DO            RE             mi      si 

que l’aigua viva jo et donés, 

mi                   RE                   DO 

car dono a veure en una font  

                 RE      si       mi 

d’on raja vida sense fi. 

 

2. Senyor, ja pots donar-me’n, tinc set, 

vull l’aigua viva sempre en mi. 

Jesús ets font de vida eterna 

i clara llum dels ulls. 

Jesús jo vull sentir-me pres  

pel teu amor per sempre més. 

 

3. Si algú sedeja i creu que sóc Déu, 

que vingui i begui el meu corrent; 

i  l’aigua  viva  dintre  seu 

serà una deu vivent. 

Ell deia això de l’Esperit d’amor  

que aquell qui creu rebrà. 

 

4. Jesús la fe vol veure en tot cor, 

car és de fe que Ell sent la set. 

Ell cerca l’aiguaneix de fe 

que et brolla dins del cor, 

després és Ell el qui sadolla  

amb goig la teva set de Déu. 

 

 



5. Abans tenies set del teu món; 

Jesús t’ha ofert el seu amor, 

t’ha encès l’anhel de Déu al cor 

i n’ha apagat la set; 

son cor obert és font de vida 

on raja el doll de l’Esperit. 

 

 

159. SÓC AQUÍ, HI ANIRÉ SENYOR  

(Marcos Witt) 

 

RE          sI         mi          LA  

Sóc aquí, hi aniré Senyor. 

RE          sI         mi          LA  

Sóc aquí, hi aniré Senyor. 

SOL                     LA            fa#   si 

Envia’m perquè jo estic disposat, 

     mi                LA                    SOL RE 

Duré la teva glòria a tots els pobles. 

 

160. SÓC AQUÍ, MOSTRA’M COM SERVIR-TE 

 

RE     fa#    mi                        LA 

Sóc aquí, mostra’m com servir-te; 

fa#       si       mi                    LA 

fes en mi la teva obra, Senyor. 

RE       fa#       mi                  LA 

He deixat el meu passat enrere; 

fa#   si 

jo vull fer, Senyor, 

    mi LA        RE 

la teva voluntat. 

 

 



161. SANT, SANT, SANT , SANT (BERGHMANS) 

(Comunitat Berghmans) 

si        mi     LA      RE 

Sant, sant, sant , sant, 

si                 mi                        FA#  si 

sant és el Senyor, Déu de l’univers. 

               mi      LA          RE 

Plens estan el cel i la terra 

si           mi      FA#        si 

de la vostra glòria, Senyor. 

 

SI7        mi   LA      RE 

Sant, sant, sant, sant, 

SOL     mi FA# si 

sant, Hosanna.    (2) 

 

Beneït el qui ve 

en nom del Senyor. 

 

162. SANT, SANT, SANT, SANT (ZAIRE) 

 

RE                    SOL  RE-LA-RE 

Sant, sant, sant. Hosanna! 

                          SOL         RE 

Hosanna, ei! Hosanna, ei! 

    SOL           LA      RE 

Hosanna a Crist, Jesús 

 

El Cel i la terra són plens 

De la vostra Glòria, Senyor. 

 

Beneït el qui ve en el nom, 

En el nom del Senyor. 

 



163. SANT, SANT, SANT, SOU SANT, SENYOR 

 DO          la            DO           la 

Sant, sant, sant, sou sant, Senyor, 

FA            re        SOL 

Déu del cel i la terra. 

DO               la            DO           la 

Sant, sant, sant, sou sant, Senyor, 

FA          RE      SOL 

Déu del cel i terra. 

DO              7              FA 

Ompliu gloriós cel i terra,  

        RE                        SOL 

ompliu gloriós cel i terra,  

MI                                la 

ompliu  gloriós  cel i terra. 

FA             SOL        DO 

Sant sou Vós, Senyor. 

 

164. SANT, SANT, SANT (GEN ROSSO) 

SOL   DO   SOL 

Sant, sant, sant,  

        DO      LA               RE 

el Senyor Déu de l'Univers. 

DO  RE   SOL mi       DO               LA  7     RE 

El cel i la terra   són plens de la vostra glòria. 

 

    SOL RE      SOL RE 

Hosanna, hosanna, 

DO             RE        SOL 

hosanna dalt del cel. (2) 

 

SOL              DO 

Beneït el qui ve 

      LA7              RE 

en nom del Senyor.  



165. SALVA’M 

 

DO SOL   la                    DO   re           SOL7 

Sa…al.. va’m.  Oh, Senyor, sa…al…va’m. 

             FA                 DO 

Guareix les meves ferides 

               MI7                 la 

Pren, Senyor, la meva vida. 

             FA   re(SOL) SOL(DO) 

Oh Senyor! Sa..al..va’m. 

 

 

166. SENYOR JO ET LLOO 

 MI              LA                           MI 

Senyor jo et lloo, Senyor jo et lloo,  

                      fa#          SI7                MI 

Senyor jo et lloo amb tot el meu cor. 

 

                                LA                   MI 

1. Esclau vaig ser i Tu me’n tragueres  

                    LA SI7                     MI 

Esclau vaig ser i Tu me’n tragueres  

                                                  LA  

Esclau vaig ser i Tu me’n tragueres  

LA                MI              SI7             MI 

Senyor jo et lloo amb tot el meu cor. 

 

2. Confiant en tu, Déu meu vaig salvar-me (3)  

Senyor jo et lloo amb tot el meu cor. 

 

3. Gràcies Jesús, amén, al·leluia (3).  

Senyor jo et lloo... 

 

 



167. SENYOR MEU I DÉU MEU, TU ETS EL CRIST 

 re            LA7          re 

Senyor meu i Déu meu 

sol              re 

tu ets el Crist, 

                          LA7 

el Fill del Déu vivent. 

     re         LA           re 

A qui Senyor anirem 

               sol 

si et deixem, 

 

 

                 re                            LA7 

tu tens paraules de vida eterna. 

                 sol     LA                     re 

Tu tot ho saps, saps com t’estimo, 

                      LA                        re 

Senyor et seguiré vagis on vagis. 

 

 

SEÑOR MÍO Y DIOS MÍO 

 

Señor mío y Dios mío, 

Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. 

¿A quién, Señor, iremos, si te dejamos? 

Tú tienes palabras de vida eterna. 

 

Tú lo sabes todo, sabes que te amo; 

Señor te seguiré adonde quiera que vayas. 

 

  



168. SH’MA ISRAEL ADOSHEM ELOKHENU 

re                            FA  

Sh’ma Israel Adoshem elokhenu, 

DO     LA     re 

Adoshem echad.        (2) 

     FA               SOL 

Sh’ma Israel Adoshem elokhenu, 

 

re    DO(LA)  FA (re) 

Adoshem echad.        (2) 

 

Escolta Israel, el Senyor és el nostre Déu  

el Senyor és Ú. (4) 

 

Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios,  

uno es el Señor. 

 

 

169. OH SENYOR, ETS UN DÉU MERAVELLÓS 

(Michael W. Smith) 

             LA 

Oh Senyor 

    MI    SI7 

ets un Déu meravellós 

    do#           LA 

Tu ets gran i sempre regnes 

    MI 

amb poder i amor 

    fa#  sol# do# 

Oh Senyor, ets meravellós 

 

 



170. SENYOR, PORTA’M ALS TEUS ATRIS 

 mi                   

Senyor, porta’m als teus atris 

DO 

i al teu lloc santíssim.  

RE 

La teva presència 

            mi                      RE     SI7 

és l’indret del meu repòs.  

            mi  

Cantaré la teva glòria 

                 DO 

perquè m’has donat la vida.  

          RE 

Tinc fam i set de justícia  

       DO                        RE 

i sols tu em podràs saciar. 

 

DO RE mi                        RE 

Entraré davant teu, Santíssim, 

             DO              RE                 mi      RE 

per la Creu de l’Anyell Redemptor. 

DO RE mi                         RE 

Entraré davant teu, Santíssim. 

                 DO            RE 

Cura’m Déu, sóc aquí, 

                mi 

vinc vers tu. 

 

 

 

  



171. SENYOR MEU I DÉU MEU 

 SOL     RE        

Senyor meu i Déu meu,  

mi                 si           DO 

no hi ha ningú com tu. 

                      SOL  DO    SOL 

per sempre més, jo lloaré 

      mi                     FA       RE 

les obres del teu gran amor. 

SOL                  RE 

Confort meu, ajut meu, 

mi                   si              DO 

roca on em puc refugiar; 

                       SOL  DO             SOL 

que el meu alè,   tot el que sóc, 

        mi                FA              RE4  RE 

no deixi de cantar el teu nom. 

SOL       mi         DO                RE 

Tota la terra aclama el Senyor. 

SOL                mi          DO            RE 

Lloança, poder al nostre Salvador. 

mi                                  DO 

Mars i muntanyes es doblegaran 

       RE   mi         RE 

enaltint el teu Nom. 

SOL             mi               DO                RE 

Canto de goig perquè fas obres grans. 

    SOL          mi               DO              RE 

T’estimaré sempre, seré al teu costat. 

mi 

Res no es compara  

          DO             RE        SOL 

a l’amor que jo tinc en tu.  

 

 



Senyor meu... 

SOL       mi         DO                RE 

Tota la terra aclama el Senyor. 

SOL                mi          DO            RE 

Lloança, poder al nostre Salvador. 

mi                                  DO 

Mars i muntanyes es doblegaran 

       RE   mi         RE 

enaltint el teu Nom.                 (pugem de to) 

LA              fa#                 RE               MI 

Canto de goig perquè fas obres grans. 

     LA          fa#            RE                MI 

T’estimaré sempre, seré al teu costat. 

fa#                                  

Res no es compara  

          RE              MI       LA 

a l’amor que jo tinc en tu.  

LA         fa#         RE           MI 

Tota la terra aclama el Senyor. 

LA              fa#            RE              MI 

Lloança, poder al nostre Salvador. 

fa#                                 RE 

Mars i muntanyes es doblegaran 

         MI  fa#    MI 

enaltint el teu Nom. 

LA               fa#               RE               MI 

Canto de goig perquè fas obres grans. 

      LA         fa#            RE                 MI 

T’estimaré sempre, seré al teu costat. 

fa#                                  

Res no es compara  

          RE              MI       LA 

a l’amor que jo tinc en tu. (3) 

 



172. SOU BENEÏT, SENYOR      (CÀNTIC DE DANIEL) 

 

re                                     sol                         re 

1. Sou beneït, Senyor, Déu dels nostres pares. 

sol            la                re 

Glòria i lloança per sempre. 

re                                  sol     re 

2. Es beneït el vostre sant nom. (Glòria i lloança...) 

 

re                                     sol         re 

3. Sou beneït al vostre temple sant. (...) 

 

re                                                  sol      re 

4. Sou beneït assegut al vostre soli reial. (...) 

 

re 

5. Sou beneït a la carrossa de querubins,  

re                 sol                                          re 

quan penetreu amb la mirada els oceans. (...) 

 

 re                                  sol            re 

6. Sou beneït al firmament del cel. (...) 

 

 re                                  sol             re 

7. Beneïu el Senyor, totes les criatures.  

        sol        la                 re 

Canteu-li lloances per sempre. 

  

Glòria al Pare i al Fill 

i a l’Esperit Sant,  

com era al principi ara i sempre,  

i pels segles dels segles. Amén. 

 

  



173.  SENYOR, US ESPEREM 

 

RE             SOL          RE 

1. Senyor, us esperem,  

                                                   LA 

i aquesta esperança ens és vida; 

        si     LA            RE 

Vós sou per al mortal  

                                          LA 

la llum, la sendera i la guia. 

 

Us esperem, Senyor! (2) 

 

           si      LA                 RE         si 

Visquem plens d’esperança 

mi                    LA            RE 

que el Senyor ja és a prop. 

 

2. Sabem que sou amor, 

i ens Vós la meva ànima espera; 

en Vós hem de trobar 

perdó per la nostra flaquesa.  

Mostreu-nos el camí! (2). 

 

3. Que els pobles tots del món, 

s’apleguin en la vostra Església; 

i units en vostre amor 

segueixin del cel la drecera. 

Hem de fer un món millor! (2) 

 

4. Vós sou aquest germà  

que espera el servei i amor nostres; 

allò que per a ell fem, 

serà pel servei i amor vostres. 

Amb joia us esperem! (2) 

 



174. SÓC TESTIMONI DEL PODER DE DÉU 

 

LA                                             MI 

Sóc testimoni del poder de Déu 

                                                          LA 

pel gran miracle que ell ha fet en mi. 

                                                 7                    RE 

He vist la llum després del meu encegament,  

               LA      MI                          LA 

la llum divina que he rebut del cel. 

 

 

Sí, sí, sí, sempre, sempre,  

                               MI 

sempre m’acompanya, 

                                                   LA 

sempre, sempre és la meva ajuda; 

                                    7                       RE 

quan vingui la fosca o si em sento caure, 

                      LA                 MI               LA 

Jesucrist per sempre m’allargarà la mà. 

 
 

175. TOT ÉS PEL MEU CRIST 

 

re                        SIb            DO      re 

Tot és pel meu Crist, amb Ell i en Ell.   (2) 

                sol - DO           FA  SIb 

A Ell la glòria     A Ell la glòria  

               sol la                            re 

A Ell la glòria   per sempre. Amén. 

 

 



176. TRANSFORMA’M SENYOR JESÚS 

RE           mi            LA       RE 

Transforma’m Senyor Jesús, 

SOL   mi                      LA 

ja no vull ser com abans. 

       RE    mi           LA       RE 

Transforma’m Senyor Jesús, 

SOL              mi                       LA 

que el meu cor sigui el teu cor. 

        RE             fa#  si 

Tot allò que hi ha dintre meu 

SOL     mi                     LA4        LA 

necessito que ho canviïs, Senyor. 

        RE            fa#  si 

Tot allò que hi ha dins del meu cor, 

mi    LA                 RE 

necessita més de tu. 

 

 

 

177. VINE ESPERIT, OMPLE’NS DE GOIG  

 

Re        DO   re                DO7  

Vine Esperit, omple’ns de goig,  

FA           DO  re              LA      re 

Vine Esperit, omple el nostre cor. 

  



178. SÍ, CREIEM EN EL DÉU PARE (TROBADA ECUMÈNICA A 

BERNA)  

 

mi                                   RE 

1. Sí, creiem en el Déu Pare  

mi                   DO RE 

creador de l’univers 

mi                                RE 

i en Jesús, el seu Fill Únic 

mi                        DO     RE 

engendrat per l’Esperit.  

 

SOL 

Sí, creiem que Ell va morir  

mi                                  RE 

per salvar-nos del pecat;  

SOL 

de la mort ressuscità 

mi                                 RE 

i per sempre més viurà. 

 

mi           RE     mi   DO       RE 

Jesús, Rei de reis, Rei de reis     (2) 

SOL        RE     mi   DO       RE 

Jesús, Rei de reis, Rei de reis     (2) 

                      MI 

El seu Nom és gran. 

 

2. Sí, creiem en l’Esperit  

que ens inunda amb poder; 

ens fa veure la Paraula  

i ens envia en el Nom seu.  

Tornarà tot ple de glòria;  

a tots ens ha de jutjar.  

Tot genoll l’adorarà 

i el món el confessarà. 



179. SIGUI EL SENYOR DÉU DE BONDAT 

 

la                         FA                DO 

Sigui el Senyor Déu de bondat, 

re             MI                   la       mi la               

sempre lloat pels segles sens fi.     (2) 

                     mi             FA DO 

1. A ell tot poder, tota força, 

re                            MI 

són dreturers sos camins.  

re 

Ell sentencia segons 

                   MI re MI 

dret tota cosa. 

 

2. D’Ell són els secrets de l’abisme 

Ell discerneix les tenebres,  

mentre la llum resideix 

vora el seu rostre. 

3. A Ell tot honor i lloança.  

Ell respon sempre a tot prec.  

Déu dóna als homes el seny, 

dóna el judici. 

4. Al Pare donem la lloança,  

dem-la al seu Fill, Jesucrist,  

junt amb el Sant Esperit,  

ara i per sempre. 

 

  



180. SOC DAVANT TEU, OH JESÚS 

si                           mi     FA# 

Soc davant teu, oh Jesús 

mi                        FA#                       si 

i és tan gran la joia que hi ha en mi. 

                                            mi        FA# 

La teva mirada sento en el meu cor 

mi         SOL                   FA# 

i no sé què puc dir, Senyor. 

 

si                                                     mi 

Només em resta per dir, que t’estimo 

LA                                                   RE 

Només em resta per dir, que t’estimo,  

       FA# 

Senyor. 

 

La meva vida sense Tu no és res, 

sempre vora teu jo vull caminar. 

Ara sóc feliç perquè ets aquí: 

Tu ho omples tot, i ets el meu alè, Oh Senyor. 

