
VII Domingo do Tempo Comum

“Sede misericordiosos
como o vosso Pai é

misericordioso.”
FinalFinalFinalFinalFinal

EntradaEntradaEntradaEntradaEntrada

Rito penitencialRito penitencialRito penitencialRito penitencialRito penitencial

18.02.2007

Acção de GraçasAcção de GraçasAcção de GraçasAcção de GraçasAcção de Graças

Senhor tende piedade, piedade de nós, (2x)
Piedade de nós.
Cristo tende piedade de nós,
Piedade de nós.
Senhor tende, piedade de nós.
Piedade de nós.

(Lc. 6, 27-38)

1. 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.

Dá-nos um coração grande para amar,
Dá-nos um coração forte para lutar.

1. Homens novos, criadores da história,
Construtores da nova humanidade;
Homens novos que vivem a existência
Como risco dum longo caminhar. 1. Já se ouvem nossos passos a chegar,

Já se ouvem nossas vozes de alegria
Neste dia que é uma bênção
Para a Igreja reunida
Jesus Cristo nos congrega e faz Irmãos!

Como são belos os pés
Que anunciam a paz
E as mãos que repartem o pão.
Na refeição do Cordeiro da Palavra,
Vinho e Pão
Somos o povo de Deus em comunhão!

2. Todos vós que tendes sede,
Vinde beber da fonte da verdade,
Saciai a vossa fome sem pagar vinho nem pão!

2. 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.

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



OfertórioOfertórioOfertórioOfertórioOfertório ComunhãoComunhãoComunhãoComunhãoComunhão

Pai NossoPai NossoPai NossoPai NossoPai Nosso

Santo:Santo:Santo:Santo:Santo:

SúplicasSúplicasSúplicasSúplicasSúplicas

AclamaçãoAclamaçãoAclamaçãoAclamaçãoAclamação Cordeiro de DeusCordeiro de DeusCordeiro de DeusCordeiro de DeusCordeiro de Deus

Ouvi-nos Senhor! (rezado)

GlóriaGlóriaGlóriaGlóriaGlória

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

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

Canta Aleluia ao Senhor, (2x)
Canta Aleluia, (2x)
Canta Aleluia ao Senhor!

Ele é Senhor e Salvador

3. Brilha a Tua luz no centro do meu ser,
Dás sentido à vida que em mim nasceu.
Tudo o que farei será somente amor.
Único sustento Tu, a estrela polar és Tu.
A minha vida existe porque existes Tu!

(refrão)

4. Esta sede de Te encontrar em mim
De correr p’ra Ti, de estar junto de Ti.

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

Pai, Tu que estás no céu
santificado seja Teu nome
venha nós o Teu Reino,
cumpra-se Tua vontade em nós.
Dá-nos hoje o nosso pão
e em cada dia da nossa existência;
perdoa as nossas ofensas
como perdoamos também
e não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos de todo o mal.
Mas livra-nos de todo mal.

Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo,
Tem piedade de nós, tem piedade de nós.      (3x)
Tem piedade de nós.                                     (bis)

Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo,
Dá-nos a Tua paz, dá-nos a Tua paz,      (3x)
Dá-nos a Tua paz

7. Nós sabemos que passamos da morte à vida
Porque nos amamos como irmãos.

8. Já não vos chamo servos, mas amigos,
Porque vos ensinei tudo o que ouvi de Meu Pai.

9. Vinde benditos de Meu Pai,
Entrai na alegria do Meu reino.

10. Tive fome e deste-Me de comer,
Tive sede e deste-Me de beber.

11. Era peregrino e vós Me recolhestes,
Não tinha roupa e deste-Me de vestir.

12. Estava doente e visitastes-Me,
Estava preso e fostes ver-Me.

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

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

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

1. Esta sede de Te encontrar em mim
De correr p’ra Ti, de estar junto de Ti.
Guias pelos vales o decurso do meu rio.
Única razão és Tu, único sustento Tu.
A minha vida existe porque existes Tu!

2. Gira o firmamento sem nunca ter paz,
Mas existe um ponto a brilhar p’ra mim.
A estrela polar que guia os meus passos.
A estrela polar és Tu, a estrela segura Tu,
A minha vida existe porque existes Tu!

Tudo gira à Tua volta em função de Ti.
Não importa o quando, o onde e o porquê!  (bis)

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

1. É este o meu mandamento:
Amai-vos como Eu vos amei.

2. Não há maior prova de amor
Do que dar a vida pelos amigos.

3. Vós sereis meus amigos
Se fizerdes o que vos mando.

4. Amai os vossos inimigos
E orai pelos que vos perseguem.

5. Não julgueis e não sereis julgados:
Perdoai e sereis perdoados.

6. Vede como é grande o amor de Deus
para connosco,
Chamamo-nos e somos filhos de Deus.

Se vos amardes uns aos outros,
Deus permanece em vós.              (bis)


