
XXVII Domingo do Tempo Comum

“Se tivésseis fé como um
grão de mostarda, diríeis a
essa amoreira: arranca-te

daí e planta-te no mar, e ela
obedecer-vos-ia.”

FinalFinalFinalFinalFinal

EntradaEntradaEntradaEntradaEntrada
(Lc, 17, 5-10)

07.10.2007

Acção de GraçasAcção de GraçasAcção de GraçasAcção de GraçasAcção de Graças

Jesus é o caminho
Que nos leva à casa do Pai.
Ele é a Verdade e a Vida.
Vinde e louvai!

1. Ninguém fala como Ele e nos dá tanta paz.
Ninguém faz os sinais de poder que Ele faz.
Deus está com Ele.

2. Quem acredita em Mim tem a vida imortal.
Quem Me segue andará numa luz sem igual.
Eu sou a Luz.

1. Senhor, tem piedade; Senhor, tem piedade;
Senhor, tem piedade de nós.                              (bis)

2. Cristo, tem piedade, Cristo, tem piedade,
Cristo, tem piedade de nós.                                (bis)

3. Senhor, tem piedade, Senhor, tem piedade,
Senhor, tem piedade de nós.                              (bis)

Rito penitencialRito penitencialRito penitencialRito penitencialRito penitencial

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.

Ó Maria minha mãe
Mãe de toda a humanidade,
Sê farol e minha luz,
Caminho certo para Jesus.

1. Maria mãe serena,
Sou jovem peregrino.
Acolhe-me em teu regaço,
Ilumina o meu caminho.

2. Pelas estradas vou andando,
Vou de cidade em cidade.
Faz de mim Tua mensagem
De Paz, Amor e Amizade.

3. Teu calor é meu conforto,
Meu escudo e minha espada.
De Ti vem minha força
Maria mãe, Imaculada.

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.



OfertórioOfertórioOfertórioOfertórioOfertório

ComunhãoComunhãoComunhãoComunhãoComunhão

Pai NossoPai NossoPai NossoPai NossoPai Nosso

SantoSantoSantoSantoSanto

SúplicasSúplicasSúplicasSúplicasSúplicas

AclamaçãoAclamaçãoAclamaçãoAclamaçãoAclamação
Gesto da PazGesto da PazGesto da PazGesto da PazGesto da Paz

GlóriaGlóriaGlóriaGlóriaGlória

Gregoriano

Ouvi-nos Senhor, Ouvi-nos Senhor! (Cantado)

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!

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

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!

Aleluia! (4x)   (bis)

1. Cristo Jesus está no meio de nós,
Hoje e sempre, Aleluia!                   (bis)

1. A fé é compromisso que é preciso repartir
Em terras bem distantes ou em nosso próprio lar.
Nós somos missionários, eis a nossa vocação.
Jesus convida todos, ai de mim se eu me calar.

Nesta mesa, ó Senhor, apresentamos
Pão e vinho dons da terra e do trabalho.
Pela Igreja missionária Vos louvamos,
Vede a messe que precisa de operários. (bis)

2. Há muitos consagrados anunciando sem temer
E tantos perseguidos dando vida pela fé.
Mas quem faz de sua vida um sinal de comunhão
Também dá testemunho, nos convida à conversão.

1. Santo, Santo, Santo, é o Senhor, Deus do universo,
Cheios estão os céus e a terra,
Da Tua glória, hossana!

Hossana, hossana, hossana, nos céus!   (2x)

2. Bendito o que vem em nome do Senhor,
Hossana nas alturas, hossana!

Hossana, hossana, hossana, nos céus!  (2x)

1. A paz esteja connosco,  (3x)
Sempre connosco, sempre,
Sempre esteja a paz.

1. 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)

2. Por Teus caminhos me guio
Para louvor do Teu Nome.

3. Não temerei os perigos
Pois sei que Tu estás comigo.

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

5. Tua bondade me ajuda
No viver de cada dia.

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

2. O amor de Cristo nos una,  (3x)
Sempre nos una, sempre,
Sempre como irmãos.