 

 

181. JESUS (COMUNITAT EMMANUEL - CÀNON) 

 

la     mi   FA   DO    re    la     FA – SOL - LA 

Je – sús,  Je – sús,  Je – sús,  Je      –      sús 

la     mi   FA   DO    re    la     FA – SOL - LA 

Je – sús,  Je – sús,  Je – sús,  Je      –       sús 

  



182. T’EXALCEM 

 

RE                           LA 

T’exalcem, t’exalcem 

             SOL        LA             RE    LA 

Rei de reis i Senyor Ressuscitat. 

               RE               LA 

Tu, el vivent, has vençut 

                 SOL                     LA                     RE 

i pregues per nosaltres davant del Sant Déu. 

 

                     LA RE                  LA RE 

Et donem glòria, et donem glòria, 

              SOL                  mi                LA 

tots els pobles, races, tribus cantaran 

 

 

183. VIU JESUCRIST, EL SENYOR 

 

SOL         mi               la     RE 

Viu Jesucrist, el Senyor, 

la            RE                SOL la RE 

Viu Jesucrist, el Senyor, 

 SOL       mi               la        RE  

Viu Jesucrist, el Senyor, 

la            RE              SOL 

Viu Jesucrist, el Senyor. 

 

     RE                  SOL  mi 

Ell viu, Ell viu, Ell viu, viu! 

la            RE            SOL 

Viu Jesucrist, el Senyor. 

  



184. TAL COM LA CÉRVOLA 

 la                 mi               re                la 

Tal com la cérvola glateix l’aigua viva, 

                mi            re               la 

l’ànima meva anhela el meu Déu. 

            mi        la                    mi     la 

Tota ella es deleix. Déu de tot vivent, 

          re      SOL      DO   re                         MI 

quan jo vindré i veuré, Senyor, la teva faç? 

          FA        SOL      DO  re              MI      la 

Quan jo  vindré i veuré, Senyor la teva faç? 

 

2. Dóna’m la llum la veritat, com a guies;  

que elles em duguin al teu temple sant. 

Lloc del meu repòs. Vull anar vers tu 

i entrar en el teu casal,  

l’indret del teu sojorn,  

i  entrar  en  el  teu  casal,  

l’indret del teu sojorn. 

 

3. Jo marxaré cap a l’altar del seu temple,  

tot content, bo i lloant el meu Déu. 

Ell el meu penyal, joia del meu cor, 

el nostre Salvador, el Mestre i el Senyor; 

el nostre Salvador, el Mestre i el Senyor. 

 

  



185.  TOCARÉ L’EXTREM DEL TEU VESTIT, JESÚS 

 

re                  la                                 re    la 

Tocaré l’extrem del teu vestit, Jesús; 

re                         la                                  re la 

sentiràs que algú és al teu costat: sóc jo. 

         sol                   DO 

Mira bé tot el que sóc 

        FA                       SIb 

i perdona’m, oh Senyor, 

            sol                        LA 

he pecat, necessito la salvació! 

 

                       re 

Guareix-me ara, 

                     sol 

toca el meu jo malalt. 

           DO                           FA   LA 

Jo proclamo la teva victòria. 

                     re                    sol 

Guareix-me ara, a tu em lliuro 

      DO                          FA   LA 

i et glorificaré tota la vida. 

sol                                        la                  re 

Tu em diràs: la fe t’ha salvat, ves en pau. 

 

 

re                  la                                    re     

Tocaré l’extrem del teu vestit, Jesús; 

re                         la                                     re  

sentiràs que algú és al teu costat: sóc jo. 

re                  la                                    re     

Tocaré l’extrem del teu vestit, Jesús; 

re                         la                                           re  

sentiràs que algú és al teu costat:  vés en pau. 

  



186.  UNINT LES MANS, GERMANS 

 

MI              LA               MI  

Unint  les mans, germans 

                                                         SI7 

veureu quins prodigis pot fer l’amor. 

   MI            LA            MI 

Unint les mans, germans 

                                         SI7             MI 

veureu en la pau abraçar-se el món. 

 

                            LA               MI 

1. L’amor dóna força al caigut; 

                       LA                MI 

ningú més potent que l’amor; 

         (LA)                      fa#(MI) 

si el cor defalleix de neguit, 

       SI7(MI)       (SI7)         MI 

et dóna esperança l’amor.   (2) 

 

2. L’amor dins la fosca fa llum 

i al pobre fa lliure i serè, 

no hi fiblen les guerres allà 

a on hi fa estada l’amor.     (2) 

 

3. Qui troba l’amor ha trobat 

la font de la vida sens fi. 

Anem a l’altar del Senyor 

beurem de l’amor el bon vi.  (2) 

 

  



187.  US DONO GERMANS UN NOU MANAMENT 

 

DO  mi             la            re              SOL 

Us dono germans un nou manament: 

     DO          mi         la 

estimeu-vos uns els altres  

              re                 SOL (DO) 

tal com jo us he estimat.  (2) 

 

    FA            SOL 

Així hom veurà clar 

        DO         mi           la 

que sou els meus deixebles 

                  re      SOL                   DO 

si és ben viu l’amor mutu dins vostre. 

 

 

188. OH BENEÏU, SERVENTS DEL SENYOR (SALM 134) 

RE                                         LA 

Oh beneïu, servents del Senyor 

                  mi LA                RE 

els qui vetlleu     a casa seva, 

                     RE7             SOL   sol 

alceu les mans al santuari 

         RE LA                               RE 

I beneïu   sempre el Senyor. 
 

OH BENDECID SIEMPRE AL SEÑOR (SALM 134) 

Oh bendecid siempre al Señor 

los que en la Casa de Dios estáis 

y alzad las manos en su templo santo 

y bendecid siempre al Señor. 

  



189. US LLOARÉ, US LLOARÉ 

 

MI                      do#      fa# SI7                      MI 

Us lloaré, us lloaré, us lloaré, Senyor Déu meu. 

 

1. Joan va veure dels redimits el poble   

     SI7 

i tots ben alt lloaven el Senyor;  

 

els uns pregaven, d’altres cantaven 

     MI 

i tots ben alt lloaven el Senyor.  

 

2. Tots som fills vostres, Déu i etern Pare, 

Vós pel vostre amor ens vau crear; 

amb cor alegre us fem lloança 

i us honorem amb cants novells. 

 

3. Junts, cel enlaire, alcem les lloances 

puix que el nostre Déu és gloriós: 

Pare admirable, Fill amantíssim, 

en unió de l’Esperit d’amor. 

 

  



190. OH SENYOR, NINGÚ NO ÉS TAN GRAN COM VÓS 

MI                                           sol#            do,3          

Oh Senyor, ningú no és tan gran com Vós. 

             fa# SI7            MI 

Oh Senyor,    oh Senyor!                             (2) 

             LA                            sol#   do# 

Mai ningú no pot pas fer les coses 

               fa#      SI7       MI 

tal com vós les voleu fer.               (2) 

 

No és amb espases, ni amb els exèrcits 

                    LA         SI7      MI   

sinó amb el vostre Esperit Sant.           (2) 

 

              LA                 sol# do# 

Els ossos rígids es remouran 

                fa#   SI7         MI          7 

i els malaltissos es guariran, 

                LA              sol#    do# 

i tots els homes se salvaran; 

                       fa#     SI7       MI 

sinó amb el vostre Esperit Sant. 
 

191. VINE PARE, DO DE VIDA 

 la                         SOL  

Vine Pare, do de Vida,  

          FA              MI 

vine a seure al teu tron. (2) 

        la 

Som Sió, tu ets el Rei, 

             SOL 

vine, ungeix els nostres cors. 

         FA              MI 

Vine Pare, som aquí.(2) 

  



192. TOTS ADOREM JESÚS  

(Trobada internacional de Strasburg) 

MI              7              LA           la 

Tots adorem Jesús, Tots adorem Jesús  

MI               FA#      fa# SI7 

Crist l’únic Rei sobirà. 

       MI               7 

Ho diuen ses gestes 

         LA                     la 

que clamen amb veu potent: 

MI                SI7         MI 

Crist, l’únic Rei sobirà. 

 

 

193. VINE AMOR DE DÉU 

RE      SOL            RE  

Vine Amor de Déu, 

            SOL        mi    LA 

Omple la meva ànima: 

fa#       si 

Vine a mi 

fa#                      si 

Amb força i poder, 

     mi LA      RE 

Vine Amor    de Déu. 

 

Vine Esperit Sant... 

 

VEN AMOR DE DIOS 

Ven Amor de Dios, 

Inunda mi alma. 

Ven a mí, con fuerza y poder, 

Ven Amor de Dios. 



194. QUÈ GRAN ETS SENYOR (SALM 147,5)(CHRIS TOMLIN) 

RE                           si 

L'esplendor d'un Rei, vestit en Majestat 

                SOL                      LA 

La Terra alegre està, la terra alegre està. 

Coberta està de llum, va vèncer la foscor. 

Tremola a l’escoltar, tremola a l’escoltar. 

 

       RE 

Què gran ets Senyor.  

       si 

Cantaré, què gran ets, Senyor.  

      SOL         LA       RE 

Tothom proclamarà: què gran ets Senyor.  

 

Cada dia Ell està, tot el temps està en Ell. 

Principi i final, principi i final. 

La Trinitat en Déu: Pare, Fill i Esperit. 

El lleó i l'anyell. El lleó i l'anyell 

 

Què gran ets Senyor, cantaré, què gran ets Senyor. 

Tothom proclamarà: què gran ets Senyor. 

 

RE    si 

Nom sobre tot nom. Digne de lloança. 

        SOL       LA       RE 

I proclamarem: Què gran ets Senyor!! (2) 

 

Què gran ets Senyor, cantaré, què gran ets Senyor. 

Tothom proclamarà: què gran ets Senyor. 

 

Què gran ets Senyor, cantaré, què gran ets Senyor!!  

Cantaré què gran, què gran... ets Senyor!! (2) 



195. VULL PROCLAMAR 

 RE 

Vull proclamar 

              mi 

que ets digne de lloança, 

LA 

vull proclamar  

RE                          fa#   

que ets digne d’adoració. 

si                          mi  

Vull adorar prostrar-me davant teu 

        LA4   LA7     RE 

i exalçar-te, Senyor. 

 

 

196. VINE I DESCANSA EN MI 

 

si 

Vine i descansa en mi  

SOL 

Vine i descansa en mi  

mi         FA# 

Sols en mi.                  (2) 

 

        SOL      RE 

I deixa que jo sigui Déu, 

   LA           si 

deixa que jo sigui Déu  

mi  FA#   si 

Tu sols adora’m. 

   



197. VINE SANT ESPERIT  (MARCOS BARRIENTOS) 

 

RE       fa#       si 

Vine Sant Esperit 

                              SOL 

I omple’m, oh Senyor,  

          mi                  LA 

amb el teu do preciós.           (2) 

 

     RE            fa# 

Purifica’m i renta’m,  

   si                    fa#                     SOL 

Renova’m, restaura’m, oh Senyor 

mi                     LA 

Amb el teu poder. 

    RE              fa# 

Purifica’m i renta’m,  

   si                    fa#                     SOL 

Renova’m, restaura’m, oh Senyor 

LA                      RE 

Vine damunt meu. 

 

VEN, ESPÍRITU, VEN 

 

Ven, Espíritu, ven 

Y lléname, Señor, con tu preciosa unción (2) 

 

Purifícame y lávame, 

Renuévame, restáurame, Señor, 

Con tu poder. 

Purifícame y lávame, 

Renuévame, restáurame, Señor. 

Te quiero conocer 

 

 



198. VINE AL NOSTRE COR 

 

RE (mi)              SOL(LA) 

Vine al nostre cor (2) 

fa#                    si 

Vine al nostre cor, 

             mi                      LA 

Som el poble que t’espera. 

 

Vine Esperit Sant... 

Pren el nostre cor... 

Dóna’ns unitat... 

 

 

199. UNA MIRADA DE FE 

 

DO   

Una mirada de fe, una mirada de fe 

                  SOL                                    DO 

pot, ara i sempre, salvar un pecador.       (2) 

 

          FA 

I si tu cerques el Crist Salvador, 

                        DO 

Ell et perdonarà, 

                                        SOL 

perquè una mirada de fe 

                                                           DO 

pot, ara i sempre, salvar un pecador. 

  



200. GLÒRIA, AL•LELUIA, GLÒRIA! HA RESSUSCITAT! 

 

MI          SI7       MI 

Glòria, Al•leluia, Glòria 

              fa#                          SI7 

ha ressuscitat, Jesús és Senyor. 

MI          SI7    MI                             fa#    SI7 

Viu, Al•leluia, viu, ha vençut la mort. 

                MI 

Ell és Senyor. 

                                  fa#                             LA 

Sento ressons d’esperança, al voltant tot és festa   

                    SI7 

i reneix l’amor. 

SI7                             MI                                LA    FA#7 

Diuen que Jesús és viu. Com amics ho sabem: 

                    SI7 

Ha ressuscitat! 

 

GLORIA, ALELUYA, GLORIA 

Gloria,   Aleluya, Gloria 

Ha resucitado,   Jesús es Señor. 

Vive,  Aleluya, vive, hoy venció a la muerte,  

Es mi Señor. 

Llegan ecos de esperanza, hay ambiente de fiesta 

Y renace el amor. 

Dicen que Jesús está vivo, sus amigos lo saben: 

¡Resucitó! 

Gloria,   Aleluya, Gloria... 
  



201. VULL ELS MEUS SOMNIS LLIURAR-TE (ABEL ZAVALA) 

RE                     SOL          LA 

Vull els meus somnis lliurar-te, 

RE                 SOL                  LA 

Fes amb ells tot el que creguis, 

si                      fa#          SOL 

Pren el meu cor i el meu ésser. 

si       fa#        SOL      LA 

Enamora’m més de tu. 

 

Vull escoltar ta Paraula 

Vull saber com estimar-te, 

De tu, Senyor, sadollar-me. 

Enamora’m més de tu, Jesús. 

 

RE7                 SOL                fa# si 

Que el teu Esperit Sant m’inundi, 

mi         DO   la            Re7 

Fes de mi un odre nou. 

SOL                   fa# si      mi  fa#             SOL 

Renova’m, canvia’m, enamora’m més, 

mi    fa#           SOL    LA      RE 

Enamora’m més de tu Senyor. 

 

QUIERO ENTREGARTE MIS SUEÑOS 

Quiero entregarte mis sueños 

Tu voluntad haz en ellos 

Mi corazón te lo entrego.  

Enamórame de ti 

 

Quiero aprender a escucharte 

Quiero sentir que es amarte 

De tu verdad yo saciarme 

Enamórame de ti señor 



 

Que tu presencia me inunde 

Has de mi un odre nuevo 

Cámbiame, renuévame 

Enamórame de ti señor 

 

202. FIXA ELS ULLS EN JESÚS (HILLSONG – TRADUCCIÓ BN) 

 

RE       LAsus4   si   RE 

Fixa els ulls en Jesús 

         SOL          mi7     LAsus4  LA 

Mira bé el seu rostre gloriós 

        RE             RE           SOL        mi7 

I les coses del món s’aniran apagant 

         RE              SOL       RE  

A la llum de la seva gran gràcia 

 

203. VINE SANT ESPERIT ALS NOSTRES CORS – (COR NOU) 

 

SOL      RE       mi     

Vine Sant Esperit, Sant Esperit. (2) 

DO       RE       SOL  -  mi   

Vine Sant Esperit als nostres cors. 

DO       RE             SOL    

Vine Sant Esperit, omple’ns d’amor. 

  



204. VINDRÀ SOBRE VOSTRE EL MEU ESPERIT 

 

mi                                      RE 

Vindrà sobre vostre el meu Esperit, 

si                           mi 

tota cosa entendreu.  

mi                               RE 

Serveu ma Paraula dintre del cor, 

si                           mi 

cal que d’Ella viviu. 

 

RE                       mi 

1. Foc i Llum és dintre el cor 

   SOL                RE 

Jesús, vivent diví. 

Si                         mi 

Homes nous ja som rebent  

         RE           si          mi 

sens mida el do de Déu. 

 

2. És consol, defensa,  

doll de vida el do diví.  

Ell revela el gran amor 

del Pare a tots els fills. 

 

3. Jo concloc per sempre  

un pacte nou amb tots els fills. 

Gravo jo la nova llei al fons del vostre cor. 

 

4. És el nostre Déu per sempre, 

som el poble seu. 

Nats de l’aigua i foc d’Amor  

som temple sant de Déu. 

 
  



205. OH, QUE N’ÉS DE DOLÇ DIR A DÉU “PARE”  

la   SOL 

Oh, que n’és de dolç dir a Déu “Pare” 

 FA    MI 

Ell és només amor i misericòrdia. 

    la        SOL 

La confiança, és la confiança 

      FA       MI           la 

La que em duu a l’Amor 

  

     SOL       la 

Abbà,     Abbà! 

