O Senhor é meu pastor,
sei que nada temerei.
Ele guia o meu andar,
sem medo avançarei. (2x)
&RQ¿DUHLQD7XDPmRTXHQmRPHSUHQGH
PDVTXHDFHLWDFDGDSDVVRGRFDPLQKRTXHHX¿]HU
&RQ¿DUHLDLQGDTXHRGLDHVFXUHoD
QmRKiPDOTXHPHDFRQWHoDVHFRQ7LJRHXHVWLYHU

XXXIV Domingo do Tempo Comum
Solenidade de Cristo Rei
23.11.2008

(DYDQoDUHLDYDQoDUHLQRPHXFDPLQKR
Agora eu sei que tu comigo vens também.
$RQGHIRUHVDtHVWDUHLHP7LDYDQoDUHL

“Eu próprio irei em busca
das minhas ovelhas e
hei-de encontrá-las”

Refrão

Final
O Teu Reino, Senhor, é justiça,
O Teu Reino, Senhor, é perdão,
O Teu Reino, Senhor, é verdade,
O Teu Reino é, Senhor, salvação.

1. O Teu Reino foi ganho na Cruz.
O Teu Reino foi ganho na dor.
O Teu Reino congrega Teu povo.
O Teu Reino é de Paz e Amor.

(Ez. 34, 11)

Entrada

Vinde, louvai o Senhor!
Vinde, cantai seu amor!
Vinde, aclamai o seu nome:
Cristo Jesus, salvador.
(2x)
1. Vinde à festa da vida que Cristo nos dá.
Festa de paz, alegria, amor e perdão.
E todos unidos à volta do altar,
Louvemos o Senhor.
2. Vinde à ceia de Cristo, do vinho e do pão.
Vinde escutar a palavra, a voz do Senhor.
E todos unidos à volta do altar,
Louvemos o Senhor.

Rito Penitencial
1. Senhor, tem piedade de nós.
Somos o teu povo pecador.
Toma a nossa vida de pecado e dor.
Enche o nosso Espírito de amor.
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2. Cristo, ...
3. Senhor, ...

Glória

1. Cantemos glória ao nosso Deus
P’las maravilhas que Ele fez.
Glória ao Senhor, Louvor ao Senhor,
Cantai-lhe terra inteira, bendizei o Seu Nome.
Glória ao Senhor, Louvor ao Senhor,
Anunciai a Sua Salvação.
&ULRXQRVSDUDVHUPRV¿OKRV
Fez-nos herdeiros do Seu Reino.

Pai Nosso
Pai, Tu que estás no céu
VDQWL¿FDGRVHMD7HXQRPH
venha nós o Teu Reino,
cumpra-se Tua vontade em nós.
Dá-nos hoje o nosso pão
e em cada dia da nossa existência;

Gesto de Paz
Shalom para ti, shalom para ti,
Shalom, shalom.
Deus te dê o amor,
Deus te dê a paz,
Shalom, shalom.

3. Encaminhou-nos para Cristo,
Pelas palavras dos Profetas.

Salmo Responsorial
Aclamação

O Senhor é meu Pastor: nada me faltará

Aleluia, aleluia, o Senhor é nosso Rei! (2x)
1. Cantai ao Senhor um cântico novo,
porque Ele operou maravilhas;
6HXEUDoROKHGHXDYLWyULD
a Ele glória e louvor.

Ofertório

Comunhão
1. Bendito, bendito sejas, Cristo meu Senhor, pela Eucaristia. (2x)
eVIRUoDQRFDPLQKDUOX]QRHQWDUGHFHUHVWUHODTXHQRVJXLD [
2. A Ti vão matar a sede, fonte de água viva, para a vida eterna. (2x)
Os pobres e oprimidos encontram em Cristo a sua cisterna. (2x)
3. Quem bebe de qualquer fonte sempre terá sede no seu caminhar. (2x)
Quem bebe de Jesus Cristo torna-se nascente p’ra sempre a jorrar. (2x)

1. Pela vida de todos nós, que sorri ao nascer do sol,
Pela fé e a dor de quem sofre, Louvado sejas Senhor.
Pelo Pão que nos faz viver, pelo vinho que nos sacia,
Pela fome de tantos sem pão, Louvado sejas Senhor!
Louvado sejas Senhor, Louvado sejas,
Louvado por estes dons que nos dás, Louvado sejas. (2x)
2. Pela música e pela alegria, que ecoa bem dentro de nós,
Pelo sonho de um mundo de Paz, Louvado sejas Senhor.
Pelo sol que aquece esta terra, pela luz qu’ilumina o dia,
Pelo silêncio que fala de Ti, Louvado sejas Senhor!

Santo

perdoa as nossas ofensas
como perdoamos também
e não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos de todo o mal.
Mas livra-nos de todo mal.

O Senhor é Santo, Ele está aqui.
O Senhor é Santo, eu posso sentir. (2x)
1. O Céu e a Terra, proclamam a Vossa glória.
Hossana, hossana, hossana nas alturas.
Bendito o que vem, em nome do Senhor.
Hossana, hossana, hossana nas alturas.

4. Bendito, bendito sejas, pastor que nos levas às aguas da vida. (2x)
$EULVWHVRFRUDomRGHOHVDLXD,JUHMDQRVVD0mHTXHULGD [
5. Vós todos que tendes sede, vinde às águas puras mesmo sem pagar. (2x)
-HVXVTXLVPRUUHUQD&UX]SDUDDWRGRRKRPHPGHJUDoDVDOYDU [
%HQGLWREHQGLWRVHMDVURFKDGRGHVHUWRVDOYDomRGRSRYR [
Que a nossa Eucaristia dê frutos de vida, frutos de amor novo. (2x)

Acção de Graças
&RQ¿DUHLQHVVDYR]TXHQmRVHLPS}H
PDVTXHHXRXoREHPFiGHQWURQRVLOrQFLRDVHJUHGDU
&RQ¿DUHLDLQGDTXHPLORXWUDVYR]HV
corram muito mais velozes, para me fazer parar.
(DYDQoDUHLDYDQoDUHLQRPHXFDPLQKR
Agora eu sei que tu comigo vens também.
$RQGHIRUHVDtHVWDUHLHP7LDYDQoDUHL

