Acção de Graças
1.És a minha vida, és o meu Senhor.
És o meu caminho e a minha verdade.
Na Tua Palavra, eu caminharei,
2.Creio em Ti, Senhor, Filho de Maria.
Até que a Tua graça me deixe viver Deus eterno e Santo, Homem como nós.
E não terei medo, se estás comigo. Morto por Amor vives em nós,
Eu te peço, fica comigo.
Sendo um só com o Pai e com os que salvaste,
Até que um dia voltarás de novo,
Para abrir-nos o Reino de Deus!
3.És a minha força e o meu rochedo.
És a minha Paz, minha Liberdade.
Nada nesta vida nos separará,
Sei que a Tua mão suave não me deixará
E de todo o mal me libertará,
4.Pai bondoso e santo, nós cremos em Ti.
E no teu perdão viverei.
Filho Salvador em Ti esperamos

XV Domingo do Tempo Comum
15.07.2007

“ ”

Espírito de Amor vem rezar em nós,
Tu que nos reúnes vindos de todas as partes.
E depois, também, por mil caminhos,
Nós seremos sementes de Deus.

Final

Senhor, Tu amas o mundo:
Senhor, Tu amas os homens. (bis)
Amas o mundo inteiro e tudo o que nele vive,
Amas cada homem,
Como se apenas ele existisse em toda a terra.

(Lc 10, 25-37)
Entrada

Na longa estrada de Jericó um homem sofre e eu vou passar,
Vou apressado, vou em missão mas bate triste meu coração.
Se eu penso em mim tu ficas só,
Se eu penso em ti, seremos nós.
A tua dor vai acabar,
E eu mais seguro vou caminhar.
Seremos dois a caminhar na longa estrada de Jericó,
Não temerei, não temerás os salteadores que espreitam lá.

Rito Penitencial

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

Glória

Glória a Deus, glória a Deus
Na terra e nos céus.

(bis)

1.Louvor e glória ao Teu Nome, Aleluia, Aleluia!
Senhor Deus do universo, Aleluia, Aleluia!

Pai Nosso

Cordeiro de Deus

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

2.Vinde, cantemos ao Senhor, Aleluia, Aleluia!
É Ele o nosso Criador, Aleluia, Aleluia!

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

3.Por nós Ele fez maravilhas, Aleluia, Aleluia!
Eterno é o Seu Amor, Aleluia, Aleluia!
4.Eu vou cantar para o Meu Deus, Aleluia, Aleluia!
Todos os dias da minha vida, Aleluia, Aleluia!

Aclamação

Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia. (2x)
Bendizei o Senhor,
Sol e lua, estrelas no céu.
Chuvas e orvalho todos os ventos,
Fogo e calor bendizei o Senhor.

Súplicas

Ouvi-nos Senhor (rezado)

Ofertório

1.Vede, Senhor, quanta gente
Nunca ouviu falar de vós.
Quanta gente não sabe
Que deve amar alguém.
Senhor, aceitai-nos assim.

2.Vede, Senhor, nós chegamos
Prontos a dar o que temos;
A vida alegre ou triste,
O amor que em nós existe.
Senhor, aceitai-nos assim.

Santo

3.Dá-nos, Senhor, a coragem
Que tantas vezes nos falta,
P’ra irmos pelo mundo
Anunciar o amor.
Senhor, aceitai-nos assim.

Santo é o Senhor meu Deus, digno de louvor.
A Ele o poder, toda honra e glória. bis
Hossana! x4
Hossana, ò Senhor!
Bendito o que vem em nome do Senhor.
Como todos os santos cantamos para Ele. Bis

Zé Vieira

Comunhão

Se vos amardes uns aos outros,
Deus permanece em vós.
(bis)
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.Nós sabemos que passamos da morte à vida
Porque nos amamos como irmãos.
7.Já não vos chamo servos, mas amigos,
Porque vos ensinei tudo o que ouvi de Meu Pai.
8.Vede como é grande o amor de Deus para connosco,
Chamamo-nos e somos filhos de Deus.
9.Vinde benditos de Meu Pai,
Entrai na alegria do Meu reino.