       RE FA  MI 

Oh, Pare jo m'abandono a tu 

  

La confiança, és la confiança 

La que em duu a l’Amor  

 

206. GLÒRIA A JESÚS, EL SENYOR (MARTÍN VALVERDE) 

re      DO SIb LA  

Glòria,    Glòria (2) 

        sol            DO7 

a Jesús, el Senyor, 

         FA            SIb 

al nostre Salvador, 

     sol                     LA       re               RE7 

al Nom sobre tot altre Nom.  (2) 

 

  



207. ESPERIT SANT, SANT ESPERIT – CHRIS TOMLIN 

            LA                       MI                      LA   do#           SI7 

Esperit Sant, Esperit Sant, Oh Esperit Sant  vine a mi (3) 

 

LA               MI                    SI7       

Amb el teu poder, cremes el meu ser  

            do#                  LA  

Per donar-me vida avui (4) 

 

fa#  do#  MI SI7 

Oh…. (2) 

 

         fa# do#                 SI7         LA 

(Oh,) Pren el meu cor Senyor. El meu Salvador,  

     MI   do#      SI7 

En Tu       confio  (2) 

 

208. VENIU (SEQÜÈNCIA DE L’ESPERIT) 

DO FA       SOL         DO 

Veniu oh Sant Esperit, 

             FA                SOL 

des del cel al nostre pit 

              la          mi      SOL 

amb un raig de llum divina 

FA             SOL          DO 

Pare dels pobres, veniu, 

re                  MI             la 

deu-nos els dons que teniu, 

      DO            FA            SOL 

oh Sol que el cor il·lumina. 

 

      re-SOL7  DO-la    re        SOL           DO 

Veniu,    veniu,    veniu, ompliu nostre pit. 

      re-SOL7  DO-la    re        SOL           DO 

Veniu,     veniu,    veniu, oh Sant Esperit. 



Vós sou el consolador,  

de l’ànima habitador 

i dolcíssim refrigeri.  

En els treballs sou confort, 

en les penes sou confort,  

en la calor sou temperi. 

Oh Divina Claredat,  

visiteu la intimitat 

del cor que ja us ansia.  

Res tindrà l’home si vós 

no li deu vostre socors divinal, que bé li sia.  

Tot el que no és net renteu; 

tot el que ja és sec regueu;  

cureu tota malaltia. 

Tot l’indòmit endolciu;  

tot el fred encalentiu; 

regiu el qui s’esgarria. 

Deu als fidels confiats  

dels vostres dons esperats 

la sacrosanta Setena;  

el mèrit de la virtut, el camí de la salut,  

la joia immortal i plena. 

  



209. ET SENTO AVUI TANT A PROP (DON MOEN) 

mi                         

Jo vull sentir-te més a prop  

    DO                  SOL                 RE 

Transforma, Tu Senyor, tot el meu cor 

     mi                      

Jo no he perdut la fe en Tu 

   DO                      SOL 

Però he de confessar, 

                 RE 

Com em costa de pregar  

 

    DO 

I no sé pas què puc dir, 

     SOL 

I no sé com començar 

      DO 

Però amb el teu amor 

      RE           

Transformes el meu cor. 

 

   SOL          DO 

Cantaré, lloaré 

         mi               si 

En la nit i en la foscor 

         DO               RE 

En el plor i en el dolor 

     SOL         DO 

Cantaré, lloaré 

    mi                        si       

Alçaré les meves mans 

     DO                    RE         SOL 

Perquè m’estimes tant, cantaré. 

 

 

  



mi 

Se’m fa difícil veure clar 

DO                SOL                        RE 

Quin és el camí que tens per mi. 

mi 

Però el meu cor confia en Tu 

DO                 SOL                 RE 

Em vas alliberar morint per mi 

 

I no sé pas què puc dir…. 

 

210. VULL LLOAR EL MEU SENYOR 

DO             SOL          la 

Vull lloar el meu Senyor, 

FA              la             re SOL 

vull lloar el meu Senyor, 

DO               mi            la 

Vull lloar el seu sant nom, 

re                   SOL    DO         7 

vull lloar el meu Senyor. 

        FA                          SOL 

Ell m’ha estimat sens mida, 

            DO                la 

m’ha rescatat del fang. 

         re                     SOL 

Ell m’ha canviat la vida, 

              DO                      7 

m’ha donat un cor de carn. 

        FA               SOL 

I aquesta és la raó 

     mi                      la 

Per la que vull dir jo: 

FA                SOL       DO 

Vull lloar el meu Senyor.  

 



211. DIGUES A QUI PATEIX EN SOLITUD 

 

RE        LA           si          SOL 

Digues a qui pateix en solitud:  

RE     LA                 SOL 

   “no tinguis més por” 

RE                        LA                  si            SOL 

   perquè el Senyor, el- teu - Déu, totpoderós, 

RE               LA             SOL  - mi          LA     RE 

   quan l’invoquis de cor,          Ell et salvarà”. 

 

                        SOL-LA-RE 

Ell vindrà i et salvarà  

                        SOL-LA-si 

Ell vindrà i et salvarà  

                SOL 

digues a qui es rendeix:  

                       LA 

“Déu no t'ha abandonat!” 

                        SOL-LA-RE 

Ell vindrà i et salvarà. 

 

Ell vindrà i et salvarà (2) 

fixa els teus ulls en Déu,  és Ell qui et sostindrà 

Ell vindrà i et salvarà. 

RE        LA      si          SOL 

Digues a qui té el cor ferit:  

RE     LA        SOL 

“no perdis la fe”, 

RE                  LA                  si           SOL 

perquè el Senyor, el- teu- Déu, totpoderós, 

RE            LA           SOL  - mi          LA     RE 

quan l’invoquis de cor,           Ell et salvarà”. 

 



Ell vindrà i et salvarà… 

 

si                  LA 

És refugi en el perill,  

RE                                mi 

    port segur durant la tempesta, 

RE                        SOL 

   fortalesa en el patiment, 

   mi                             LA             SI7 

el nostre defensor és Ell. Fort és Ell! 

 

MI                  LA-SI7-MI 

Ell vindrà i et salvarà  

                     LA-SI7-do# 

Ell vindrà i et salvarà  

                LA 

digues a qui es rendeix:  

                       SI7 

“Déu no t'ha abandonat!” 

                        LA-SI7-MI 

Ell vindrà i et salvarà. 

 

Ell vindrà i et salvarà (2) 

fixa els teus ulls en Déu,  és Ell qui et sostindrà 

Ell vindrà i et salvarà. 

 

212. BENEDICTUS QUI VENIT CÀNON (TAIZÉ) 

 

re                      DO          FA   SIb  FA 

Benedictus qui venit, benedictus qui venit,  

re   DO    re    LA 

in nomine, in nomine, in nomine Domini.  

 

  



213. SENYOR, EL MEU COR NO ÉS AMBICIÓS  

SOL             DO            RE 

Senyor, el meu cor no és ambiciós 

  SOL    DO       RE 

Senyor ni són altius els meus ulls; 

    mi  si                   DO 

visc sense pretensions de grandeses 

la7        RE 

massa altes per a mi. 

 

SOL             DO            RE 

Senyor, el meu cor no és ambiciós 

  SOL    DO       RE 

Senyor ni són altius els meus ulls; 

              mi     si                    

Jo em mantinc en una pau  

DO  

tranquil·la, 

  mi 

Com un nen  

           si 

a la falda de la mare, 

    DO    la7 

així és com se sent  

  RE 

la meva ànima.   (2) 

 

  SOL   mi 

Confia Israel en el Senyor  

   DO la7      RE 

Confia Israel      en el Senyor  

  mi 

ara i per sempre 

 DO     RE     SOL 

confia   Israel en Ell. 

  



SEÑOR, MI CORAZÓN NO ES AMBICIOSO 

 

SOL             DO                              RE 

Señor, mi corazón no es ambicioso; 

SOL                 DO           RE 

Señor, ni mis ojos altaneros. 

               mi                    si 

Yo no pretendo grandezas 

       DO                             RE 

Que superan mi capacidad. 

SOL                 DO                        RE 

Señor, mi corazón no es ambicioso; 

SOL              DO          RE 

Señor, ni mis ojos altaneros, 

                 mi               si                 DO 

Sino que acallo y modero mis deseos. 

                mi                           si 

Como un niño en brazos de su madre, 

DO                 la                 RE 

Así mi corazón, espera en ti, Señor.  (bis). 

 

                  SOL            mi 

Espera, Israel, en el Señor 

                la               RE 

Espera, Israel, en el Señor, 

                         Mi            la          Re          SOL 

Ahora y por siempre, espera, Israel, en Dios. 

 

  



214. ESCOLTA SENYOR LA MEVA VEU - SALM 5 (BILL SPROUSE)  

SOL           DO                  SOL 

Escolta Senyor la meva veu 

DO                la7           RE 

Considera el meu pensament 

  la            mi                 la 

Estigues atent al meu clam 

      DO  la7        RE 

Rei meu i Déu meu. 

 la            mi               la 

Perquè és a Tu que jo imploro 

   DO        la7                    RE 

Escolta el meu clam a trenc d’alba. 

      SOL                     DO           SOL 

Senyor, a trenc d’alba, em presentaré, 

              DO mi    la7 RE SOL 

davant teu i esperaré.  

 

 

215. AGNUS DEI  (MICHAEL SMITH – TRADUCCIÓ BN) 

SOL DO  SOL  DO           

Al·leluia, Al·leluia,   

SOL 

 el Senyor és el Rei poderós (2) 

         DO                  G       DO SOL 

Al·leluia, Ell és sant, //: és  sant,   

              DO SOL         mi       RE 

Nostre Déu  totpoderós és sant 

  la                        DO                       

Digne és el seu nom (2) 

             RE       SOL   

 (el Senyor és sant ://  (x3) 

DO-RE-SOL 

A....A..mén.  



216. EL CEL ÉS EN EL MEU COR – (GRAHAM KENDRICK – TRADUCCIÓ 

BN)  

RE   fa#   si               SOL           LA     RE 

Ooooooh…. El Cel és en el meu cor 

 

RE                 fa#   si 

El Regne de Déu és aquí 

(el Cel és en el meu cor) 

També la seva Majestat (el Cel és ...) 

Davant d’Ell hi ha joia i pau (el Cel és ...) 

La seva llum hi brilla, aquí. (el Cel és ...) 

 

Ooooooh…. El Cel és en el meu cor 

 

Som temple del seu Esperit 

(el Cel és en el meu cor) 

I Crist és la pedra angular. (el Cel és ...) 

Ell tornarà per dur-me amb Ell. (el Cel és ...) 

Jo crido: Vine a mi, Senyor. (el Cel és ...) 

Ooooooh…. El Cel és en el meu cor 

 

RE                LA      RE         SOL 

Déu és tan bo, Déu és tan bo, Déu és tan bo 

 RE     LA   RE 

Ell és bo amb mi. 

Ooooooh…. El Cel és en el meu cor 

 

Dolça cançó que despertà (a un pecodor com jo) 

Estava cec però ara hi veig (perdut i Ell em rescatà) 



217. SENYOR, VINC A PREGAR - (MATT MAHER. TRADUCCIÓ 

BN) 

(2n trast)  

SOL    DO             SOL 

Senyor, vinc a pregar 

            mi      RE         DO 

davant teu trobo la pau, 

SOL    DO             SOL 

sense tu estic perdut, 

  RE         DO 

tu ets qui guia el meu cor. 

SOL                     DO    SOL-RE 

Senyor meu, et necessito, 

mi    DO  SOL  RE 

sempre et necessito. 

SOL     DO      SOL    DO 

El meu ajut ets tu, Jesús, 

 SOL           RE  SOL 

Senyor et necessito. 

 

SOL          DO             SOL 

On hi ha pecat poses amor, 

                  mi   RE         DO 

on hi ha amor és on ets Tu;  

SOL          DO             SOL  

i allà on ets Tu, sóc lliure jo. 

        RE         DO (SOL) 

Sé que vius en mi, Senyor. 

 

Senyor meu, et necessito,... 

 

DO    SOL            RE      mi 

Cantaré aquesta cançó 

mi    DO 

si ve ami la temptació. 

 



        DO     SOL            RE      mi 

Quan no pugui més a tu vindré. 

DO  RE   SOL 

Ets Jesús el meu suport. 

 

Senyor meu, et necessito, 

sempre et necessito. 

El meu ajut ets tu, Jesús, 

Senyor et necessito.  (x2) 

 

218. TU ETS AQUÍ – JESÚS ADRIÁN ROMERO 

 

DO                    la 

Malgrat no pugui, veure’t amb els ulls 

  FA        DO 

jo et puc sentir, sé que ets aquí 

DO                                   la 

Malgrat no pugui, amb les mans tocar 

   FA   DO                SOL 

el teu rostre Senyor, sé que ets aquí   uoh  uoo 

 

        la             FA 

Puc amb el cor sentir la teva presencia 

DO        SOL 

Tu ets aquí, Tu ets aquí                                                                

la                   FA 

Jo puc sentir ta majestat 

DO                SOL 

Tu ets aquí, Tu ets aquí 

 

Puc amb el cor veure la teva bellesa 

Tu ets aquí, Tu ets aquí. 

Jo puc sentir el teu amor 

Tu ets aquí, Tu ets aquí 



219. SOM ELS TEUS FILLS, SENYOR 

si    

Som els teus fills, Senyor, 

aquells que tu has cridat, 

         RE                         LA              FA# 

amb joia celebrem el teu gran amor 

      si 

i cantant per tu, amb un sol cor 

      FA#       si       LA 

et volem adorar. 

                            RE                   LA 

Perquè ens has fet nous fills i filles de Déu 

      RE     

et lloem com poble escollit.  

           LA 

Perquè ens has fet nous fills i filles de Déu 

       FA#       si  

et volem beneir. 

 

2. Allò que ningú ha vist,  

que mai ha estat sentit 

i Déu ha revelat pel seu Esperit, 

és el que ha preparat nostre Pare del Cel 

per als qui l’estimem. 

 

3. Que Crist habiti en tu  

és el meu gran desig, 

que puguem compartir la Glòria del Crist  

i l’Esperit d’amor ens faci proclamar  

que Jesús és Senyor!   



220. PANGE LINGUA  

(Homes)  

SOL                      si   mi             si 

Pange lingua gloriosi, Corporis mysterium, 

DO    RE              mi  DO                RE            SOL 

Sanguinisque pretiosi, Quem in mundi pretium 

 

(Dones)  

Fructus ventris generosi, Rex effudit gentium. 

Nobis datus, nobis natus Ex intacta Virgine 

 

 

(TOTS) 

mi       si 

Et in mundo conversatus, 

mi            si  DO  RE  SOL 

Sparso verbi semine, 

SOL       DO-RE 

Sui moras incolatus 

DO     RE         SOL 

Miro clausit ordine. 

 

(Homes)  

In supremae nocte coenae, Recumbens cum fratribus, 

Observata lege plene, Cibis in legalibus, 

 

(Dones)  

Cibum turbae duodenae, Se dat suis manibus 

Genitori, Genitoque, Laus et iubilatio, 

 

(Tots)  

Salus, honor, virtus quoque 

Sit et benediction 

Pange lingua gloriosi  Corporis mysterium  (3) 

 



221. QUE GRAN ÉS DÉU (HIMNE CRISTIÀ SUEC – TRADUCCIÓ 

BN)  

 

 LA 

Senyor, Déu meu,  

    si 

quan alço els ulls i miro  

             MI                   LA    MI 

el cel creat amb prodigiosa mà, 

     LA       si 

el Teu poder enmig de la tempesta,  

   MI         LA     MI 

l’esclat del sol en un migdia clar. 

 

             LA RE      LA 

Amb tot el cor jo canto la cançó: 

fa#    si 

Que gran és Déu, 

MI      LA  MI 

Que gran és Déu.  

   LA       RE            LA 

Amb tot el cor jo canto la cançó: 

fa#    si         MI LA 

Que n’és de gran, el meu Senyor. 

 

De Déu, l’amor recordo cada dia 

que des del cel el seu Fill envià; 

el qual morí per donar-me la vida, 

en dura creu el meu pecat portà. 

 

I quan per sempre seré a la presència 

del meu Senyor que tant em va estimar 

i gaudiré de la seva grandesa, 

el lloaré per la seva bondat. 

  



222. DEU MIL (10.000) RAONS  (MATT REDMAN – TRADUCCIÓ 

BN) 

 

RE   SOL           RE   LA                         si 

Beneiré al Senyor amb tot el meu cor 

SOL           RE             LA 

Lloaré el Seu Sant Nom 

SOL                      RE SOL LA si 

Cantaré una cançó al Senyor 

SOL        LA (SOL) RE 

Adoraré el seu Nom. 

