XXIV Domingo do Tempo Comum
13 de Setembro de 2009

“Quem dizem os homens que Eu
sou? E quem dizeis vós que Eu sou?”
Mc 8,27-35

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.
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.
2. Se a jornada é pesada
E te cansas na caminhada.
Segura na mão de Deus e vai.
Orando, jejuando.
&RQ¿DQGRHFRQIHVVDQGR
Segura na mão de Deus e vai.

Rito Penitencial
1. Perdoa, Senhor, o nosso dia,
a ausência de gestos corajosos,
a fraqueza de actos consentidos,
a vida dos momentos mal amados.

2. Perdoa o espaço que Te não demos,
perdoa porque não nos libertámos,
perdoa as correntes que pusemos
em Ti, Senhor, porque não ousámos.
3. Contudo, faz-nos sentir,
perdoar é esquecer a antiga guerra.
E partindo, recomeçar de novo,
como o sol, que sempre beija a terra.

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

Salmo Responsorial

Caminharei na terra dos vivos na
presença do Senhor

Aclamação

Jesus Cristo é o Meu Senhor.
Aleluia!
(bis)
Ele ama-me, Ele ama-me.
Aleluia!
(bis)

Súplicas

Ouvi Senhor a nossa prece,
Escutai a nossa oração.

Ofertório

1. A fé é compromisso que é preciso repartir
Em terras bem distantes ou em nosso próprio lar.
Nós somos missionários; Eis a nossa vocação.
Jesus convida a todos, ai de mim se eu me calar.
Nesta mesa, ó Senhor, apresentamos
Pão e vinho, dons da terra e do trabalho.
Pela Igreja missionária vos louvamos.
Vêde a messe que precisa de operários. (bis)
2. Há muitos consagrados anunciando sem temer,
E tantos perseguidos dando a vida pela fé.
Mas quem faz de sua vida um sinal de comunhão
Também dá testemunho, nos convida à conversão.

Santo

Santo, Santo, Santo és Tu. (bis)
Estão cheios da Tua glória
(bis)
O céu e a terra, Senhor
Santo, Santo, Santo és Tu. (bis)
Bendito aquele que vem
(bis)
Em nome do Senhor.
Santo, Santo, Santo és Tu. (bis)

Pai Nosso
Que o Teu Reino venha sobre esta terra

Cordeiro de Deus

Comunhão
Eis o caminho, eis o caminho,
Eis o caminho da salvação.
1. Amai-vos uns aos outros como irmãos,
Tomai com alegria a vossa cruz.
No dor e na ventura dai as mãos,
Ireis pelos irmãos até Jesus.
(bis)
2. Que a vossa vida seja uma oração.
A vida não é vida sem amor;
Amai-vos, pois, com todo o coração,
Ireis pelos irmãos até ao Senhor.

(bis)

3. Áquele que cair estendei a mão,
Ao inimigo, em Cristo perdoai.
Amai-vos uns aos outros como irmãos,
Ireis pelos irmãos até ao Pai.
(bis)
4. Jesus nos ensinou que em cada dia
A cruz está na vida do cristão;
Aquele que a levar com alegria
Encontra nela a paz e a salvação.
(bis)

Acção de Graças

Eu quero ser, Senhor amado,
Como barro nas mãos do oleiro.
Rompe-me a vida, faz-me de novo,
Eu quero ser um vaso novo.

Final
Ide em nome do Senhor,
Com justiça, paz e amor.
Fazei um mundo melhor,
Ide em nome do Senhor.
A quem tiver fome / Dai de comer.
A quem tiver sede / Dai de beber.
Ao oprimido / Libertação.
Lutai contra a guerra e exploração.

Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo,
Tem piedade de nós, tem piedade de nós. (3x)
Tem piedade de nós.
(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
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