
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
                       Pescador de homens 

                                                          Letra e Música: C. Gabarain 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Tu, que nas margens do lago, não escolhes nem sábios nem ricos 
Queres somente, que eu Te siga  
       
Senhor, Tu fixastes os meus olhos, e quiseste meu nome chamar 
                                                                                                                           Refrão 

E eu deixei o meu barco na praia, e contigo encontrei outro mar 
       
Tu , sabes bem o que tenho, no meu barco, não há ouro nem prata 
Somente as redes, e o meu trabalho 

 
 

                                                               Senhor tende piedade I 
 
                                                                                                                                                                Música: “Kumbaya” adaptação de Padre Alberto Neto 

 
Senhor tende piedade, Senhor tende piedade, Senhor tende piedade, de nós 
Cristo tende piedade, Cristo tende piedade, Cristo tende piedade, de nós 
Senhor tende piedade, Senhor tende piedade, Senhor tende piedade, de nós  
 

 
                              Aclamação do Evangelho III-ZC 

                                                                                                                                                                          Música: Pepe Feu 

 
Aleluia, Aleluia, Aleluia ………. Aleluia, Aleluia      Bis 
 
O Reino de Deus está próximo; acreditai na Boa-Nova. 
 

 
                                                               Oração de São Francisco 
 
 
Onde houver ódio, que eu leve o amor, onde há ofensa, que eu leve o perdão                  
Onde há discórdia, que eu leve a união, e na dúvida que eu leve a fé              
 
Onde houver erros, que eu leve a verdade, no desespero, que eu leve a esperança 
Onde há tristeza, que eu leve a alegria, onde há trevas, que eu leve a luz          
 

 
                     Santo I 

 
Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo 
Cheios estão os céus e a terra da Tua glória Hossana 
 
Hossana, Hossana, Hossana no céu         
Hossana, Hossana, Hossana no céu          Refrão 
 
Bendito o que vem em nome do Senhor 
Hossana no céu Hossana 

                         Cânticos do III Domingo do Tempo Comum 
 
                                    24 de janeiro de 2021 – Ano B 

      

 
 



                         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 
 
 

                                                                      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          
 
 
                                                                    Oração de São Pedro 2 
                                                                                                                                                        Letra e Música: Padre Nuno Tovar Lemos 

 
Foi por Ti que um dia fui p’ra além da praia, descobri em Ti um mar que eu nem sabia haver 
“Faz-te ao largo confia em Mim”, disseste e a praia inteira parou 
“Lança as redes confia em Mim”, passaste e segredaste-me “vem” 
 
Onde iria eu sem Ti Senhor, se Tu falas e eu ouço o mar 
Irei contigo onde quer que vás, onde quer que o vento sopre          Refrão 

Até ao dia em que ………. o mar me levar 
 
Vi em Ti a força e a ambição da rocha, invencível eu, contigo a caminhar p’lo mar 
Mas um dia não entendi, vieste p’ra me lavar os pés 
Quem és Tu Senhor quem sou eu, passaste e segredaste-me “vem” 
                                                                      
 

                       Vem connosco Senhor 
 

                                                                                              Letra: Margarida Castel-Branco 
                                                                                                                                            Música: Pepe Feu 

Vem connosco Senhor, não fiques só no Altar    
Há quem espere por Ti, mesmo sem o saber      Refrão 
Há quem espere por Ti, cansado de viver          
E cansado de esperar, uma vida maior      
                                    
 
Como Deus Me enviou, Eu vos quero enviar, apóstolos num mundo, aonde a Minha imagem 
Será o que em vós Sou, uma viva mensagem, chegando onde chegar, levando o que vos dou 