 

SOL             RE                  LA si 

S’aixeca el sol, neix un dia clar, 

SOL         RE                       LA si 

Jo vull cantar de nou una cançó. 

SOL                           RE                       LA                si 

Per tot el que he viscut i el que encara he de viure 

SOL          RE                       LA      RE 

Continuaré cantant-te a tu Senyor. 

 

Beneiré al Senyor amb tot el meu cor... 

 

Lent pel càstig, ric en l’amor, 

Ets gran Senyor i el teu cor bondadós. 

El teu gran amor seguiré cantant-te, 

Deu mil raons hi trobarà el meu cor. 

 

Beneiré al Senyor amb tot el meu cor... 

 

Quan el meu cor ja no tingui forces, 

Ia meva vida arribi a la fi. 

Seguiré lloant-te amb tota l’ànima,  

Deu mil anys més i per l’eternitat. 

 

Beneiré al Senyor amb tot el meu cor (x2)  



223. BENEIRÉ EL TEU NOM (MATT REDMAN – TRADUCCIÓ BN) 

 

SOL   RE 

Beneiré el teu nom 

 mi        DO 

En la generosa terra on sóc 

 SOL        RE 

On flueixen els teus dons d’amor 

  DO 

Et beneiré. 

 

Beneiré el teu nom 

Quan estigui en llocs de soledat 

Pels deserts que jo hagi de passar 

Et beneiré. 

 

 

SOL                  RE 

Perquè sempre em beneeixes 

 mi             DO 

et lloaré Senyor.  

SOL        RE 

I si la foscor m’ofega 

mi                 DO 

Cridaré el teu nom. 

     SOL   RE 

Beneït el nom del Senyor 

   mi      DO 

Beneït per sempre. 

      SOL   RE 

Beneït el nom del Senyor, 

       mi                    DO 

Beneït el teu sant nom per sempre!!  

 

 



Beneiré el teu nom 

Amb el sol brillant  

sobre el meu cap 

Quan tot sigui com jo he desitjat 

Et beneiré. 

 

Beneiré el teu nom 

Quan suporto tot el patiment 

quan difícil se’m fa caminar 

Et beneiré.  

 

Perquè sempre em beneeixes 

et lloaré Senyor. 

I si la foscor m’ofega 

Cridaré el teu nom. 

Beneït el nom del Senyor 

Beneït per sempre. 

Beneït el nom del Senyor, 

Beneït el teu sant nom  

per sempre!!    (2) 

 

SOL              RE         mi               DO 

Si tot ho he rebut o si ja no tinc res 

SOL                  RE 

El meu cor cridarà: 

 mi                   DO 

Lloat siguis per sempre!! (3) 

 

 

Beneït el nom del Senyor... (2) 

  



224. PER UN MOMENT  (JESÚS ADRIÁN ROMERO) 

 

DO                               mi          la 

Per estar amb Tu sols un moment, ah, ah 

                                   FA 

Per un instant del teu amor 

DO                               mi          la 

Per gaudir de la teva glòria , ah, ah 

                            FA 

Per un minut al teu costat 

        DO                          SOL 

Tot ho donaria,  no importaria  

       re       

el que hagi de passar, 

        SOL             FA 

el que hagi d’esperar.   (2)                                 

  

 SOL           DO 

Tinc fam de Tu 

                         mi                

de la teva de presència, 

                         la  

de la teva de fragància, 

        FA 

del teu poder. 

                DO    

Fam que fa mal 

      mi   

que debilita, 

      la  

que desespera 

   FA   

per Tu                (2) 

 

  



225. OBRE ELS ULLS DEL MEU COR (MICHAEL W. SMITH – 

TRADUCCIÓ BN) 

 

DO 

Obre els ulls del meu cor. 

la 

Obre els ulls del meu cor. 

               FA     SOL   

Jo et vull veure  

                    DO 

Jo et vull veure               (2)            

  

 

                   SOL                  la 

Per contemplar la teva Majestat 

FA                              SOL  

I la llum de la teva Glòria. 

                                      la 

Omple’ns d’amor i poder 

                  FA                       SOL  

Quan junts cantem: Sant, Sant          

 

 

 

FA               SOL 

Sant, Sant, Sant. 

FA               SOL 

Sant, Sant, Sant. 

FA               SOL   

Sant, Sant, Sant, 

   DO 

jo et vull veure (2)   



226. EM RENDEIXO  (HILLSONG - TRADUCCIÓ BN) 

fa#                   LA 

Davant teu, altre cop als teus peus 

                        MI    RE 

Em rendeixo a Tu,  em rendeixo a Tu. 

fa#                   LA 

M’has cridat i vinc al teu costat 

                        MI    RE 

Ben a prop Teu, ben a prop Teu. 

             fa#    LA MI RE 

Em rendeixo. 

 

Omple'm el cor de gràcia i de perdó 

Tinc set de Tu, tinc set de Tu. 

Al teu costat, escoltes el meu clam 

Parla’m Senyor, parla’m Senyor. 

            

fa#                   LA 

Em rendeixo, em rendeixo. 

                  si  

Et vull conèixer més,  

                RE 

et vull conèixer més.      (x2) 

 

RE               LA   fa#     MI 

Amb el teu alè,  bufes dintre meu. 

                        si     fa#     MI  

Que es faci en mi  la teva voluntat.  

RE               LA   fa#               MI 

Amb el Teu poder,  mous tot el meu ser.  

                        si     fa#     MI  

Que es faci en mi la teva voluntat.         (x2) 

 

 

Em rendeixo… (x2) 

  



227. AL·LELUIA, AL·LELUIA  – JUAN LUIS GUERRA 

RE  DO                                        SOL 

Al·leluia, al·leluia. Gloria a Déu a dalt del cel. 

RE  DO                                        SOL 

Al·leluia, al·leluia. Gloria a Déu a dalt del cel 

 

DO        SOL       RE       LA 

Al·leluia, al·leluia. Al·leluia (al·leluia, al·leluia) 

DO        SOL       RE       LA 

Al·leluia, al·leluia. Al·leluia (al·leluia).              (x2) 

 

 

DO  SOL  RE   DO  SOL  RE 

Al·leluia.  Al·lelu-ia.  Al·leluia.  Al·lelu-ia 

DO  SOL  RE   DO  SOL  RE 

Al·leluia.  Al·leluiaa.  A-A-mén!!! 

 

228. COM L’ÀGUILA (HILLSONG - TRADUCCIÓ BN)  

la            RE    SOL              DO 

Aquí t’espero, viu en mi et prego 

la            RE        SOL 

Tot desitjant-te, a Tu 

la                 RE      SOL             DO   

Jo em rendeixo, sota el Teu amor 

la                RE                 SOL                DO - RE 

Et vull conèixer, més i més 

 

SOL         DO              la 

Habita en mi, enamora’m 

             RE 

per sempre. 

SOL            DO        la 

Respira en mi, volaré 

          RE      SOL 

com l’àguila.        (x2)  



229. GLÒRIA AL REI DE TOTS ELS SEGLES   

  (Paul Oakley – traducció BN)  
 

SOL            DO 

Glòria al Rei de tots els segles 

    SOL           DO 

Glòria al Rei de tots els reis, 

            mi                DO 

Tu ets Amor, Tu ets Jesús  

              la            RE 

Ets exalçat en majestat 

  

Vas venir al món per salvar-nos 

Portant la creu, i el meu pecat 

En la foscor brilles per sempre 

I et manifestes amb gran poder 

 

                 la            mi 

Tu el meu Déu, i Salvador 

                DO                  RE 

Tu ets la roca que em sosté 

 

                      DO          RE       SOL 

Déu sempre fidel, m’entrego a tu 

                             mi           RE     SOL 

Eternament et mostres bondadós 

                             la       RE      DO 

Amb què compararé el teu amor 

             la                RE 

Déu immortal i poderós 

                      DO         RE            SOL 

Déu sempre fidel, m’entrego a tu 

 

 

 



 

Ets el camí d’aquesta vida 

Pobre com sóc m’has estimat 

En Tu he trobat misericòrdia, 

Amor fidel, Príncep de pau. 

 

Déu sempre fidel, m’entrego a tu... 

 

                 la            mi 

Tu el meu Déu, i Salvador 

                DO                  RE 

Tu ets la roca que em sosté 

                 la              mi 

Tu el meu Déu, i Salvador 

          DO                    RE 

Rei Etern, tu dius Jo Sóc 

 

 

Déu sempre fidel, m’entrego a tu... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



230. TOTS NECESSITEM AMOR QUE MAI NO FALLA 

(HILLSONG- TRADUCCIÓ BN)  

LA                     MI                           do# 

Tots necessitem amor que mai no falla 

SI7                            LA 

La gràcia i compassió 

                        MI              do# 

Tots necessitem perdó i esperança 

          Si7              LA  SI7    

d’un Déu que salva 

 

MI                                      SI7 

Crist és qui mou les muntanyes 

                    LA               MI 

Només Déu em pot salvar, 

    do#               SI7 

només Ell pot salvar. 

        MI                               SI7 

Per sempre, Font de salvació 

              LA           MI 

Jesús la mort ha vençut, 

         do#      SI7             LA-MI-do#-SI7 

Ell la mort ha vençut. 

 

Pren-me com em trobes amb pors i amb pecats, 

Oh Déu, omple’m de nou 

La meva vida et dono, tot el què jo sóc 

Em rendeixo a Tu. 

 

Crist és qui mou les muntanyes... 

 

LA            MI              SI7 

A la terra la llum brillarà, 

               LA                 MI              SI7 

Cantem, per la glòria del Ressucitat  (x2) 

 



TODOS NECESITAN AMOR QUE NUNCA FALLA 

 

Todos necesitan Amor que nunca falla,  

tu gracia y compasión.   

Todos necesitan perdón y esperanza 

de un Dios que salva.  

 

Cristo puede mover montes.  

Sólo Dios puede salvar, 

mi Dios puede salvar.  

Por siempre autor de salvación, 

Jesús la muerte venció,  

Él la  muerte venció.  

 

Aún con mis temores, sé que me aceptas,  

lléname otra vez.  

Mi vida entera ofrezco, para seguir tus pasos,  

a Ti me rindo (y me rindo) 

 

Cristo puede mover montes… (2) 

 

En la tierra tu luz brillará, cantamos 

por la gloria de tu majestad, Jesús. 

En la tierra Tu luz brillará… cantamos 

por la gloria de tu majestad (Jesús)   

  

Cristo puede mover montes… (2) 

 

En la tierra… (4) (con“Jesús” al repetir) Cristo…  

 

 

 

  



231. ALÇO LES MANS, ET MIRO ELS ULLS (JONATAN NARVAEZ – 

TRADUCCIÓ BN) 

 

        DO 

Alço les mans, 

           la 

et miro als ulls, 

     FA                           SOL 

per lloar el teu nom      per sempre, 

            DO   FA-DO 

Déu de poder (2)  

 

 

                        FA        SOL 

Digne de lloar, Senyor. 

                       la - SOL        DO 

Gloria i majestat        a Tu, 

                             FA 

Rei de la creació, 

       SOL    

per sempre. 

 la  SOL  DO 

Amé……n (2)  

 

Per acabar (a la 2ª volta de la tornada): 

 

 mi  FA 

Amén 

                             FA        SOL 

Rei de la creació, per sempre. 

       DO   FA-DO 

Amén. 
 

 

 



232. REPÒS (SALM 23) (MATT MAHER - TRADUCCIÓ BN) 

 

SOL          DO                    SOL 

Oh Déu meu, ets el meu pastor i no em manca res 

SOL             DO          SOL 

Oh Déu meu, en aigües tranquil·les refàs el meu cor 

      la     DO         SOL 

Confio en Tu, oh confio en Tu.  

 

DO             SOL 

Tot i que travessi la vall de la mort 

RE                  mi 

Em refàs el cor, em portes repòs 

DO                     SOL 

No tinc por de res perquè ets vora meu. 

RE     mi       DO 

Em refàs el cor, em portes repòs  

RE      DO        SOL 

Em refàs el cor, em portes repòs 

    

Oh Déu meu, Tu pares la taula davant meu mateix 

Oh Déu meu, enmig del combat contra els enemics 

Confio en Tu, oh, confio en Tu 

 

Tot i que travessi la vall de la mort... 

 

FA             DO    SOL 

No temo cap mal, Tu ets aquí amb mi  

FA                   DO          SOL 

L’amor i la bondat que em tens no em deixaran 

   la   DO 

Un íntim passeig amb Tu, un íntim passeig (x2) 
 

Tot i que travessi la vall de la mort... 

  



233. QUIN NOM MÉS GRAN SENYOR (HILLSONG - TRADUCCIÓ 

BN) 

DO 

Tu ets el verb en el principi 

                  FA      la       SOL 

Senyor Altíssim, Rei de reis 

DO 

Veiem tota la teva glòria 

                  FA            la     SOL 

Que es revela en la creació 

 

                             DO     SOL 

Que dolç és el teu Nom, que dolç és el teu Nom 

            la    SOL    FA 

El teu Nom, Jesucrist Senyor. 

                             DO         SOL 

Que dolç és el teu Nom, amb res no ho compararé 

                            la   SOL     FA 

Que dolç és el teu Nom, el teu Sant Nom. 

 

 

No vols el cel  sense nosaltres 

Tu Jesús ens l’has baixat. 

M’has estimat, m’has perdonat 

Ara...què ens separarà? 

  

 

Quin nom més gran Jesús,quin nom més gran Jesús 

El teu Nom, Jesucrist Senyor 

Quin nom mes gran Jesús, amb res no ho compararé 

Quin nom més gran Jesús, el teu Sant Nom. 

Quin nom més gran Senyor, el teu Sant Nom. 

 

  



FA                SOL 

El mon tremola, la mort vas vèncer, 

                 la                 SOL   

has silenciat el meu pecat 

       FA                      SOL 

El cel proclama la teva glòria... 

                la             SOL 

Perquè has ressuscitat 

     FA                   SOL 

No tens rival, no tens igual 

                   la              SOL 

Ara i per sempre regnaràs... 

                  FA                   SOL 

Teva és la glòria, teu és el Regne 

                 la                   SOL 

Teu és el nom sobre tot nom 

  

Quin nom més poderós, quin nom més poderós 

El teu Nom, Jesucrist Senyor.  

Quin nom més poderós, amb res no ho compararé 

Quin nom més poderós, el teu Sant nom.  

  

No tens rival, no tens igual 

Ara i per sempre regnaràs… 

Teva és la glòria, teu és el Regne 

Teu és el nom sobre tot nom 

  

Quin nom més poderós, quin nom més poderós 

El teu Nom, Jesucrist Senyor. 

Qui nom més poderós, amb res no ho compararé 

Quin nom més poderós, el teu Sant nom. 

Quin nom més poderós, el teu Sant nom. 

Quin nom més poderós, el teu Sant nom. 

 



234.  JESÚS M’HAS SALVAT, JO SÓC FILL DE DÉU (HILLSONG – 

TRADUCCIÓ BN) 

    SOL 

1.Qui sóc jo perquè el Rei de reis  

mi  RE      SOL 

em rebi avui. 

SOL 

Tot perdut però Tu m’has trobat, 

mi                 RE   DO 

pel teu gran amor,   

mi              RE  DO 

oh, pel teu amor   

 

             SOL 

Jesús m’has salvat 

       RE 

sóc lliure per fi. 

           mi  RE   DO 

Jo sóc fill de Déu, 

      SOL 

és així! 

  

2. Rebo la teva gràcia 

i el teu perdó.  

Oh, Jesús, vas morir per mi 

m’has alliberat, 

de tots els pecats. 

 

Jesús m’has salvat, 

sóc lliure per fi. 

Jo sóc fill de Déu, 

és així! 

Pare al Teu costat 

hi ha un lloc per a mi. 

Jo sóc fill de Déu, 

és així! 



  

  mi 

Tu em busques, 

          RE/FA# 

no em rebutges, 

SOL                               DO 

jo sóc qui Tu dius que sóc.  

  mi 

Tu m’animes,  

          RE/FA# 

no m’oblides, 

SOL                              DO 

jo sóc qui Tu dius que sóc.       (x2) 

   mi                        DO 

jo sóc qui Tu dius que sóc 

 

Jesús m’has salvat, 

sóc lliure per fi. 

Jo sóc fill de Déu, 

és així! 

Pare al Teu costat 

hi ha un lloc per a mi. 

Jo sóc fill de Déu, 

és així! 

 

  



235. COM HE ESPERAT AQUEST MOMENT MARTIN VALVERDE  

DO                                             la       re 

Com he esperat aquest moment 

                                          SOL               DO 

Com he esperat que estiguessis així 

DO                                             la         re 

Com he esperat que m’escoltessis 

                                            SOL               DO 

Com he esperat que vinguessis a mi. 

