
V Domingo de Quaresma

(Jo. 8, 1-11)

“Mulher, também Eu não te
condeno, vai, e doravante

não tornes a pecar”
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Rito penitencialRito penitencialRito penitencialRito penitencialRito penitencial
Senhor, que viestes-nos salvar
E o coração está arrependido,
Piedade, piedade, piedade de nós.

25.03.2007

Ando à procura de Ti, Senhor
Pelos caminhos vazios da vida,
À noite escura dos sem amor.
Vem ó Senhor, dar luz e vida

1.Deus amou tanto o seu povo,
E o mundo que criou,
Que lhes deu seu próprio filho,
Foi morto, ressuscitou!
Dando a vida pelos homens,
Por eles morreu na cruz;
Mas ficou Seu grande amor,
Abriu caminhos de luz.

2.Teus caminhos ‘stão vazios,
O desalento é profundo:
Não há paz entre os teus filhos,
Há falta de amor no mundo.
Aceita, porém, Senhor,
Nossa Fé e nossa esp’rança!
Caminhamos para Ti,
Com amor e confiança.

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

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

Fazendo uma terra em forma de estrela
Nós vamos seguindo a nossa utopia
Connosco caminha pisando este chão
A jovem amiga de nome Maria.

Maria és a certeza da nossa esperança
Maria és a Mãe desta nossa alegria.
Levantas e alentas todo o jovem que cansa
Tu és a Bíblia aberta, és a Mãe que nos guia.

Levamos o risco e o compromisso
Sujamos os pés pela transformação
Connosco tu vais ò mulher do serviço
Gritando a certeza da libertação.

Semeando a Palavra no mundo já velho
Queremos fazer nossa paz com a vida
E Tu vais connosco falando o evangelho
Primeira cristã és a palavra vivida.
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Santo:Santo:Santo:Santo:Santo:

SúplicasSúplicasSúplicasSúplicasSúplicas

AclamaçãoAclamaçãoAclamaçãoAclamaçãoAclamação Gesto da pazGesto da pazGesto da pazGesto da pazGesto da paz

Escutai Senhor a nossa oração

Acção de GraçasAcção de GraçasAcção de GraçasAcção de GraçasAcção de Graças

Zé Vieira

Como é bom, como é suave
Vivermos todos juntos             (bis)

Juntos como irmãos,
Vivermos todos juntos.            (bis)

Louvor e Glória a Vós Jesus Cristo Senhor (bis)

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

È só Ele o meu Deus, quem 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 encontraste na solidão
Que ilumina o teu caminhar?
Peregrino, quem te acompanha e te faz amar?

Santo, Santo, Santo és Tu.   (bis)
Estão cheios da Tua glória      (bis)
O céu e a terra, Senhor

Santo, Santo, Santo és Tu.   (bis)
Bendito aquele que vem         (bis)
Em nome do Senhor.

Santo, Santo, Santo és Tu.   (bis)

Tomo este pão e este vinho,
Em memória do meu Salvador!
Tomo este pão e este vinho,
São o Corpo e Sangue do Senhor.

1.Bebendo o Teu sangue neste cálice,
Bebo o sangue da Nova Aliança.
O que derramaste pelos homens
Para remissão e esperança.

2.Tomando o pão que é Teu corpo,
Comungo a Igreja transcendente.
Faz Teu corpo eterna a minha alma
Pela fé me salva para sempre
.
3.Levarei comigo a Tua luz,
Irei pelo mundo anunciar,
Que por nós morreste numa cruz,
Mas pudeste a morte derrotar.

4.Comendo o Teu corpo que foi trigo
Suado nas mãos do lavrador,
Levo Tua força que alimenta
P’ra mudar o mundo com amor.

5.Eu venho faminto a esta mesa.
Onde Tu te dás em plenitude.
Venho comungar a esperança.
A vida da minha juventude.

6.Comungar Teu corpo, dom de amor,
É fazer contigo um compromisso:
De gastar a vida pelos outros,
Assumir no Reino meu serviço.

7.O pão que partilho em unidade.
Fermenta de vida a minha acção.
Ela dá força p’ra lutar.
Na libertação e comunhão

8.É fruto maduro do Teu Reino.
É o pão que me torna capaz.
De fazer da minha juventude.
Liberdade, amor. Justiça e paz.

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)

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.


