Acção de Graças
Magnificat, Magnificat,
Magnificat anima mea Dominum.
Magnificat, Magnificat,
Magnificat anima mea.
(A minha alma glorifica o Senhor)

II Domingo do Tempo Comum
20.01.2008

Final
Senhor, Tu amas o mundo:
Senhor, Tu amas os homens.

“Eis o Cordeiro de
Deus, que tira o pecado
do mundo.”

(bis)

1. Amas o mundo inteiro e tudo o que nele vive,
Amas cada homem,
Como se apenas ele existisse em toda a terra.
2. Seja forte ou fraco, mais novo ou mais velho,
Seja branco ou negro,
Amas, Senhor, com o mesmo amor todos os homens.

(Jo 1, 29-34)
Entrada
1. Se as águas do mar da vida
Quiserem te afogar.
Segura na mão de Deus e vai.
Se as tristezas desta vida
Quiserem te sufocar.
Segura na mão de Deus e vai.

2. Se a jornada é pesada
E te cansas na caminhada.
Segura na mão de Deus e vai.
Orando, jejuando.
Confiando e confessando,
Segura na mão de Deus e vai.

Segura na mão de Deus.
Segura na mão de Deus.
Pois ela, ela te sustentará.
Não temas, segue adiante
E não olhes para trás.
Segura na mão de Deus e vai.

Rito penitencial
1. Senhor tende piedade, (3x)
Piedade de nós.
2. Cristo tende piedade, (3x)
Piedade de nós.
3. Senhor tende piedade, (3x)
Piedade de nós.
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Glória

Santo
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!

Aclamação
Aleluia, Aleluia, Aleluia! (2x)
1. Cristo, Palavra eterna do Pai,
Aleluia!
Nós Te louvamos e Te aclamamos,
Aleluia!

Súplicas

Ouvi-nos Senhor, ouvi-nos Senhor! (cantado)

Ofertório
1. Eu não sou nada e do nada nasci,
Mas Tu me amas e morreste por mim.
Junto à cruz eu só posso exclamar
Eu sou teu, eu sou teu.
Toma meus braços, Te peço,
Toma meus lábios, Te amo,
Toma minha vida,
Ó Pai eu sou Teu,
(bis)
Eu sou Teu.
2. Quando de joelhos eu Te olho, Jesus,
Vejo a Tua grandeza e minha pequenez.
Que posso dar-Te eu, apenas meu ser,
Eu sou teu, eu sou teu.

Santo i Santo
Hossana, hossana, (3x)
Pa Deus riba di céu.

2. Céu cu terra
Hossana, hossana (Ta canta)
Hossana, hossana (Bo glória)
Hossana, hossana
Pa Deus riba di céu.

1. Santo i Santo
Hossana, hossana (I santo)
Hossana, hossana (I santo)
Hossana, hossana
Pa Deus riba di céu.

3. Bendito quel qui bin
Hossana, hossana (Qui bin)
Hossana, hossana (Na bo nome)
Hossana, hossana
Pa Deus riba di céu.
Santo i Santo

Pai Nosso
Gesto da Paz

Pe. Zé Vieira

Tenha a paz em Deus, irmão,
Tenha a paz em Deus, irmão,
Tenha a paz consigo,
Com seus amigos e seus irmãos.

Comunhão
1. Naquele dia, Eu hei-de, sobre o monte,
Dar um banquete a todos os romeiros.
De nada vai servir correr à frente,
Pois os mais débeis chegarão primeiro.
Felizes os que foram convidados
Para a festa e banquete do Cordeiro.
2. O meu banquete é festa do gratuito,
pois não se vende o amor e não se compra.
Quem tiver sede venha à fonte e beba,
Quem tiver fome venha à mesa e coma.
3. Uma voz clama “Estou à porta e bato”.
Se alguém abrir ao menos um postigo,
Eu hei-de entrar, sentar-me à sua mesa,
E cearemos juntos como amigos.
4. Felizes são, por serem convidados
Para o banquete e a festa do Cordeiro!
Felizes são, se fora não deixarem
Os sem-abrigo e os sem-dinheiro.

(bis)