Conec bé la teva vida 

Sé prou bé per què has plorat 

Conec tot el que has sofert 

Jo sempre he estat al teu costat. 

               DO                      la 

Ningú t'estima tant com jo, 

                re                     SOL 

Ningú t'estima tant com jo, 

               DO             mi                      la 

mira la creu, aquesta és la meva prova, 

FA           re                      SOL 

ningú t'estima tant com jo. 

Ningú t'estima tant com jo, 

Ningú t'estima tant com jo, 

mira la creu, és per tu perquè t'estimo 

ningú t'estima tant com jo. 

Sé prou bé el que em vols dir 

tot i que sovint no em parles, 

conec bé els teus sentiments 

malgrat que sovint et tanques. 

Vora teu he caminat, 

jo mai sol no t’he deixat. 

Fins i tot t’he carregat, 

jo sempre he estat al teu costat.  
 



CUÁNTO HE ESPERADO ESTE  MOMENTO Martin 

Valverde  
 

Cuánto he esperado este momento 

Cuánto he esperado que estuvieras así 

Cuánto he esperado que me hablaras 

Cuánto he esperado que vinieras a mí 

 

Yo sé bien lo qué has vivido 

Yo sé bien por qué has llorado 

Yo sé bien lo que has sufrido 

Pues de tu lado no me he ido 

 

Pues nadie te ama como yo 

Nadie te ama como yo 

Mira la cruz 

Esa es mi más grande prueba 

 

Nadie te ama como yo 

Mira la cruz 

Fue por tí, fue porque te amó 

Nadie te ama como yo 

 

Yo sé bien lo que me dices 

Aunque a veces no me hablas 

Sé bien lo que en tí sientes 

Aunque nunca lo compartas 

 

Yo a tu lado he caminado 

Junto a tí yo siempre he ido 

Y aún veces te he cargado 

Yo he sido tu mejor amigo 
  



236. NO HI HA UN ALTRE DÉU COM TU  

la (SOL)                               FA (DO)  

No hi ha un altre Déu com tu, Senyor 

la (SOL)                           RE(MI) 

No hi un altre Déu com tu (2) 

 

        re SOL7      DO la 

I et lloaré, i t’adoraré 

         MI     MI7               la/LA7  (la) 

i restaré en la teva presència. (2) 

 

NO HAY NADIE COMO TÚ, SEÑOR 

No hay nadie como tú, Señor. 

No hay nadie como tú. 

No hay nadie como tú, Señor. 

No hay nadie como tú. (2) 

 

Y me gozaré, y me gozaré, 

y me gozaré en tu presencia. 

Y me gozaré, y me gozaré, 

y me gozaré en tu presencia. 

En tu presencia.. . 

 

237. MARIA VERGE I MARE  

 

   SOL                 DO  

Maria, Verge i Mare. 

     RE                     SOL    la-RE 

Maria, temple de Pau. 

   SOL                      DO 

Maria, plena de Gràcia. 

      RE                  SOL 

Maria, Mare de Déu. 

 



238. HOSANNA!    

SOL               RE              mi                 DO        RE 

Hosanna, Hosanna, Hosanna allà dalt del cel (2) 

 

DO RE           SOL DO         RE              SOL      DO 

Beneïu el Senyor, proclameu el seu Nom, 

DO       RE            SOL si# mi 

lloem sempre el nostre Déu. 

     DO               RE        SOL 

Hosanna allà dalt del cel. 

 

Glòria, glòria, glòria a Crist el nostre Rei... 
 

239. VINE ESPERIT    

  re        DO   re                     DO 

Vine Esperit, omple’ns d’amor. 

  FA        DO  re              LA7        re 

Vine Esperit, omple els nostres cors. 
 
 

240. BRAÇOS ALCEU!   

DO          SOL        la     

Braços alceu per a lloar, 

FA           re         SOL         

Braços obriu per acollir, 

DO             SOL           MI        la 

Braços en creu per proclamar 

   FA       SOL        DO 

Jesús, Jesús és aquí. 

  



241.  SOC AQUÍ SENYOR COM UN INFANT 

 

LA        RE          LA 

Soc aquí, Senyor! 

MI                              LA 

Soc aquí com un infant.    (2) 

 

LA                             RE 

Com un infant que fes camí en la vida, 

LA                            RE                      MI 

els ulls reblerts del vent i del mar blau, 

LA                            RE 

que ha oblidat la cara esporuguida 

MI                             LA 

i somriu tot ple de pau. 

 

Com un infant vençut per la fatiga 

perquè el camí és aspre i costerut, 

però ell no s’abat puix que té una mà amiga 

que li presta el seu ajut. 

 

Com un infant que implora del seu pare 

aquell perdó que no li negarà, 

obre el seu cor i, penedit encara, 

cants de goig fa ressonar. 
 

 

 

 

  



  



500. ANOCHE CRISTO VINO A MÍ    

 

RE                       mi 

Anoche Cristo vino a mí    

LA              RE   fa#  si 

y Él me consoló              

                          mi 

y mis penas se las llevó,   

LA                      RE 

conmigo se quedó.           

 

Entonces al mundo miró, en la oscuridad   

me miró y me dijo así, muy triste comentó: 

 

"Diles cuánto les quiero, 

diles cuánto les amo, 

si se sienten lejos de mí, 

diles que estoy aquí" 

 

"Cuando estaba yo en la cruz 

y mi sangre vertí, 

yo la vida por todos dí, 

no tendrán que sufrir". 

 

Y yo siempre recordaré  

cuando le recibí 

porque ahora yo puedo ver 

porque el Cielo yo vi. 

 

  



501. ALELUYA, ALELUYA EL SEÑOR RESUCITÓ 

 

LA                  MI/LA      

Aleluya, aleluya (3) 

MI                     LA 

el Señor resucitó.   

 

                            MI 

1. El Señor resucitó,   

                               LA 

cantad con alegría.     

                                     si 

Demos gracias al Señor. 

     MI  LA 

Aleluya.                

 

2. El Señor                 

que sube al Cielo       

nos manda que le queramos   

en todos nuestros hermanos. 

Aleluya.                   

 

3. Ahora tengo la esperanza 

de que Dios siempre perdona 

que Cristo no me abandona.  

Aleluya.  



502. ALÉGRATE SALTA DE GOZO 

RE              SOL         RE 

Alégrate salta de gozo 

SOL              RE         LA 

Abre tus puertas a Dios 

             fa#            si 

Recíbelo con alegría 

SOL mi            LA   mi  LA     RE 

Es    tu  Salvador , es  tu Señor. 

                SOL                RE         RE  SOL   LA  RE 

1-Porque grande es su amor,  A – lé  - gra-te 

                    fa#                si        MI      LA 

Porque es grande su victoria, Alégrate 

             RE       SOL            RE   SOL RE   LA   RE 

Porque es tu Salvador y Rey. A  - lé – gra – te. 

 

2-Porque se ha fijado en ti. Alégrate 

Porque quiere ser tu amigo. Alégrate 

Porque a tu puerta hoy está. Alégrate  

 

3-Porque trae salvación. Alégrate 

Porque ofrece su esperanza. Alégrate 

Porque llenará de amor tu ser. Alégrate 

 

ALEGRA-TE’N, SALTA DE GOIG 

RE                   SOL         RE 

Alegra-te’n, salta de goig 

SOL           RE           LA 

Obre les portes a Déu 

               fa#                     si 

Acull-lo amb molta alegria 

SOL mi             LA   mi LA        RE 

És    el   Salvador,  el  teu Senyor. 

 



 

                   SOL                 RE    RE  SOL   LA  RE 

Perquè és gran el seu amor.  A – le  - gra-te’n! 

                 fa#                si        MI       LA 

Perquè gran és sa Victòria. Alegra-te’n! 

             RE       SOL           RE   SOL RE   LA   RE 

Perquè és el Salvador i Rei.  A –  le  - gra-te’n! 

 

Perquè s’ha fixat en tu. Alegra-te’n! 

Perquè vol ser el teu amic. Alegra-te’n! 

Perquè a la teva porta hi és. Alegra-te’n! 

 

Perquè duu Salvació. Alegra-te’n! 

Perquè ofereix l’esperança. Alegra-te’n! 

Perquè t’omplirà d’amor el cor. Alegra-te’n! 

 

 

503. ALELUYA PORQUE NUESTRO DIOS 

 

DO 

Aleluya,  

                FA          DO 

porque nuestro Dios, 

                SOL-DO 

el Señor, reina.                       (Bis) 

 

            FA               DO 

Regocijaos y alegraos 

    RE                       SOL 

y dad gloria al Señor. 

DO                          FA          DO 

Aleluya, porque nuestro Dios, 

                SOL-DO 

el Señor, reina. 

 



504. AÚN NO PUEDO ASIMILAR / EL MILAGRO (MARCOS VIDAL) 

la                                mi                   FA 

Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido, 

        la                     mi                          FA    LA4/7 

el milagro más glorioso que yo he vivido,  

re                                       MI                              la 

que después de malgastar lo que no era mío  

                FA     SOL      MI 

no he tenido que pagar ;  

            la                        mi              FA 

traicioné a aquel que me perdonó la vida,  

        la                   mi                FA      LA4/7 

humillé al que curó toda mi herida,  

                             re               MI                     la 

y en mi huida coseché lo que merecía,  

                    FA                 SOL  

y desvanecido en mi dolor  

                         FA                          SOL  

en algún momento Él me encontró,  

                 LA                      MI              RE 

Y he despertado en el redil, no sé cómo,  

                   LA                 MI                   RE  DO9 

entre algodones y cuidados del Pastor,  

          fa#                 fadism               fa#7LA6 

y antes de poder hablar de mi pasado,  

                 si       do#     RE4         RE      MI 

me atraviesan Sus palabras y Su voz :  

                 LA                          MI                         RE 

Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa,  

                LA                     MI                                 RE 

que no piense, que descanse, que no pasa nada,  

          fa#                 fadism               fa#7LA6 

y dormido en su regazo, lo he sabido,  

             si        do#    RE4        MI         LA- la 

tengo Vida, tengo Dueño y soy querido.  

 



He aprendido la lección del amor divino,  

que me transformó, cruzándose en mi camino,  

y que dio a mi vida entera otro sentido,  

otra meta y otro fin ;  

yo no sé lo que traerá para mí el mañana,  

pero sé que nunca se apagará su llama,  

salga el sol por donde quiera, Él me ama,  

sé lo que es la gracia y el perdón,  

su misericordia es mi canción ... 

 

505. CRISTO TOMÓ MI CARGA 

RE 

Cristo tomó mi carga y la arrojó en el mar, 

  LA                                RE 

y la arrojó en el mar y la arrojó en el mar. 

RE 

Cristo tomó mi carga y la arrojó en el mar 

LA                                   RE 

para nunca más recordar. 

 

Y.... ahora estoy contento, 

contento en el Señor (3). 

Y ahora estoy contento, 

contento en el Señor, 

para nunca más recordar. 

 

 

  



506. CERCA DEL HOGAR 

 

RE                     SOL                           RE    SOL 

Cerca del hogar que calienta mi alma, 

            RE                                           si 

quiero yo saber lo que en comunidad 

                      LA 

Tú quieres de mí. 

 

Sintiendo el calor que me da tu palabra, 

quiero responder a lo que me pides  

sin que a nada yo pueda temer. 

 

                   si     SOL                      RE 

A nada a nada, nunca he de temer, 

                     SOL                            LA 

yendo junto a Ti, con tus ojos de fe, 

                           RE 

nunca he de temer. 

 

Sólo he de beber de tu fuente de agua, 

sé que sólo ella será la que sacie 

mi hambre y mi sed. 

 

Tú eres el Señor 

que alimenta mi alma 

y si hago mi opción por seguirte a Ti, 

nunca jamás yo temeré. 

 

Llegan hasta mí momentos sin calma 

que me hacen dudar  

de si mi camino se orienta hacia Ti. 

Comienza a faltar la paz en mi alma 

y sin esperarlo apareces Tú, 

haciéndome ver que a nada he de temer. 

  



507. EN MI DEBILIDAD, ME HACES FUERTE 

RE                        LA                    si 

En mi debilidad, me haces fuerte. 

                       fa# SOL LA                  RE       LA 

 En mi debilidad,         me haces fuerte. 

                     RE                         la      

 Sólo en tu amor me haces fuerte. 

RE7             SOL                    sol 

 Sólo en tu vida me haces fuerte. 

                    fa# si     mi         LA            RE 

En mi debilidad, te haces fuerte en mi. 

 

EN LA DEBILITAT EM DONES FORCES 

 

RE                     LA                    si 

En la debilitat, em dónes forces.   

                 fa# SOL LA                  RE       LA 

En la debilitat,       em dónes forces.   

 

                     RE                         RE7      

Tu ets l’Amor i em dónes forces, 

                SOL                      sol 

Tu ets la Vida i em dónes forces. 

                   fa# si        mi         LA            RE 

En la debilitat,    em dónes forces, Senyor. 

   

  



508. DE GLORIA EN GLORIA TE VEO. MARCOS WITT   
(Quiero ser más como tu) 

 

RE                      LA          si    LA7-RE 

De gloria en gloria te veo 

            SOL                     fa# 

Cuanto más te conozco   

        mi 7                      LA     

Quiero saber mas de ti   

      RE                LA          si    LA7-RE 

Mi Dios cual buen alfarero,     

            SOL                   fa#  si 

quebrántame, transfórmame,   

mi                       LA             RE   LA7-RE 

oléame a tu imagen, Señor   

 

SOL        LA          fa#    si 

Quiero ser más como tu   

SOL       LA    fa#    si 

Ver la vida como tu  

SOL  LA                fa#  si 

Saturarme de tu Espíritu  

mi                 (LA)            LA (RE)                

Reflejar al mundo tu amor  (BIS)  

 

(final) 

mi                 LA                si 

Reflejar al mundo tu amor        (BIS) 

mi                 LA                RE 

Reflejar al mundo tu amor. 

 

 

  



PROCLAMO LA TEVA GLÒRIA 

 

Proclamo la teva glòria 

com més et conec 

jo vull saber més de tu. 

Tal com fa el terrissaire 

renova’m, transfor-ma’m 

fes-me a imatge teva, Senyor. 

 

 

Jo vull ser / més com tu 

veure-ho tot / tal com tu 

sadollar-me del teu Esperit 

reflectir al món l’amor.   (BIS) 

  

(final) 

reflectir al món el Teu amor. (BIS) 

reflectir al món l’amor. 

 

509. DESDE EL PRONTO AMANECER 

DO 

Desde el pronto amanecer 

                         la           DO 

hasta que se pone el sol, 

       re         SOL                               DO 

alabad, alabad el Nombre de Dios.  (2) 

 

              FA 

Bendito seas Señor 

DO                  MI                  la 

y tu Nombre alaben otra vez. 

FA            SOL          DO 

Todo el mundo alabad:        (2) 

SOL                  DO 

el Nombre de Dios. 



510. DIOS NO NOS TRAJO HASTA AQUÍ 

 

mi                                     SI7 

Dios no nos trajo hasta aquí 

              mi 

para volver atrás;      

                               SI7 

nos trajo aquí a poseer 

                                mi           MI7 

la tierra que Él nos dio. (2) 

 

                           la 

Y aunque el gigante  

                          RE 

se encuentre aquí  

                    SOL        mi 

yo nunca temeré. 

 

Nos trajo aquí 

         SI7                                   mi 

a poseer la tierra que Él nos dio. 

 

  



511. EL TONTO SOBRE ARENA 

MI                                      SI7 

El tonto sobre arena construía su casa (3) 

LA          MI          SI7      MI 

y la tormenta se acercaba. 

 

(M) La lluvia caía, 

(H) el viento soplaba,  (3) 

y la casa se derrumbaba. 

 

El sabio sobre roca construía su casa (3) 

y la tormenta se acercaba. 

 

(M) La lluvia caía, 

 

(H) el viento soplaba,  (3) 

y  la  casa se mantenía. 

 

 

 

512. HIJO DE DAVID, ¡TEN COMPASIÓN! 

re                       sol             la 

Hijo de David, ¡ten compasión!, 

re                     sol                la       RE 

Hijo de David, ¡ten compasión de mí! 

sol               DO        FA       SIb 

¡Quiero ver! ¡Quiero ver! 

sol                       la                             RE 

Hijo de David, ¡ten compasión de mí! 

¡Quiero ver! ¡Quiero ver! 

Hijo de David, ¡ten compasión de mí! 

 

  



513. LEVANTO MIS MANOS. SAMUEL HERNÁNDEZ  

 

RE                         SOL 

  Levanto mis manos 

LA                          RE    fa  si 

  aunque no tenga fuerzas. 

                           mi 

  Levanto mis manos 

LA                                       RE         LA7-RE7 

  aunque tenga mil problemas. 

