Acção de Graças
O reino de Deus é um reino de paz,
Justiça e alegria.
Senhor em nós vem abrir,
As portas do Teu reino.

Final

É tempo de ser esperança
É tempo de comunicar
É tempo de ser testemunha de Deus
Neste mundo que não sabe amar.

XXVI Domingo do Tempo Comum
28.09.2008
(bis)

“Os publicanos e as
mulheres de má vida, irão
diante de vós para o Reino
de Deus.”

1. Sou apenas mais um cidadão que acredita no amor;
E quem crê por favor não disfarce a esperança que tem;
Quem não crê tem a minha amizade e respeito também.
Eu, porém, acredito em Jesus a quem chamo Senhor.

(Mt 21,28-32)
Entrada
1. Já se ouvem nossos passos a chegar,
Já se ouvem nossas vozes de alegria
Neste dia que é uma bênção
Para a Igreja reunida
Jesus Cristo nos congrega e faz Irmãos.
Como são belos os pés
Que anunciam a paz
E as mãos que repartem o pão.
Na refeição do Cordeiro da Palavra,
Vinho e Pão
Somos o povo de Deus em comunhão
2. Todos vós que tendes sede,
Vinde beber da fonte da verdade,
Saciai a vossa fome sem pagar vinho nem pão!
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3. Já se mudam nossos corações de pedra
Pela força do Espírito de Deus.
Já vencemos as barreiras
Que destroem a harmonia
Jesus Cristo nos congrega e faz Irmãos.

Rito Penitencial

Santo

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

(2x)

Glória
1. Cantemos glória ao nosso Deus,
P’las maravilhas que Ele fez.

2. Criou-nos para sermos filhos,
Fez-nos herdeiros do Seu Reino.

Glória ao Senhor, Louvor ao Senhor,
Cantai-lhe terra inteira, bendizei o
Seu Nome.
Glória ao Senhor, Louvor ao Senhor,
Anunciai a Sua Salvação.

3. Encaminhou-nos para Cristo,
Pelas palavras dos Profetas.
4. Em Cristo Fez-se igual aos Homens,
Anunciou a Boa Nova.

Aclamação
Canta
Canta
Canta
Canta

Aleluia ao Senhor,
Aleluia ao Senhor,
Aleluia, canta Aleluia,
Aleluia ao Senhor,

Ele é Senhor e Salvador...

Suplicas

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

Ofertório

Santo, Santo é o Senhor.
Senhor Deus do universo.
O céu e a terra proclamam
A Vossa Glória.
(bis)

Pai Nosso

1. O céu e a terra proclama a Vossa glória.
Hossana nas alturas.
Bendito o que vem em nome do Senhor!
Hossana nas alturas.

Pe. Zé Vieira (J. Rocha Monteiro)

Cordeiro de Deus
Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo,
Tem piedade de nós, tem piedade de nós.
Tem piedade de nós.

(3x)

(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

Comunhão

1. Como o Senhor nos amou, jamais alguém pode amar;
P’los caminhos da justiça nos ensina a caminhar.
Quando estamos reunidos e partilhamos Seu Pão,
Ele nos dá o Seu amor e a Sua paz.
É o Meu Corpo: Tomai e comei.
É o Meu Sangue: Tomai e bebei,
Porque Eu sou a Vida, porque Eu sou o Amor!
Ó Senhor faz-nos viver no Teu amor.
2. Como o Senhor nos amou, jamais alguém pode amar;
Em tudo o que nos legou, manifestou o Seu amor:
Quem comer a minha carne e beber o meu sangue
Permanecerá em Mim e Eu nele
3. Sempre que este pão tomais e deste cálice bebeis,
Até que o Senhor volte, Sua morte anunciais.
Quem tomar indignamente este santo alimento,
Será réu do Corpo e Sangue do Senhor.

1. Não esperes pão se antes não semeaste,
colherás frutos, mas primeiro há que podar.
Deus cuidará a obra que começou,
A mim, a ti só compete semear.

2. Não vivas sempre preso ao tempo que passou,
Que lindo o “hoje, aqui e agora” p’ra viver!
Se é Deus quem rega o que o homem semeou,
Verás então como as flores vão nascer.

4. Como o Senhor nos amou, jamais alguém pode amar;
Reuniu os homens todos na justiça e na verdade.
Quem no mundo quer amar, é um membro do Seu Corpo,
Nada o pode separar do Seu Amor.

Daremos fruto abundante e saboroso,
Daremos fruto que há-de permanecer.
Se acreditarmos na Palavra de Jesus:
“Sem Mim nada podereis fazer”.

3. Enterra o medo, inimigo do amor,
Afasta as nuvens porque a luz deve brilhar.
Com muito amor, vai regando a semente,
A mim, a ti só compete semear.

5. Glória ao Pai que nos criou, glória ao Filho Redentor,
Glória ao Espírito da vida que nos dá o Seu amor.
Unidos por este pão que o Senhor transformou!
Demos graças ao Senhor que nos salvou!

