
II Domingo do Tempo Comum

(Jo. 2, 1-12)

“Sua Mãe disse-lhes: Fazei
o que Ele vos disser.”
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Se a jornada é pesada
E te cansas na caminhada.
Segura na mão de Deus e vai.
Orando, jejuando.
Confiando e confessando,
Segura na mão de Deus e vai.

Senhor, tem piedade; Senhor, tem piedade;
Senhor, tem piedade de nós.                              (bis)

Cristo, tem piedade, Cristo, tem piedade,
Cristo, tem piedade de nós.                                (bis)

Senhor, tem piedade, Senhor, tem piedade,
Senhor, tem piedade de nós.                              (bis)

Acção de GraçasAcção de GraçasAcção de GraçasAcção de GraçasAcção de Graças
Deixa que o amor de Deus te toque, com Seu Espírito de Luz
E tua alma gritará de alegria.
Deixa que Ele te sacie, e Seu Espírito de amor,
Descerá em teu coração e dar-te-á paz.

Jesus, ó Jesus, enche-nos de Ti. (bis)

O Espírito é força que nos liberta.
Caminha, caminha, caminha na luz.

Ele faz de nós a Igreja em festa.
Caminha, caminha, caminha na luz.

Se as águas do mar da vida
Quiserem te afogar.
Segura na mão de Deus e vai.
Se as tristezas desta vida
Quiserem te sufocar.
Segura na mão de Deus e vai.

Segura na mão de Deus.
Segura na mão de Deus.
Pois ela, ela te sustentará.
Não temas, segue adiante
E não olhes para trás.
Segura na mão de Deus e vai.

O Espírito do Senhor
Sempre te revestirá.
Segura na mão de Deus e vai.
Jesus Cristo prometeu
Que jamais te deixará.
Segura na mão de Deus e vai.

Oh, vem cantar com alegria, que Deus encheu o teu coração
E tuas mãos se elevam para o bendizer
Entrega-lhe as tuas dores, e as tuas preocupações
E Ele virá e tomará conta de ti.

Caminha na luz, caminha na luz,
Caminha na luz,
Caminha na luz do Senhor.



OfertórioOfertórioOfertórioOfertórioOfertório

ComunhãoComunhãoComunhãoComunhãoComunhão

Pai NossoPai NossoPai NossoPai NossoPai Nosso

Santo:Santo:Santo:Santo:Santo:

SúplicasSúplicasSúplicasSúplicasSúplicas

AclamaçãoAclamaçãoAclamaçãoAclamaçãoAclamação

Gesto da pazGesto da pazGesto da pazGesto da pazGesto da paz

Ouvi-nos Senhor(rezado)

GlóriaGlóriaGlóriaGlóriaGlória Gregoriano

Tu que tiras o pecado do mundo,
Tu que estás à direita do Pai,
Tem piedade de nós.

Só Tu és Santo, só Tu o Senhor,
Tu altíssimo, Jesus Cristo,
Na glória de Deus Pai.

Aleluia, Aleluia, Aleluia.  (2x)
Cristo, Palavra eterna do Pai,
Aleluia.
Nós te louvamos e te aclamamos.
Aleluia.

Quando de joelhos eu Te olho, Jesus,
Vejo a Tua grandeza e minha pequenez.
Que posso dar-Te eu, apenas meu ser,
Eu sou teu, eu sou teu.

Santo, Santo, Santo, Santo,
Santo, Santo, o Senhor Deus.

Hoje erguemos as nossas mãos
Adorando o Teu nome.
Santo, Santo, Santo, Santo,

Ó nosso Pai, Ó nosso Pai,
Ó nosso Pai, Que estais no céu.

Hoje erguemos ...

Tenha a paz em Deus, irmão,
Tenha a paz em Deus, irmão,
Tenha a paz consigo,
Com seus amigos e seus irmãos.

Quando o Teu filho contigo vier,
P’ra festa da vida fazer,
Ensina-nos Maria a fazer o que Ele disser.

Tudo é possível nas Tuas mãos, meu Senhor,
A Eucaristia é Teu milagre de amor.     (2x)

Quando o vinho do amor nos faltar,
E a gente ao irmão se fechar,
Ensina-nos Maria a fazer o que Ele disser.

Quando na mesa do nosso irmão,
Faltar água, vida e pão,
Ensina-nos Maria a fazer o que Ele disser.

Quando faltar a justiça entre nós,
E muitos ficarem sem voz,
Ensina-nos Maria a fazer o que Ele disser.

Quando o seviço ao irmão nos custar,
Cedendo à preguiça o lugar,
Ensina-nos Maria a fazer o que Ele disser.

Quando o homem em nome da paz,
Matar o irmão p’ra ter mais,
Ensina-nos Maria a fazer o que Ele disser.

Quando a tristeza invadir nosso ser,
E a vida o sentido perder,
Ensina-nos Maria a fazer o que Ele disser.

Quando é dificil ser bom e ter Fé,
Na força e poder que Deus é,
Ensina-nos Maria a fazer o que Ele disser.

Eu não sou nada e do nada nasci,
Mas Tu me amas e morreste por mim.
Junto à cruz eu só posso exclamar
Eu sou teu, eu sou teu.

Toma meus braços, Te peço,
Toma meus lábios, Te amo,
Toma minha vida,
Ó Pai eu sou Teu,         (bis)

Eu sou Teu.

Nós Te louvamos e Te bendizemos,
Te adoramos e glorificamos,
Te damos graças, Senhor

Senhor Jesus, Filho Unigénito
Senhor Deus, Cordeiro de Deus,
Filho de Deus nosso Pai.

Glória, glória a Deus.
Glória, glória a Deus.
Glória, glória a Deus.
Glória, glória a Deus.  (bis)