                       SOL 

Cuando levanto mis manos 

                       LA  

comienzo a sentir 

                fa                                  si 

una unción que me hace cantar. 

                       mi 

Cuando levanto mis manos 

                           LA  

comienzo a sentir 

 

        RE     LA7-RE7 

el fuego. 

                        mi 

Cuando levanto mis manos 

                           LA  

mis cargas se van, 

                fa                     si 

nuevas fuerzas Tú me das. 

                     mi                                 LA 

Todo eso es posible, todo eso es posible, 

                                       RE 

cuando levanto mis manos. 

 

 

  



ALÇO LES MANS 

 

Alço les mans 

malgrat no tingui forces. 

Alço les mans 

malgrat tingui mil problemes. 

 

Quan alço les mans 

començo a sentir 

una unció que em fa cantar. 

Quan alço les mans 

començo a sentir el foc, 

Quan alço les mans 

les penes se’n van, 

noves forces m’has donat. 

 

Tot això és possible, tot això és possible,  

quan alço les mans. 

 

 

514. YO TE DIGO QUE SI TÚ CREES 

MI 

Yo te digo que si tú crees 

    SI7                          MI 

verás la gloria de Dios. (2) 

       

Verás la gloria de Dios (4). 

 

Yo te digo que si tú amas... 

 

Yo te digo que si tu alabas... 

 

  



515. EN EGIPTO ESCLAVO FUI 

LA 

En Egipto esclavo fui, sí, sí, oh sí. 

                                       MI             LA 

En Egipto esclavo fui del rey faraón. 

 

Triste, muy triste estaba, 

 

RE                                MI                     LA 

mi corazón gritaba: Hazme libre, Señor.  (2) 

 

Y Moisés fue al faraón, sí, sí, oh sí. 

Y Moisés fue al faraón y le dijo así: 

“Deja ir a mi pueblo para rendirme culto”, 

ha dicho el Señor.  (2) 

 

Faraón se enfureció, sí, sí, oh sí. 

Faraón se enfureció, no les dejó ir. 

Dios envió diez plagas, desenvainó la espada, 

nos dio la libertad.  (2) 

 

Libre, tú me hiciste libre, 

tú me hiciste libre, libre, Señor.  (2) 

 

Gloria, gloria, aleluya, 

gloria, aleluya a Ti, Señor. 

 

  



516. NO HE VENIDO A PEDIRTE 

RE           LA          SOL  LA RE      LA       SOL    LA 

No he venido a pedirte, como suelo, Señor, 

RE        LA           SOL                 si                    LA 

si antes de yo clamarte, conoces mi petición. 

RE         LA            SOL   LA RE          LA      SOL    LA 

Sólo quiero escucharte. Pon el tema, Señor: 

RE    LA               SOL            si                          LA 

caminar por el parque y dedicarte una canción. 

 

                         RE          fa#         si 

Tan sólo he venido a estar contigo, 

 fa#          SOL  

a ser tu amigo, 

                 mi             LA 

a compartir con mi Dios, 

        RE              fa#       si                fa#          SOL 

a adorarte y darte gracias, por siempre gracias 

                          mi              LA           RE 

por lo que has hecho, Señor, conmigo. 

 

Cuéntame de tus obras,  

qué hay de nuevo, Señor; 

y de paso pregunto cómo es la piel del sol. 

Y yo sólo quiero abrazarte, bendecirte, mi Dios, 

caminar por las calles y abrirte mi corazón. 

 

Tan sólo he venido a estar contigo, ...... 

por lo que has hecho, Señor. 

He venido a estar contigo,  

a ser tu amigo, a compartir con mi Dios,  

a adorarte y darte gracias, por siempre gracias 

por lo que has hecho, Señor, conmigo, 

Conmigo, conmigo, conmigo. 

 



517. OFRECED GLORIA Y ALABANZA 

 (Hombres) 

RE                            SOL 

Ofreced gloria y alabanza, 

RE                            LA 

gloria a Jesús, alabanza. 

RE                  SOL 

Gloria, alabanza, 

RE        LA                       RE 

gloria a Jesús, sólo a Él. 

 

 

(Mujeres) 

Glooo...oooria,  

gloria a Jesús, alabanza.  

Glo..oria, glo..oria,  

gloria a Jesús, sólo a Él. 

 



518. OH, SEÑOR, QUIERO QUE ARDAS EN MI SER 

 

LA 

¡Oh, Señor! Quiero que ardas en mi ser, 

                                                                 MI 

como la zarza quiero arder con tu poder; 

                         

en nuevas lenguas quiero hablar, quiero cantar; 

                                                          LA 

estoy ardiendo en el fuego celestial. 

 

Quiero alabarte y adorarte sólo a ti,  

                                                        RE 

como se adora en espíritu y verdad. 

                                                              LA 

Oh, Señor, quiero que ardas en mi ser,  

                  si                   MI                      LA 

como la zarza quiero arder con tu poder. 

 

  

                                                MI (LA) 

Ardiendo en fuego mi alma está (2). 

                                       RE 

Gloriosa llama me limpiará. 

         MI                                  LA 

¡Aleluya! Mi alma ardiendo está. 

 

 

Lluvia tardía, ven sobre mí 

como al principio, ven sobre mí. 

Está lloviendo en todo mi ser. 

¡Aleluya! Mi alma ardiendo está. 

 

  



519. POR AMOR SE ENTREGÓ 

 

RE      mi               LA 

Por amor se entregó, 

        RE    fa#    si 

por amor Él murió,  

 

           mi                    LA 

por amor quiso que yo  

                        RE 

naciera de nuevo. 

 

                    mi     LA 

Gracias Jesús 

                               RE        fa#    si 

por salir a mi encuentro, 

                 mi                     LA 

por ese día en que oí tu voz 

             RE 

y te dije sí. 

 

RE7                SOL 

Y haz que nunca se me olvide 

               RE    FA#  si 

que yo vivo para ti,  

               mi                    LA 

que mis ojos deben estar 

          RE       7 

fijos en ti.  

 

Y haz que nunca se me olvide 

que Tú eres para mí  

como el aire que respiro,  

            SOL                RE 

como luz en mi camino. 



520. OH, SEÑOR, ORAREMOS 

DO                       mi                re           SOL 

Oh, Señor, oraremos y tu Espíritu vendrá,    

          mi                        la 

soplará con nueva fuerza 

              re              SOL (DO) 

nuestra vida cambiará. 

 

     FA                        SOL 

 1. Congregad al pueblo, 

                la                  SOL 

preparaos para la obra: 

FA                     SOL 

vamos a construir  

                   DO FA    SOL 

el Templo del Señor.  

FA                      SOL 

Dios nos ha llamado  

    mi                  la 

a formar su grey, 

DO              RE                SOL 

somos la nueva Jerusalén. 

 

2. Llevar la Palabra  

a los confines de la tierra, 

anunciar a Cristo que resucitó, 

acoger al pobre, vivir desde Dios, 

eso es lo que haremos con tu amor. 

 

3. No temáis porque  

Yo estaré siempre con vosotros. 

Si sois como niños os podré enviar 

para abrir caminos y aprender a amar. 

Si hacéis esto cumplís mi voluntad. 

 



521. PADRE ABRAHAM 

 

RE  

Padre Abraham tuvo muchos hijos,  

                                   LA 

muchos hijos tuvo Padre Abraham:  

                                                                          RE 

uno de ellos tú, el otro yo. Por eso ¡gloria a Dios! 

  

 

522. PON ACEITE, SEÑOR, HAZ QUE BRILLE 

 

DO                                           FA 

Pon aceite, Señor, haz que brille 

              Do                        SOL 

con la luz que encendiste tú, 

        DO                        FA 

y de tu Espíritu con el fuego 

       DO                    SOL  DO 

tu venida en vela esperaré. 

 

                               FA 

¡Canta Hosanna, canta Hosanna! 

SOL                   DO   FA SOL (DO) 

¡Alabanzas al Señor Jesús!  (2) 

 

Que tu gozo mi corazón llene, 

nada me lo pueda quitar, 

y en consuelo mi alma o en llanto 

tu alabanza siempre cantaré. 

 

 



523. NO HAY EN ÉL PARECER 

 

LA 

No hay en Él parecer, 

                                fa#  

no hay en Él hermosura 

                           MI 

que atraiga las miradas, 

                                            RE    LA      MI 

no hay en Él belleza que agrade. 

 

             LA                                         fa# 

Despreciado, deshecho de los hombres,  

    MI             LA 

varón de dolores, conocedor de todos  

                fa#                   MI 

los quebrantos. 

 

Ante quien se vuelve el rostro.   (4) 

 

Menospreciado,  estimado en nada; 

despreciado, desecho de los hombres, 

varón de dolores, conocedor  

de todos los quebrantos. 

 

Pero fue Él el que cargó con los pecados; 

pero fue Él  el que cargó con los dolores. 

Todos nosotros andábamos errantes... 

 

Maltratado mas Él se sometió: 

no abrió la boca  

como Cordero llevado al matadero. 

 

¡Maltratado!.... 



524. TÚ ERES MI LUZ Y MI SALVACIÓN 

DO               FA               DO 

Tú eres mi luz y mi salvación    

                    SOL                        DO 

¿a quién temeré,  a quién temeré?   

 

                         SOL# 

1. Tú eres poder,  

                     DO 

Tú eres mi fuerza, contigo 

                                 SOL 

¿quién me hará temblar? 

 

2. Sólo tú me guardas  

durante el peligro. 

Por siempre me protegerás. 

 

3. Escucha, Señor,  

porque yo te llamo. 

Yo busco tu rostro, Señor. 

 

4. A Ti cantaré, 

oh Dios de mi vida, 

Tú sabes que espero en Ti. 

 

  



525. QUIERES SER SALVO DE TODA MALDAD? 

MI                                 LA                MI 

¿Quieres ser salvo de toda maldad? 

           SI7                     MI 

Tan sólo hay poder en mi Jesús. 

                             LA             MI 

¿Quieres vivir y gozar santidad? 

         SI7                           MI 

Tan sólo hay poder en Jesús. 

 

Hay poder, poder, 

LA              MI 

sin igual poder 

    fa#   SI7       MI 

en Jesús que murió 

y resucitó. 

 

Hay poder, poder, 

LA              MI 

sin igual poder 

fa#                    SI7        MI 

en la sangre que Él vertió. 

 

¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? 

Tan sólo hay poder en mi Jesús. 

¿Quieres vencer toda cruel tentación? 

Tan sólo hay poder en Jesús. 

Hay poder, poder, 

 

¿Quieres servir a tu Rey y Señor? 

Tan sólo hay poder en mi Jesús. 

 

Ven y ser salvo podrás en su amor. 

Tan sólo hay poder en Jesús 

Hay poder, poder, 

Hay amor..., Hay perdón..., Hay salud... 



526. SOLAMENTE EN CRISTO  

(Marcos Witt) 

 

MI 

Solamente en Cristo,  

                         SI7 

solamente en Él 

                                     MI 

la Salvación podréis tener. 

                        LA 

No hay otro Nombre 

                       MI 

dado a los hombres. 

                            SI7 

Solamente en Cristo, 

                       MI 

solamente en Él.  



527. VIVE EN MÍ, OH ESPÍRITU DE DIOS 

 

RE                fa#          SOL             LA 

Vive en mí,       oh Espíritu de Dios. 

                 RE fa#                 SOL                     LA  

Fluye en mí          con tu fuerza, con tu amor, 

                            si 

Que te pueda ver 

       mi                  LA             RE (la+RE7) 

Obrando sobre mí con poder  (2) 

 

   SOL                         LA          fa#-si 

  Con tus fuentes de agua eterna, purifícame. 

          mi                     LA           RE   la RE7 

En tu fuego inextinguible, vivifícame. 

             SOL                  LA 

Yo no quiero sólo un toque 

fa#               si 

especial de Ti. 

                mi                   LA                   RE 

Santo Espíritu, quiero que vivas en mí. (2) 

 

  



528. TODO MI SER CANTA HOY 

 

DO                           SOL 

Todo mi ser canta hoy 

                FA                       DO 

por las cosas que hay en mí. 

                                     SOL 

Gracias te doy, mi Señor, 

                FA            DO       7 

tú me haces tan feliz, 

FA                   SOL                  la 

Tú me has regalado tu amistad, 

MI            FA        DO    re        SOL 

confío en ti, me llenas de tu paz. 

FA                  SOL                       la 

Tú me haces sentir tu gran bondad, 

         MI   FA         DO        SOL        DO  SOL 

yo cantaré por siempre tu fidelidad. 

 

DO       SOL      FA SOL                la 

Gloria a Ti, Señor, por tu bondad. 

FA   SOL   la  mi 

¡Gloria, gloria! 

FA                   DO   re (SOL) SOL (DO) 

Siempre cantaré tu fidelidad.  (bis) 

               

Siempre a tu lado estaré 

alabando tu bondad. 

A mis hermanos diré 

el gran gozo que hay en Ti. 

En ti podrán siempre encontrar 

fidelidad, confianza y amistad. 

Nunca fallará tu gran amor ni tu perdón: 

me quieres tal como soy. 

 

Gloria a Ti…  



529. TRANSFORMA MI MENTE, MIS PENSAMIENTOS 

re                       SIb      re                     SIb        re     

Transforma mi mente,     mis pensamientos. 

                   DO     LA                          re 

mis distracciones    se fundan ante ti. 

re                   SIb        re                       SIb        re     

Entra en mi corazón,   en mis sentimientos. 

                 DO    LA                          re 

Mis emociones     condúcelas Señor. 

 

                             SIb    DO                    FA     LA     

Y que no quede nada,   pero nada, nada, 

                           SIb DO                          FA 

Que no sea sanado     totalmente por ti. 

SIb    DO  FA 

Cristifícame. 

 

Quiero ser modelado como barro en tus manos  

conforme a la imagen de tu hijo Jesús. 

Que tu acción me transforme en el ser que tú soñaste. 

Pues sólo tú conoces lo que hay en mi interior. 

 

530. YO CELEBRARÉ 

mi       DO 

Yo celebraré el nombre del Señor, 

RE                            mi 

cantaré un canto nuevo.   (2) 

 

Yo le alabaré porque Él ha hecho grandes cosas.     (2) 

 

JO CELEBRARÉ 

Jo celebraré, el nom del Senyor, 

Cantaré un cant de lloança. 

 

Jo el lloaré perquè Ell ha fet obres grans arreu. (2) 



531. YA LLEGÓ, YA LLEGÓ 

 

MI                   SI7 

Ya llegó, ya llegó 

                                   MI 

el Espíritu Santo ya llegó.  (2) 

 

Lo siento en las manos,  

                             SI7 

lo siento en los pies, 

 

lo siento en el alma 

                        MI 

y en todo mi ser.   (2) 

 

                      SI7                            MI 

Como un rayo cayendo sobre mí (2) 

                                    SI7 (MI) 

que quema, que quema, (2) 

              

                        

MI 

Pa’ arriba, pa’ arriba, pa’ arriba 

                 SI7 

y no pa’abajo. 

Subiendo, subiendo, subiendo 

              MI 

y no bajando.   (2) 

 

 MI                 (SI7)                    

Mi alma volará (2) 

 

Al son de las trompetas, 

                       MI 

Mi alma volarà 

 



                                   SI7             MI 

Hay que volver a nacer de nuevo 

    SI7                                MI 

para heredar el reino de los cielos.  (2) 

 

                  LA SI7      sol#do#             

Gloria a Dios,    Aleluya,  

                   fa#              SI7                  MI 

vamos cantando que la victoria es suya.   (2) 

 

                                   SI7             MI 

Y si es que tú has nacido de nuevo 

            SI7                                MI 

mira hacia el cielo y glorifica al Cordero.       (2) 

 

Gloria a Dios… 

 

Y si es que tú has nacido de nuevo, 

la luz de Cristo en tu rostro la veremos.(2) 

 

Gloria a Dios… 

 

Pa’arriba, pa’arriba… 

 
  



532. YO PONDRÉ UN NUEVO FUNDAMENTO 

RE                       LA                  si        SOL LA 

"Yo pondré un nuevo fundamento, 

    RE              LA                        si       SOL LA  

arreglaré la brecha que rompió. 

          RE          LA                            si 

Yo haré venir hacia mí a las naciones 

            mi           LA                    RE 

y sanaré, y sanaré", dice el Señor. 

 

 

                    SOL                                       fa#       si 

"Yo restauraré lo que el pulgón se ha comido; 

              SOL           fa#         mi          LA 

tantos años, la langosta destruyó. 

         RE                    LA               si 

Yo haré venir hacia mí a las naciones 

        mi           LA                      RE 

y sanaré, y sanaré", dice el Señor. 

 

"Yo restauraré... 

y sanaré vuestra tierra", dice el Señor. 

