Acção de Graças
Eu por Ti!

Final

Dá-nos um coração grande para amar,
Dá-nos um coração forte para lutar.

XXX Domingo do Tempo Comum
26.10.2008

1. Homens novos amando sem fronteiras,
Não havendo mais raça nem lugar!
Homens novos ao lado dos pobres,
Partilhando com eles tecto e pão.

“Amarás o teu próximo
como a ti mesmo”
(Mt. 22, 34-40)
Entrada

1. No Espírito unidos somos um no Senhor, (2x)
E imploramos que um dia nos unamos no amor.
Pelo amor conhecido é o cristão, pelo amor,
Pelo amor conhecido é o cristão.
2. De mãos dadas iremos, somos todos irmãos. (2x)
Pregaremos as novas, pois Deus guia as nações.
3. Lado a lado haveremos todos de trabalhar, (2x)
E o amor e a justiça hão-de um dia vencer.

Rito Penitencial
Senhor, tem piedade; Senhor, tem piedade;
Senhor, tem piedade de nós.
(2x)
Cristo, tem piedade; Cristo, tem piedade;
Cristo, tem piedade de nós.
(2x)
Senhor, tem piedade; Senhor, tem piedade;
Senhor, tem piedade de nós.
(2x)
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Glória

Glória, glória a Deus.
Glória, glória a Deus.
Glória, glória a Deus.
Glória, glória a Deus. (2x)

1. Nós Te louvamos e Te bendizemos,
Te adoramos e glorificamos,
Te damos graças, Senhor

3. Tu que tiras o pecado do mundo,
Tu que estás à direita do Pai,
Tem piedade de nós.

2. Senhor Jesus, Filho Unigénito
Senhor Deus, Cordeiro de Deus,
Filho de Deus nosso Pai.

4. Só Tu és Santo, só Tu o Senhor,
Tu altíssimo, Jesus Cristo,
Na glória de Deus Pai.

Salmo
Responsorial

1. Santo é o Senhor meu Deus, digno de louvor.
A Ele o poder, toda honra e glória. (bis)
Hossana! (4x)
Hossana, ò Senhor!
2. Bendito o que vem em nome do Senhor.
Como todos os santos cantamos para Ele. (bis)

Pai Nosso

Faz a Paz, escolhe o amor.
Vai, constrói um mundo melhor!
Abraça os homens: são teus irmãos!
Serás feliz na união!

Comunhão
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia!
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia!
1. Bendito O que vem (que vem),
Em nome do Senhor (Senhor),
Bendito o reino,
O reino de Seu pai David.

Ouvi-nos Senhor, ouvi-nos Senhor!
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Gesto de Paz

Eu Vos amo Senhor, Vós Sois a minha força.

Aclamação

Suplicas

Santo

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.

Ofertório
1. Esta sede de Te encontrar em mim
De correr p’ra Ti, de estar junto de Ti.
Guias pelos vales o decurso do meu rio.
Única razão és Tu, único sustento Tu,
A minha vida existe porque existes Tu.

3. Brilha a Tua luz no centro do meu ser,
dás sentido à vida que em mim nasceu:
tudo o que farei será somente amor.
Único sustento és Tu, a estrela polar Tu,
a minha vida existe porque existes Tu.

5. Não julgueis e não sereis julgados:
Perdoai e sereis perdoados.

Tudo gira à Tua volta em função de Ti
Não importa quando, onde e o porquê.
(bis)

Para terminar:
Esta sede de Te encontrar em mim
De correr p’ra Ti, de estar junto de Ti.

7. Já não vos chamo servos, mas amigos,
Porque vos ensinei tudo o que ouvi de Meu Pai.

2. Gira o firmamento sem nunca ter paz,
mas existe um ponto a brilhar p’ra mim:
a estrela polar que fixa os meus passos.
A estrela polar és Tu, a estrela segura Tu,
a minha vida existe porque existes Tu.

6. Nós sabemos que passamos da morte à vida
Porque nos amamos como irmãos.

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.

