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(Mt. 11, 25-30)

“Vinde a Mim, todos os
que andais cansados e

oprimidos e Eu Vos
aliviarei”

XXXI Domingo do Tempo Comum

Ando à procura de Ti, Senhor,
pelos caminhos vazios da vida.
À noite escura dos sem amor
vem, ò Senhor, dar luz e vida.

1. Deus amou tanto o seu povo e o mundo que criou,
que lhes deu seu próprio Filho, foi morto, ressuscitou.
Dando a vida pelos homens, por eles morreu na cruz,
mas ficou Seu grande amor, que abriu caminhos de luz!!

2. Teus caminhos estão vazios, o desalento é profundo,
não há paz entre os teus filhos, há falta de amor no mundo!
Aceita, porém, Senhor, nossa fé e nossa esperança;
Caminhamos para Ti, com amor e confiança!

FinalFinalFinalFinalFinal
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.



OfertórioOfertórioOfertórioOfertórioOfertório

SantoSantoSantoSantoSanto

AclamaçãoAclamaçãoAclamaçãoAclamaçãoAclamação

Pai NossoPai NossoPai NossoPai NossoPai Nosso

ComunhãoComunhãoComunhãoComunhãoComunhão

SuplicasSuplicasSuplicasSuplicasSuplicas Ouvi-nos Senhor. (rezado)

Gregoriano

Gesto de PazGesto de PazGesto de PazGesto de PazGesto de Paz

SalmoSalmoSalmoSalmoSalmo
ResponsorialResponsorialResponsorialResponsorialResponsorial O Senhor é meu pastor, nada me faltará.

Acção de GraçasAcção de GraçasAcção de GraçasAcção de GraçasAcção de Graças

Aleluia! Aleluia! Aleluia amén!
Amén! Aleluia! Aleluia amén.

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, Santo, Santo és Tu.   (bis)
1. Estão cheios da Tua glória      (bis)
O céu e a terra, Senhor

Santo, Santo, Santo és Tu.   (bis)
2. Bendito aquele que vem         (bis)
Em nome do Senhor.

Santo, Santo, Santo és Tu.   (bis)

1. A Paz vai correndo como um rio,
Vai correndo de mão para mão.
Vai correndo para o deserto
Libertando o meu irmão.

2. A Luz....

3. O Amor...

O Senhor é a minha força, ao Senhor o meu canto.
Ele é nosso salvador.
Nele eu confio e nada temo, nele eu confio e nada temo.

Rito PenitencialRito PenitencialRito PenitencialRito PenitencialRito Penitencial
1. Senhor tende piedade, (3x)
Piedade de nós.

2. Cristo tende piedade...(3x)

3. Senhor tende piedade...(3x)

Buscai o alimento
Que permanece até à vida eterna
Que permanece até à vida eterna.

1. O Senhor é meu pastor: nada me falta.
Leva-me a descansar em verdes prados;
Conduz-me às águas refrescantes
e reconforta a minh’alma.

2. Ele me guia por sendas direitas
por amor do seu nome.
Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos,
não temerei nenhum mal, porque Vós estais comigo:
  o Vosso cajado e o Vosso básculo me enchem de
confiança.

3. Para mim preparais a mesa
à vista dos meus adversários;
com óleo me perfumais a cabeça
e meu cálice transborda.

4. A bondade e a graça hão-de acompanhar-me
todos os dias da minha vida,
e habitarei na casa do Senhor
para todo o sempre.