 

 

533. ALZAD LAS MANOS Y DADLE LA GLORIA A DIOS 

LA                              RE                              MI 

Alzad las manos, y dadle la gloria a Dios (2) 

    fa#                  RE                              

Alzad las manos      y alabadle  

              MI              LA 

 como niños del Señor. 

 

Dios dijo a Noé construye una barca, (bis) 

hazla toda de madera, como niños del Señor. 

 



Los animalitos subieron de dos en dos, (bis) 

los elefantes y los canguros como niños del Señor. 

 

Los animalitos subieron de dos en dos, (bis) 

los pajaritos y los pingüinos como niños del Señor. 

 

Los animalitos subieron de dos en dos, (bis) 

los cocodrilos y los gorilas como niños del Señor. 

 

Si tu vas al cielo primero que yo, (bis) 

dile a todos esos angelitos que también yo iré. 

 

 

534. VEN, ES HORA DE ADORARLE 

 

RE/MI                                SOL RE 

Ven, es hora de adorarle; 

mi    SOL 

ven, abre tu corazón a Él. 

RE                                  SOL RE 

Ven, ante su trono estamos 

mi        SOL                                      RE 

ven, ante la majestad de Dios. ¡Ven! 

 

(FINAL: ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven!) 

 

SOL                               RE 

Toda lengua confesará que eres Dios 

SOL                       RE 

las rodillas se doblarán. 

SOL                                   si 

Y un tesoro eterno tendrás en Él 

        mi                 LA 

si escoges su amor.      (2) 

 



535. SI HUBIERA ESTADO ALLÍ. AUTOR: JESUS ADRIAN ROMERO   

 

fa# - RE - SIm7 – fa# - RE - SIm7 – MI 

  LA              MI      fa# 

Si hubiera estado allí entre la multitud 

   MI        RE                 LA               MI 

que tu muerte pidió, que te crucifricó 

   MI                   LA          MI              fa#m 

lo tengo que admitir, hubiera yo también 

   MI             RE                 SIm7        MI 

clavado en esa cruz, tus manos mi Jesús 

  MI                   fa#m  MI 

si hubiera estado allí. 

 

CORO: 

   MI                      LA                          MI       fa#m7 

Pensándolo más bien también yo estaba allí 

    MI                   RE              LA              MI 

yo fui el que te escupió y tu costado hirió 

 MI                         LA             MI               fa#m7 

Pensándolo más bien yo fui el que coronó 

    MI              RE              SIm7          MI 

de espinas y dolor tu frente buen señor 

   RE                fam7   RE  SIm7  MI 

también yo estaba allí. 

 

  MI                          LA                   MI          fam7 

Si hubiera estado allí al pie de aquella cruz 

 MI                 RE                         LA          MI 

oyéndote clamar al padre en soledad 

  MI                       LA         MI           fa#m7 

lo tengo que admitir, te hubiera yo también 

             MI      RE     SIm7         MI  

dejado así morir mirandote sufrir 

   MI                       fam7   MI 

si hubiera estado allí. 



CORO: 

   MI                       LA                 MI             fa#m7 

Pensándolo más bien también yo estaba allí 

    MI                        RE                              MI 

yo fui el que te escupió y tu costado hirió 

 MI                         LA                     MI      fa#m7 

Pensándolo más bien yo fui el que coronó 

   MI                   RE           SIm7          MI 

de espinas y dolor tu frente buen señor 

 

 

  MI                        LA      MI                fam7 

Pensándolo más bien también yo estaba allí 

          MI                RE          LA         MI 

Yo fui el que te golpeó y de ti se burló 

  MI                         LA            MI             fam7 

pensándolo más bien yo fui el que te azotó 

               MI         RE     SIm7                 MI  

yo fui el que lacero tu espalda mi señor 

   MI                 fa#m 

también yo estaba allí. 

  



536. VENGO A TI, SEÑOR, ¡CÁMBIAME 

 

SOL       RE          mi                                si        mi 

Vengo a ti, Señor, ¡cámbiame, renuévame! 

             RE        DO              RE       mi      DO RE 

por la gracia que encontré en ti. 

SOL      RE          mi                               si         mi 

Ahora sé que las debilidades que hay en mí 

               RE        DO  RE 

se desvanecerán            

                                      DO  SOL   SOL-RE 

por el poder de tu amor. 

 

DO       RE                               DO  SOL    

Cúbreme con tu amor, rodéame; 

  DO   RE                            SOL-DO-SOL-SOL7 

tómame, cerca quiero estar, 

   DO         RE                          DO      SOL 

y al esperar, nuevas fuerzas yo tendré, 

si                 mi                           DO        

y me levantaré como las águilas 

                RE                  DO SOL 

por el poder de tu amor. 

 

Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor, 

y conocer así más de ti, en mí… 

¡Prepárame, Señor! Hágase tu voluntad, 

viviendo cada día, Señor, por el poder de tu amor. 

 

Cúbreme con tu amor, rodéame; 

tómame, cerca quiero estar, 

y al despertar, nuevas fuerzas yo tendré, 

y me levantaré como las águilas 

por el poder de tu amor. 

 

FINAL:  Y me levantaré … (3 veces) 



537. QUÉ SERIA DE MI (JESÚS ADRIÁN ROMERO)  

RE                     LA                                 SOL 

¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? 

RE                        LA                                    SOL 

¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? 

 RE                        LA 

Tendría un vacío en mi corazón, 

       si                              SOL 

Vagaría sin rumbo, sin dirección. 

         SOL             LA             si (RE) 

Si no fuera por tu gracia y por tu amor (2) 

  mi                       si 

Sería como un pájaro herido  

      LA 

Que se muere en el suelo; 

   mi                si 

Sería como un ciervo que brama 

    LA  

por agua en un desierto.  

SOL             LA             si (RE) 

Si no fuera por tu gracia y por tu amor  

QUÈ SERIA DE MI (traducció BN) 

Què seria de mi si no m’haguessis atrapat? 

On seria avui si no m’haguessis perdonat? 

Tindria un buit en el meu cor 

Sense rumb vagaria, ni direcció. 

Si no fos per la teva gràcia i amor. (x2) 

 

Seria com una au que, ferida, 

sobre terra fineix. 

Seria com un cérvol que brama 

per aigua en un desert. 

Si no fos per la teva gràcia i amor. (x2) 



538. PAN DE VIDA    (JESÚS ADRIAN ROMERO  

 

Intro: SOL-LA  sim-LA  SOL-LA  sim (X2) RE 

RE             LA    sim SOL          RE         LA 

Cuando flaquea mi fe   y siento desfallecer. 

RE             LA       sim  SOL           RE            LA 

Cuando no puedo seguir   y faltan fuerzas en mí. 

fa#m   SOL  fa#m      SOL LA 

Puedo a la mesa venir   y puedo el pan compartir. 

 

(SOL-LA)    RE LA       sim        SOL   RE 

 Es Jesús el Pan de Vida, el maná de mi desierto, 

  mim   LA         RE       FA#       sim 

mi energía mi sustento. Es Jesús el Pan de Vida, 

 SOL  RE   FA#7      sim MI7 

mi necesidad primera y sin ti yo nada fuera 

      mim        LA                      RE 

porque Jesús es Pan de Vida eterna.   

 

Para terminar: (2 veces estribillo) 

 

Final:  

              mim         LA                     RE  

Porque Jesús es Pan de Vida eterna. 

              mim         LA                     SOL  

Porque Jesús es Pan de Vida eterna. 

 

SOL   LA-sim   LA-SOL   LA-sim  (2) 

Aaah.... 

SOL   LA-sim   LA-SOL   LA-RE 

Aaah...  

 

 

 

 



539. TE ALABO.  (TRADUCCIÓ MARTÍN VALVERDE) 

Intro: RE9  mim7  fa#m7  SOL9  fa#m7  LA7  RE9 

 

 RE                 LA7  lam           RE            SOL 

Aun en la tormenta, aun cuando arrecie el mar, 

    RE        mim-LA7     RE 

te alabo, te alabo en verdad. 

 

Aun lejos de los míos, aun en mi soledad, 

te alabo, te alabo en verdad. 

 

          SOL               LA7            fa#m    FA#      sim 

Pues sólo a Ti te tengo, pues Tú eres mi heredad, 

      mim        LA7             RE 

te alabo, te alabo en verdad (2) 

 

Aun sin muchas palabras, aun aunque no sé alabar,  

te alabo, te alabo en verdad (2) 

 

 

Pues sólo a Ti te tengo, pues Tú eres mi heredad, 

te alabo, te alabo en verdad. (x2) 

 

        RE         LA7             SOL  solm  RE 

Te alabo, te alabo en verdad. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



540.  DIOS ES AMOR 

   DO      SOL7 

Dios es amor, la Biblia lo dice, 

           DO 

Dios es amor, San Pablo lo repite, 

      DO7      FA 

Dios es amor, búscalo y verás: 

   FA            DO     SOL7     DO 

En el capítulo cuarto, versículo ocho, primera de Juan 

(bis) 

 

Dios es la luz, la Biblia lo dice, 

Dios es la luz, San Pablo lo repite, 

Dios es la luz, búscalo y verás: 

En el capítulo uno versículo cinco, primera de Juan 

(bis) 

Cristo es perdón, la Biblia lo dice, 

Cristo es perdón, San Pablo lo repite, 

Cristo es perdón, búscalo y verás: 

En el capítulo dos, versículo doce, primera de Juan 

(bis) 

541. MI ALMA ALABA AL SEÑOR 

RE               SOL       LA7 

Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor, 

  RE   SOL         RE LA7  SOL 

Desde lo más profundo de mi corazón 

 

Te doy gracias Señor, te doy gracias Señor, 

Desde lo más profundo de mi corazón 

 

Te siento aquí Señor, te siento aquí Señor, 

Aquí en lo más profundo de mi corazón. 



542. TU FE TE HA SALVADO (MIGUEL Y CRISTINA ÍÑIGUEZ) 

 

(1º mujeres, contestan hombres) 

DO SOL lam  FA SOL DO 

     Jesús,       Jesús 

DO SOL lam  FA SOL DO 

     Jesús,       Jesús 

 

DO     SOL       lam    FA SOL DO 

Tú puedes curarme, creo en ti. 

DO     SOL       lam    FA SOL DO SOL 

Tú puedes curarme, creo en ti. 

 

Jesús... 

 

Tu fe te ha salvado, vete en paz. 

Tu fe te ha salvado, vete en paz. 

 

Jesús... 

 

Vida nueva me has dado, mi Señor. 

Vida nueva me has dado, mi Salvador. 

 

Jesús… 

 

 

  



543. ES JESÚS 

 

MI     SI7  MI 

¿Quién es éste que camina por las aguas? 

MI     do#7  fa# 

¿Quién es éste que a los sordos hace oír? 

          Si7      fa#  SI7 

¿Quién es éste que a los muertos resucita? 

         fa#  SI7  MI 

¿Quién es éste que su nombre quiero oír? 

 

 

MI7    LA    SI7    sol#7  do#             fa# 

ES JESÚS, ES JESÚS, DIOS Y HOMBRE  

         SI7  MI 

QUE NOS GUIA CON SU LUZ (bis) 

 

¿Quién es éste que los mares le obedecen? 

¿Quién es éste que a los mudos hace hablar? 

¿Quién es éste que da paz al alma herida? 

¿Y que puede los pecados perdonar? 

 

ES JESÚS… 

 

¿Quién es éste que a nosotros ha llegado? 

¿Quién es éste Salvador y Redentor? 

¿Quién es éste que, su Espíritu nos deja? 

¿Y transforma nuestra vida con su amor? 

 

ES JESÚS… 

 

 



544. GLORIA! LA IGLESIA CANTA - HIMNO ROMA 2014  

DO  

¡Gloria! Toda la iglesia canta.  

      SOL# SIb    FA  

Ora y unida espera solo en ti.  

DO  

Pronto, ven a nosotros, pronto.  

    SOL#    SIb   SOL  

Nuestras manos alzamos hacia ti.  

 

DO   FA   lam SOL             lam            FA  

Aleluya, aleluya, aquí estamos para ti,  

               DO                  SOL  

nuestro Dios y nuestro Rey.  

DO  FA   lam SOL FA      SOL              lam  

Aleluya, aleluya cantamos, anunciando  

                  FA    SOL#        SIb          DO  

al mundo que Jesús, Jesús, es Señor.  

 

Brilla, manda tu luz y brilla obre los que esperamos en 

tu amor. Llena, manda tu gracia y llena  

el corazón perdido y sin ti.  

 

(2 de espera)  

 

DO – SIb  

Oh, oh, oh, oh.  

Ven, ven, oh Señor y reina, reina Señor y ama.  

Ama, Señor, y salva (2)  

  

Aleluya… 

 



545. OH, ESPÍRITU SANTO DIOS (CAIGA…) - JOSEP 

ASUNCIÓN (BETANIA)  

 

mim         RE      DO  

Caiga sobre la tierra reseca del hombre tu lluvia, mi  

SI7    mim       RE       DO  

Dios. Sopla en las estancias cerradas de mi alma tu  

         SI7  

viento, Señor.  

   DO9        RE            SOL  

Y quema con tu fuego las zarzas que impiden crecer  

    SI7    DO9  

tu Palabra en mí. Rompe con tu espada los  

  RE      SOL       SI7  

hierros que me atan, derrumba mis muros, Señor.  

 

      DO9           RE   mim  

Oh Espíritu Santo, Espíritu Santo Dios (2)  

 

Baja a los infiernos, oh Cristo, y rescata a los hijos de 

Dios. Unge con tus aceites benditos la herida de su 

corazón.  

 

Rasga con tu muerte el velo del templo, ¡que tiemble 

la tierra, Señor! Que entre en el santuario la luz de la 

vida y veamos tu rostro, Yahvé. 

 

 

 

 

 

  



546. QUE MI BOCA CANTE TU ALABANZA - F. DEBOEUF 

(COMUNIDAD EMMANUEL)  

SOL         DO9   SOL  

De ti, Señor, nuestra vida nació.  

          DO9    RE SOL  

Que mi boca cante tu alabanza.  

Tú eres mi apoyo y refugio, Señor. Que mi boca…  

SOL      DO9          RE     mim   SOL  

En ti se alegra y canta mi ser. Que mi boca…  

          DO9       RE         mim  (SOL-DO9-RE-mim)  

Mi confianza está en tu bondad. Que mi boca…  

      

DO9     SOL RE  mim   DO9         SOL  

Te alabamos hoy, por tu poder. Te alabamos por tu  

 RE               DO9 SOL    RE      mim  

bondad. Gloria a Ti, Señor, Tú, vencedor.  

         DO9     SOL       RE         SOL…  

Que me inunde tu gran amor. Que mi boca…  

 

En nuestras noches Tú eres la luz. Que mi boca…  

En nuestro andar brillas con claridad.  

En nuestras pruebas la fuerza nos das.  

Tú, en el combate, la roca y la paz.  

 

A los perdidos viniste a salvar.  

Su corazón quieres Tú transformar.  

En sus angustias clamaron a Ti.  

Has escuchado su voz, oh Señor.  

 

Del enemigo me has hecho vencer.  

Del agresor Tú me has hecho triunfar.  

Gracias Señor, esta es mi oración.  

Siempre tu Nombre yo bendeciré. 



547. ACLAMAD AL SEÑOR [SALMO 33 (32)] - LORI BLACK  

   mim    RE               mim   RE   mim RE  

La tierra está llena de la Misericordia del Señor.  

     mim  RE       mim      RE  

Por su palabra fueron hechos  

    DO7  RE   MI4 MI  

los cielos y las aguas del mar  

 

        lam       RE      SOL  DO  

Aclamad al Señor con los instrumentos,  

     lam6           SI7         mim MI  

aclamad al Señor con júbilo.  

     lam             RE         SOL  DO  

Aclamad al Señor con los instrumentos,  

    lam6  SI7       mim  

cantadle un cántico nuevo.  

 

( sim7 para ir a estrofa  

MI para repetir estribillo) 

  

Para terminar:  

       lam6      SI7     mim  

…cantadle un cántico nuevo,  

     lam6  SI7       mim  

cantadle un cántico nuevo,  

     lam6     SI7       mim  

cantadle un cántico nuevo. 

  



548. A TI CANTAMOS, CRISTO REY- RINNOVAMENTO NELLO ES 

LA          RE  

Alabado seas Señor, Rey de paz y de victoria,  

sim              MI4    MI  

en pobreza y humildad, has llamado a nuestra puerta.  

LA       RE  

Buen maestro, nos enseñas a amarnos,  

 sim     MI (RE-MI)  

este pueblo a Ti eleva hoy su canto.  

 

 LA     RE  

A ti cantamos, Cristo Rey del Universo.  

      sim        RE     MI   DO#  

Tú, Divino Redentor, nos habitas con amor.  

   fa#m            RE  

Te proclamamos, Cristo Rey del Universo,  

fam#     sim    MI7            LA  

en nosotros brilla hoy tu luz.  

