
                                                                                                                                                                                                    

                                                                                            
                                    Vamos aclamar o Senhor 

 
                                                                                                                                                     Música e letra: Padre José Pedro Martins 
Vamos aclamar o Senhor, entre cantos de alegria 
                                                                                               Refrão 
Vamos aclamar o Senhor, celebrar o nosso Deus 
 
 
Cantai um cântico novo, cantai a Deus toda a terra, porque Ele fez maravilhas, e deu-nos a Salvação  
    
Fez aliança de amor, em Jesus Cristo Seu Filho, o nosso libertador, a nossa Luz e Caminho  
 

           
                     Senhor tende piedade II B 

                                                                  Música: “Godspell” 
 
Senhor tende piedade de nós – Senhor tende piedade de nós 
Cristo tende piedade de nós – Cristo, tende piedade de nós 
Senhor tende piedade de nós – Senhor tende piedade de nós 
 
 

                                  Aclamação do Evangelho VII Z 
                                           Música: Espiritual negro “Hey Man” 
                                                                                                              

Aleluia, Aleluia, Aleluia, é a palavra do Senhor      Bis - Refrão 
 
Eu escolhi-vos do mundo, diz o Senhor, para irdes e frutificardes, e para que o vosso fruto permaneça. 
 
 

                    Vinde Senhor 
                                                                       Letra: Padre Alberto Neto 

 
Vinde Senhor, vinde salvar-nos, teu povo espera libertação 
                                                                                                                 Refrão 
Teu povo sente na sua carne, fome e sede da tua Salvação     
      
Olhai a vinha por vós plantada, cheia de silvas, muros no chão  
Fomos nós todos que a devastámos, ela espera Senhor Vossa mão 
 
                                                                                                                                                                                          

                         Santo VI 
                                                           Música: Andrew Lloyd Weber, "Jesus Christ Superstar" 

Santo, Santo, Santo, é o Senhor 
Santo, é o Senhor Deus do universo 
O céu e a terra proclamam, para sempre a Vossa glória, Hossana nas alturas 
 
Santo, Santo, Santo, é o Senhor 
Santo, é o Senhor Deus do universo 
Bendito é aquele que vem, em nome do Senhor, Hossana nas alturas 
Bendito é aquele que vem, em nome do Senhor, Hossana nas alturas   

              Cânticos do Domingo XXVII do Tempo Comum 
 
                             4 de outubro de 2020 – Ano A 

      

 
 



                                                                        Cordeiro de Deus III 
                                                                      Música: Pepe Feu 

 
A paz de Cristo, está no meio de nós 
A paz de Cristo, está no meio de nós 
 
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós 
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós  
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz 
 
 

                               Deixa Deus entrar 
                                                                                                                                                       Letra e música: Irmã Maria Amélia Costa 
 
Deixa Deus entrar, na tua própria casa 
Deixa-te tocar, pela Sua graça 
Dentro em segredo, reza-Lhe sem medo          Refrão 
Senhor, Senhor, que queres que eu faça         
 
 
Tanta coisa me impede de O escutar, me desvia da meta que me propus 
Vou ter coragem de O deixar entrar, vou seguir o clarão, da Sua Luz 
                                                        
 
                                                                          Ao partir do pão 
                                                                                                                                                                       Música: Prof. José Morais 
                                                                                                                                                                                                            Letra: Padre António Figueira 
Ao partir do pão, liberta-se um olhar, em nós 
Presença do Deus vivo, o que aconteceu agora em nossa vida ? 
Tarde te encontrámos, em terra tão distante, e eras tu 
Caminho aberto à vida, sangue derramado por amor 
 
É bom cantar, é bom louvar a Deus, é a vida, é fonte de água pura 
É bom cantar, é bom louvar a Deus, é amor, é chama ardente em nós       Refrão 
Aqui, é Jesus que habita em nós 
 
Ouvimos a tua voz, entre passos de silêncio, sem saber 
Que eras tu em vida, dando força ao nosso caminhar 
Mares de alegria, oh felicidade imensa, de encontrar 
Um Deus que é peregrino, dado aqui em Pão de Eternidade        
 
                          
                                                                      Glória a Ti ó Pai 

                                                                   Música: “Fernão Capelo Gaivota” de Neil Diamond 
Glória a Ti ó Pai, Glória a Ti, Glória a Ti ó Pai   
Glória por toda a vida que nos dás, Glória a Ti ó Pai    
Pela Tua paz ...... Que connosco vai ...... Glória  a Ti ó Pai        
     
Nós daqui, vamos partir a sorrir 
                                                                                            Refrão 
Levando o sonho, a flor, nossa paz, nosso amor 
 
A todos os homens, a todos, a todos os homens  
Levaremos a força de uma vida, a todos os homens  
Esperança renascida ...... que connosco vai ...... Glória a Ti ó Pai 
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