Acção de graças
Deus de Amor.
Oh! Deus de Amor.
Tu és o único
O Deus de Amor.
Não há outro Deus
Fora de Ti,
Fora de Ti, para mim,
para mim não há Amor.

Final

Que amor tão grande,
Profundo e sublime,
Esse é o Amor do meu Criador.
Não há nada no mundo
Que possa igualar-se
Ao terno Amor do meu Bom Jesus.
Só Ele nos ama,
Nos compreende e nos guarda,
De todos os males que existam aqui.
Por isso O adoro,
Com toda a minha alma,
Porque nos deu o Senhor doce calma.

IV Domingo do Tempo Comum

28.01.07

“Todos davam testemunho em
favor d’Ele e se admiravam das
palavras cheias de encanto que
Lhe saiam dos lábios.”

Guiado pela mão com Jesus eu vou,
E sigo como ovelha que encontrou pastor.
Guiado pela mão com Jesus eu vou, aonde Ele vai.
Se Jesus me diz “amigo, deixa tudo e vem comigo”,
Como posso resistir ao seu apelo?
Se Jesus me diz “amigo, deixa tudo e vem comigo”,
Minha mão porei na Sua e irei com Ele.

(Lc 4, 21-30)
Entrada

Antes de seres formado
Dentro do ventre de tua mãe,
Antes de teres nascido,
Eu já te amava e te consagrei.
Foste por Mim escolhido
Para profeta entre as nações,
Irás onde Eu te envie
E o que Eu disser tu proclamarás.
Tenho de gritar / Tenho que arriscar!
Ai de mim se o não fizer!
Como fugir de Ti? / Como calar?
Se a Tua voz é fogo a arder…
Não posso parar / Tenho que lutar!
Ai de mim se o não fizer!
Como fugir de Ti? / Como calar?
Porque Tu me seduziste!
Nada temas na vida
Porque contigo sempre estarei.
Ponho as Minhas palavras
Na tua boca e dou-te o poder:
Entre as naçõe e reinos
Vais arrancar e vais demolir,
Entre as nações e reinos
Tu vais plantar, tu vais construir.

Santo:

Rito
Senhor, que viestes-nos salvar
penitencial E o coração está arrependido,

Santo, Santo é o Senhor.
Senhor Deus do universo.
O céu e a terra proclamam
A Vossa Glória.
(bis)

Piedade, piedade, piedade de nós.
Ó Cristo, que viestes-nos salvar
Diz a Deus Pai que nos perdoe,
Piedade, piedade, piedade de nós.

Pai Nosso

Senhor, que viestes-nos salvar
E o coração está arrependido,
Piedade, piedade, piedade de nós.

Glória

Aleluia!

Ele ama-me, Ele ama-me.
Aleluia!

Súplicas
Ofertório

Pai Nosso, que o Teu reino venha (3x)
Sobre esta terra.

Gesto da paz

Glória e louvor para Ti Meu Senhor Aleluia,
Aleluia!
Pelo amor e alegria que nos Dás em cada dia Aleluia,
Aleluia! (2x)

Aclamação Jesus Cristo é o Meu Senhor.

O céu e a terra proclama a Vossa glória.
Hossana nas alturas.
Bendito o que vem em nome do Senhor!
Hossana nas alturas.

(bis)
(bis)

Temos um novo mandamento
Que Jesus Cristo nos deixou:
A Paz meu irmão, a Paz minha irmã, Que nos amemos uns aos outros,
A Paz de todo o coração,
Como Ele também amou.
A Paz em cada manhã.
Somos da Paz os mensageiros,
Somos promessas do Senhor.
Com o coração renovado,
Viveremos sempre o amor.

Comunhão

Buscai o alimento
Que permanece até à vida eterna
Que permanece até à vida eterna

Ouvi-nos Senhor, Ouvi-nos Senhor!

O Senhor é meu pastor, nada me falta,
Leva-me a descansar em verdes prados.

Não esperes pão se antes não semeaste,
colherás frutos, mas primeiro há que podar.
Deus cuidará a obra que começou,
A mim, a ti só compete semear.

Conduz-me às águas refrescantes
E reconforta a minha alma.

Daremos fruto abundante e saboroso,
Daremos fruto que há-de permanecer.
Se acreditarmos na Palavra de Jesus:
“Sem Mim nada podereis fazer”.

Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos,
Não temerei nenhum mal, porque Vós estais comigo.

Não vivas sempre preso ao tempo que passou,
Que lindo o “hoje, aqui e agora” p’ra viver!
Se é Deus quem rega o que o homem semeou,
Verás então como as flores vão nascer.
Enterra o medo, inimigo do amor,
Afasta as nuvens porque a luz deve brilhar.
Com muito amor, vai regando a semente,
A mim, a ti só compete semear.

Ele me guia por sendas direitas
Por amor do seu nome.

Para mim preparais a mesa
À vista dos meus adversários.
Com óleo me perfumais a cabeça
E meu cálice transborda.
A bondade e a graça hão-de acompanhar-me
Todos os dias da minha vida.
Habitarei na casa do Senhor
Para todo o sempre.