 

LA              RE  

Sólo en Ti nuestra esperanza, grande es tu fidelidad;  

sim       MI4    MI  

has curado nuestras vidas con amor y con bondad.  

LA            RE  

Tú nos guías, nos consuela tu esperanza,  

 sim     MI  

este pueblo a Ti eleva su alabanza. 

  



549. ALGO ESTÁ CAYENDO AQUÍ - JOSÉ LUIS REYES  

Intro: MI – SI (arpegio, 4 tiempos)  

             MI – SI – LA (ritmo, 2 tiempos)  

MI         fa#m SI  

Algo está cayendo aquí,  

    MI do#m  

es tan fuerte sobre mí.  

    fa#m SI  

Mis manos levantaré  

    MI  

y su gloria tocaré (2)  

 

    MI         SI 

Está cayendo, su gloria sobre mí,      

   fa#m     LA 

sanando heridas, levantando al caído,  

         SI  

su gloria está aquí (2)  

        MI  

Su gloria está aquí.  

 

 

UNA FORÇA ESTIC NOTANT 

Una força estic notant,  

ben a prop, al meu voltant. 

Les meves mans alçaré 

i la glòria tocaré. 

 

Està caient, la seva glòria sobre meu, 

guarint les ferides, consolant els qui el criden,  

la seva glòria és aquí. (x2) 

La seva glòria és aquí   



550. FIEL - MIGUEL HORACIO 

 

Intro: desde el SOL  

 

RE               sim sim/fa#m         SOL SOL/mi            LA  

Fiel, Fiel es Él,             para cumplir lo que Él prometió (2)  

 

         SOL               LA     RE       fa #m/do# sim  

Sus palabras firmes son no te dejes enga- ……. ñar  

sim/la    SOL/ mi             LA  

mi Dios  es fiel,        siempre fiel.  

 

SOL/ mi LA sim RE (para terminar)  

[Fiel siempre fiel.] (2 veces y subir a MI)  

 

 

 

 

551. SI NO TENGO AMOR -  BROTES DE OLIVO 

  

DO    FA    DO   MI              

Si no tengo amor,  no soy nada.  

FA          SOL 

Nada soy si no tengo amor. 

FA                  DO     SOL      DO 

Nada soy, nada soy si no tengo amor 

 

 

 

 

 

 

 



552. AL ESTAR ANTE TI - JESÚS ADRIÁN ROMERO & ALEJANDRO 

DEL BOSQUE  

DO    SOL rem     lam  

Al estar ante ti adorando frente al mar de cristal,  

SOL    DO         SOL       rem     lam  

entre la multitud en asombro allí me habré de postrar.  

SOL   DO     SOL      rem     lam  

Y mi canto uniré a millones proclamándote Rey,  

SOL DO   SOL           rem    lam - SOL  

y mi voz oirás entre las multitudes cantar:  

 

DO                      FA  DO  

Digno es el Cordero de Dios, 

          FA MI7      lam 

el que fue inmolado en la cruz, 

DO FA SOL DO rem DO SOL  

digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es.  

DO        FA        DO  

Y al que está en el trono sea el honor.  

     FA          MI7 lam  

Santo, Santo, Santo es el Señor.  

DO      FA      SOL      DO  

Reina por los siglos con poder,  

       rem DO    SIb-SOL  

1. todo lo que existe es por Él.  

 

Bis toda la canción. La segunda vez se repite el 

estribillo:  

 

      rem DO       SIb     

2. todo lo que existe es por Él,  

   re   SOL           DO 

    todo lo que existe es por Él.  



553. ENVIA FUEGO HIMNO 2017 -AUTOR:“RUHITOS” ( RUAH)  

SOL         la        RE  

Quiero ser soldado, quiero tu poder,  

SOL         la       RE  

Conquistar tus tierras, ser testigo fiel,  

SOL         la        RE  

Quiero hoy tu gracia para proclamar  

       DO       RE  

Que ¡Eres Rey, Tú mi Rey!  

 

DO      RE  

Envía fuego a este lugar,  

          sim/M7       mi  

Prende esta tierra una vez más.  

la    RE  

Danos tu Espíritu Señor,  

    SOL  SOL7  

¡Que brille tu fuego! (2) 
 

Armados con tus dones de Pentecostés  

Iré por el mundo, lenguas hablaré.  

Si vienes conmigo yo proclamaré  

¡Que eres Rey, Tú mi Rey!  

Envía fuego a este lugar,…  

 

Todas tus promesas hoy se cumplirán  

Pueblo de profetas tú enviarás.  

Guiados por tu Espíritu proclamarán  

que eres Rey tu mi Rey  

Envía fuego a este lugar, prende... (2)  

 

Final:  

            la      RE         SOL   mi  

Envía fuego, fuego, fuego, envía fuego, fuego, fuego,       

            la       RE        SOL  

envía fuego, fuego, fuego, envía fuego... 



554. SOLO TU ESPÍRITU DA VIDA - HIMNO ASAMBLEA 2018 

 

(RE7)       SOL          LA         fa#m         sim 

Sólo tu Espíritu da vida, tu Espíritu da vida. 

          SOL LA     RE 

Sólo tu Espíritu da vida, Señor. (x2) 

 

 

       SOL       lam       sim 

¿A quién iremos? Sólo Tú, solo Tú 

      SOL     lam        sim     SOL(mim)  

tienes palabras. Sólo Tú, solo Tú de vida eterna. 

         lam DO  LA7 

¡Sólo Tú,   solo Tú! 

 

El que nos une es Jesús, es Jesús. 

Pan de vida, es Jesús, es Jesús Resucitado. 

¡Vive en mí, vive en mí! 

 

Soy tu soldado, mi Señor, mi Señor. 

Hazme Valiente, mi Señor, mi Señor guíame siempre. 

¡Guíame, guíame! 
 

 

  



555. QUIERO ESCUCHAR TU DULCE VOZ  - MARCOS WITT 

RE     LA 

Quiero escuchar tu dulce voz, 

       SOL         LA 

rompiéndo el silencio en mi ser 

RE     LA 

Sé que me haría estremecer 

            SOL   LA 

y me haría llorar o reír 

        SOL        LA 

y caería rendido ante ti 

 

   RE      LA 

Y no podría, estar ante ti 

mi                  LA4              LA  

escuchándote hablar, sin llorar como un niño 

    RE      LA 

Y pasaría, el tiempo así 

mi        

sin querer nada más,  

           LA  RE 

nada más que escucharte hablar. 
 

VULL ESCOLTAR LA TEVA VEU  - MARCOS WITT 

Vull escoltar la teva veu 

Trencant el silenci en mi 

Sé que em faria tremolar, 

Podria riure o plorar 

I cauria vençut als teus peus. 
 

I no podria estar davant teu 

Escoltant-te parlar i no plorar com un nen. 

I passaria l’estona així 

No desitjo res més  

que escoltar-te parlar dolçament. 



556. VENGO AQUI MI SEÑOR - BROTES DE OLIVO 

 

RE  SOL-LA-RE 

Vengo aquí, mi Señor. 

         LA 

A olvidar las prisas de mi vida. 

SOL 

Ahora solo importas tú, 

SOL     mi          La 

Dale tu paz a mi alma. 

 

 

Vengo aquí, mi Señor. 

A encontrarme con tu paz que me serena 

Ahora solo importas tú, 

Dale tu paz a mi alma. 

 

 

Vengo aquí, mi Señor. 

A que en mi lo transformes todo en nuevo 

Ahora solo importas tú, 

Dale tu paz a mi alma. 

 

 

Vengo aquí, mi Señor. 

A pedir que me enseñes tú proyecto. 

Ahora solo importas tú, 

Dale tu paz a mi alma. 

 

 
 

 

 

 

 

 



557. VEN SEÑOR JESÚS  KAIROI 

 

RE     si     SOL      LA 

VEN, SEÑOR JESÚS, ¡VEN Y SÁLVANOS! 

RE     si     SOL    LA  RE 

VEN, SEÑOR JESÚS, VEN, DANOS TU AMOR. 

 

    Re   FA 

1. Ven, Señor Jesús, date prisa, ven 

sol      re 

No puedes tardar más. 

      FA 

Pues la humanidad esperando está 

sol          LA 

Tu venida ya. 

 

2. Ven, Señor Jesús, y conocerán 

Que Tú eres la Verdad. 

Tráenos tu paz, tú esperanza y nada más, 

Que nos ayude a labrar tu camino y libertad. 
 

558. EL AMOR DE DIOS HA SIDO DERRAMADO 

 

DO       SOL         la                    FA                                                                                                                                                      

Porque el Amor de Dios ha sido derramado                                                                          

DO   SOL                                                                                      

en nuestros corazones, 

DO   SOL  la  FA                                                                            

Por el Espíritu, el Espíritu Santo 

DO  SOL DO  

que nos ha sido dado. 

  



559. NO MERECIA TANTO AMOR - JESUS ADRIÁN ROMERO 

 

SOL    RE mi mi7 la   mi     RE 

En tu gran amor, tomaste mi lugar, 

   SOL  RE  mi7 la  mi   RE 

Llevando sobre ti, mi culpabilidad, 

Si7              do2  si7     MI sus4    MI 

No lo puedo imaginar, como fuiste a soportar, 

La           SOL2 

El dolor de tus heridas, 

DO2           RE sus4  RE 

Pues me amaste sin medidas. 

 

 

        do SOL  RE  SOL 

Déjame hoy besar, 

  F#m7-5    RE#º7    mi      si 

Las heridas de tus manos y tus pies, 

    DO      Lam7      REsus4   RE 

Las heridas que pecando provoqué, 

     do  SOL RE  SOL    F#m7-5   RE#º7   mi2   si 

Déjame reclinar, mi mejilla en tus espaldas y llorar, 

     do2       la7     REsus4RE 

Por haberlas lacerado en mi maldad, 

      Lam7SOLREsus4 SOL  

No merecía tanto amor. 

 

 

 



NO MEREIXIA TANT D’AMOR 

 

 

En el teu gran amor,  et vas posar al meu lloc,  

portant a sobre teu, tots els meus pecats 

No puc pas imaginar, com tu vares suportar 

el dolor de les ferides 

doncs m'estimares sense mida. 

  

Deixa'm avui besar 

les ferides de les teves mans i peus 

les ferides que pecant t'he provocat. 

Oh deixa'm re cli nar 

el cap a la teva espatlla i plorar    

per haver-te ferit amb la meva maldat 

No mereixia tant d'amor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



560. SU NOMBRE ES GRANDE 

 

DO                         FA                               DO 

Su nombre es grande, más que otro nombre, 

                  SOL                                    DO 

Su nombre es Jesús, Su nombre es Dios. 

 

Primero y Último, es el Testigo Fiel, 

De reyes Príncipe, el fuerte Dios. 

 

Su nombre es grande... 
 

EL SEU NOM ES GRAN 

DO                    FA                               DO 

El seu nom és gran, més que altre nom, 

                  SOL                                    DO 

el seu nom és Jesús, el seu nom és Déu.     (2) 

 

Primer i darrer és l’Enviat, 

el Crist que ens salva, Déu immortal. 

 

El seu nom és gran... 

  



561. MADRE 

MI  SI7 

1. Junto a ti, María, 

 dom#  solm# 

como un niño quiero estar 

LA    MI 

Tómame en tus brazos 

     SI7 

guíame en mi caminar 

MI    SI7 

quiero que me eduques 

 dom#  solm# 

que me enseñes a rezar, 

LA  MI 

hazme transparente 

   SI7        MI 

lléname de paz. 

MI   SI7  dom#   solm#    LA    MI   LA   SI7     (MI) 

Madre,        Madre,          Madre,       Madre (2) 

     MI     SI7 

2. Gracias, Madre mía, 

        dom#      solm# 

por llevarnos a Jesús, 

LA        MI 

haznos más humildes, 

     SI7 

tan sencillos como Tú. 

MI                      SI7 

Gracias, Madre mía, 

        dom#       solm# 

por abrir tu corazón 

LA               MI 

porque nos congregas 

    SI7            MI 

y nos das tu amor. 



562. SE TÚ CUAL LA MUJER 

SOL                                             RE 

Se tú cual la mujer que fue y tocó  

      la                 RE            SOL 

el borde del vestido de Jesús. 

                                    SOL7       DO   do 

Virtud salió de Él y ella sanó 

SOL              RE               SOL 

y si lo tocas tú sanas también. 

SIGUES COM LA DONA 

Sigues com la dona que va tocar, 

la vora del vestit de Jesús, 

gràcia en va sortir i es va curar, 

i si la toques tu et guariràs. 

 

563. VENGO ANTE TI, MI SEÑOR 

re                              FA 

Vengo ante ti, mi Señor, 

DO         re              LA7 rem 

reconociendo mi culpa, 

SIb             DO                    FA 

con la fe puesta en tu amor 

sol               re                      LA7 re 

que tú me das como a un hijo. 

 

re                         FA 

Te abro mi corazón 

           SIb    DO     FA 

y te ofrezco mi miseria; 

           sol                  re 

despojado de mis cosas 

  LA7                          re   RE 

quiero llenarme de ti. 



RE                           LA 

Que tu Espíritu, Señor, 

    SOL                 RE 

abrase todo mi ser. 

(SOL)                       LA7 (RE) 

Hazme dócil a tu voz, 

        SOL (mi) (LA7)      RE             re             

transforma mi vida entera. 

 

Puesto en tus manos, Señor, 

siento que soy pobre y débil, 

mas tú me quieres asi 

yo te bendigo y te alabo. 

Padre, en mi debilidad, 

tú me das la fortaleza; 

amas al horribre sencillo, 

le das tu paz y perdón. 

 

Que tu Espíritu, Señor, 

 

Gracias porque ya lo haces, 

porque tu paz me libera, 

porque acoges mi oración, 

por el don que es mi pobreza. 

Qué gozo siento al estar 

en los brazos de mi Padre; 

canto y alabo tu amor 

porque curas al enfermo. 

 

Que tu Espíritu, Señor.. . 
 

  



VINC DAVANT TEU, OH SENYOR, 

re                                        FA 

Vinc davant teu, oh Senyor,  

DO         re              LA7 rem 

aclaparat per la culpa, 

SIb                 DO            FA 

amb la fe en el teu amor 

sol               re                      LA7 re 

que m'abraça com a fill. 

 

re                         FA 

T'obro ben bé el meu cor, 

           SIb    DO     FA 

t'ofereixo ma misèria 

           sol                  re 

despullat del que és meu,  

  LA7                          re   RE 

vull emplenar-me de Tu. 

 

RE                           LA 

Que el teu Esperit, Senyor,  

    SOL                 RE 

abrasi tot el meu ser. 

(SOL)                       LA7 (RE) 

Fes-me dòcil a ta veu,   

        SOL (mi) (LA7)      RE             re             

transforma la meva vida. 
 

A les mans teves, Senyor,  

reconec com sóc de dèbil, 

però tu m'estimes així  

i és per això que jo et lloo. 

Pare, en la debilitat, 

Tu em dónes fortalesa. 

Busques el pobre i senzill,  

li dónes pau i perdó. 



 

Gràcies perquè ja ho fas: 

la teva pau m'allibera  

perquè / aculls l'oració  

pel gran do que és ma pobresa. 

Oh, quin goig sento d'estar  

abraçat pel meu Pare. 

El teu Amor canto i lloo, 

perquè cures el malalt. 
 

 

564. PON TU MANO 

RE                                                                       mi  LA 

Pon tu mano en la mano del Señor de Galilea 

             mi                                      LA7                          RE 

Pon tu mano en la mano del Señor que calma la mar 

       RE7                                                 SOL          sol 

El Señor te cuida y te guía noche y día sin cesar 

               RE                                     mi            LA7         RE 

Pon tu mano en la mano del Señor, que calma la mar 

 

Pongo mi mano... 

El Señor me cuida y me guía... 
 

  



565. TE VENGO A DECIR 

RE 

Te vengo a decir 

                                                    LA 

Te vengo a decir oh mi Salvador 

                               mi 

Que yo te amo a Ti 

                              LA                     RE 

Que yo te amo a Ti con el corazón 

 

RE 

Te vengo a decir 

                          RE7                   SOL 

Te vengo a decir toda la verdad 

                          RE 

Que te amo Señor 

                     LA                       RE 

Te adoro Señor con el corazón. 

 

                        LA 

Yo quiero cantar 

                        SOL                         RE 

Yo quiero cantar de gozo y de paz 

                      LA 

Yo quiero llorar 

                    SOL                RE 

Yo quiero llorar de felicidad. 

 

RE 

Te vengo a decir 

                        RE7                     SOL  sol 

Te vengo a decir toda la verdad 

                           RE 

que te amo Señor 

                    LA                       RE 

Te adoro Señor con el corazón. 
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