Cânticos do Domingo XVI do Tempo Comum
18 de julho de 2021 – Ano B

Guiado pela mão
Guiado pela mão, com Jesus eu vou, e sigo como ovelha que encontrou Pastor
Guiado pela mão, com Jesus eu vou, aonde Ele vai
Guiado pela mão, com Jesus eu vou, e sigo como ovelha que encontrou Pastor
Guiado pela mão, com Jesus eu vou, aonde Ele vai

Refrão

Se Jesus me diz amigo, deixa tudo e vem Comigo, como posso resistir ao Seu amor
Se Jesus me diz amigo, deixa tudo e vem Comigo, a minha mão porei na sua e irei com Ele

Senhor tende piedade I
Música: Adapt. Padre Aberto Neto de espiritual “Kumbaya”

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

Salmo Responsorial 22 (23)
Música: Pepe Feu

O Senhor me conduz nada me faltará

Bis - Refrão

O Senhor é meu pastor nada me falta, fez-me descansar nos prados verdejantes
Conduziu-me às fontes mais puras e lá restaurou as minhas forças
Ele me guia pelo caminho mais seguro, para glória do Seu nome
Passarei ravinas tenebrosas e não temo, vós estais comigo o Vosso cajado me sossega
Aos olhos dos meus inimigos me preparastes a mesa na abundância
Está repleta a minha taça, corre sobre a minha cabeça o perfume da unção
A Vossa bondade e misericórdia, me acompanham no caminhar da minha vida
Habitarei na Casa do Senhor, ao longo de todos os meus dias

Aclamação do Evangelho VII F
Música: Espiritual negro “Amen”

A…leluia, A…leluia, A…leluia, é a palavra do Senhor
Refrão

A…leluia, A…leluia, A…leluia, é a palavra do Senhor

As Minhas ovelhas ouvem a Minha voz, diz o Senhor; e Eu conheço-as e elas seguem-Me.

Senhor ensina-me a viver B
Música: Les Holroyd BJH
Letra: António Vasco Moraes

Senhor eu peço o Teu amor por nós ...... sendo mais fácil conviver
Com atenção ouvimos Tua voz ...... para podermos aprender
Ó Senhor dá-nos Tua graça e luz ...... para com força caminhar
E carregando esta nossa cruz ...... fica mais fácil suportar

Senhor ensina-me a viver, a dar e a receber, de Ti o que eu mereço
É tudo o que eu Te peço, para continuar, a poder caminhar ......

Refrão

Para a frente ………. para a frente

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

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

O Bom Pastor
Música: Tradicional Alentejano, adaptação Padre António Cartajeno

Quando Te encontro descanso, Tu reconfortas minha alma

Cristo Senhor És o Guia, o Bom Pastor, que me conduz
Minha vida, minha luz, minha vida, minha luz

Não temerei os perigos, pois sei que Tu estás comigo
Tua bondade me ajuda, no viver de cada dia

Refrão

Voa a grande altitude
Letra e música: Irmã Maria Amélia Costa

Não fiques na praia, com o barco amarrado, com medo do mar
Tudo aqui é miragem, mas na outra margem, alguém está a esperar
Como a onda que morre, sozinha na praia, não fiques brincando
No mar confiante, ensina o teu canto, de ave voando

Voa bem mais alto, livre sem alforge, sem prata nem ou … ro
Bis - Refrão

Amando este mundo, esta vida que é campo ………. que esconde um tesouro
Ninguém te ensinou, mas no fundo tu sentes, asas p’ra voar
Nem que o céu se tolde, e as nuvens impeçam, tu não vais parar
Há gente vivendo, tranquila e contente, como eu já vivi
És águia diferente, céu azul cinzento, foi feito p´ra ti

Eu irei
Letra e Música: Renouveau

Eu irei cantar pelo mundo, falar de Ti, meu Salvador
Refrão

Eu irei dar a Boa Nova, dizer aos homens, “Jesus é Amor”

Eu irei, falarei a todos, que esperam receber Teu fogo
Eu irei, levar essa chama, que iluminará o mundo
Eu irei, e já voltarei, e serei mais rico de amor
Eu irei, e já voltarei, bem mais preso a Ti Senhor

