
IV Domingo da Quaresma

“Quando o pai o viu,
encheu-se de compaixão e
correu a lançar-se-lhe ao
pescoço, cobrindo-o de

beijos. ”
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1. Caminhamos para ti, ó cidade do Senhor,
Construindo neste mundo, a verdade e o amor.

Povo eleito, povo santo,
Reunido no amor,
Peregrino ao encontro
Da cidade do Senhor.

2. Peregrinos dando as mãos, vai connosco Jesus Cristo:
Ele salva, Ele reina, faz dos homens um só povo.

3. Quem tem fome de justiça, quem tem sede de verdade,
Vinde à mesa da palavra, vinde à fonte de água viva.

Senhor, Senhor, misericórdia.
Senhor, Senhor, misericórdia.

Cristo, Cristo, misericórdia.
Cristo, Cristo, misericórdia.

Senhor, Senhor, misericórdia.
Senhor, Senhor, misericórdia.

O Teu Reino, Senhor, é justiça,
O Teu Reino, Senhor, é perdão,
O Teu Reino, Senhor, é verdade,
O Teu Reino é, Senhor, salvação.

1. O Teu Reino foi ganho na Cruz.
O Teu Reino foi ganho na dor.
O Teu Reino congrega Teu povo.
O Teu Reino é de Paz e Amor.



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 Senhor a nossa prece,
Escutai a nossa oração!

Acção de GraçasAcção de GraçasAcção de GraçasAcção de GraçasAcção de Graças

Glória a Ti, Senhor, Salvador do mundo.
Glória a Ti, Senhor.

Nem só de pão vive o homem
Mas de toda a palavra que vem da boca de Deus.

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.
Refrão

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

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

1. Ilumina-me Senhor com o teu Espírito.
Transforma-me Senhor com o teu Espírito.
Ilumina-me Senhor com o teu Espírito.
Ilumina-me e transforma-me Senhor.

E deixa-me sentir
O fogo do teu amor
No meu coração Senhor.

2. Ressuscita-me Senhor com o teu Espírito.
Converte-me Senhor com o teu Espírito.
Ressuscita-me Senhor com o teu Espírito.
Ressuscita-me e converte-me Senhor.

1. Peregrino a onde vais,
se não sabes por onde ir?
Peregrino, tens um caminho por descobrir.
Se o deserto do teu viver
dificulta a decisão
quem te guia e te encoraja na solidão?

É só Ele o meu Deus, que me dá força e luz;
é só Ele o meu Deus, que me conduz  ( 2x )

2. Peregrino que vais andando
sem rumo no caminhar,
peregrino, que estás cansado de tanto andar
tu que sofres a dura sede
quando é que descansarás?
Volta, amigo, e vem de novo encontrar a paz.

3. Peregrino sem um porquê
peregrino vivendo a dor,
peregrino, o teu caminho não tem valor.
Que encontras-te na solidão
que ilumina o teu caminhar?
Peregrino, quem te acompanha e te faz amar?

Quando Te encontro descanso,
Tu reconfortas minh’alma,

Cristo, Senhor, és o guia,
O Bom Pastor que me conduz.
Minha vida e minha luz.    (2x)

Por Teus caminhos me guio
Para louvor do Teu Nome,

Não temerei os perigos
Pois sei que Tu ‘stás comigo.

O Teu festim me conforta
Faz-me cantar de alegria.

Tua bondade me ajuda
No viver de cada dia,

Minha morada p’ra sempre
Seja Tua casa, Senhor,


