Cânticos do Domingo XXIV do Tempo Comum
11 de setembro de 2021 – Ano B
Missa de homenagem no 30º dia do
falecimento do Pastor Dimas de Almeida

O Teu Reino
Música: Adaptação Pepe Feu de espiritual americano
Letra: Padre Alberto Neto

O Teu Reino Senhor é Justiça, o Teu Reino Senhor é Perdão
O Teu Reino Senhor é Verdade, o Teu Reino é Senhor Salvação

Refrão

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 Amor

Senhor tende piedade I
Música: Adapt. Padre Aberto Neto do 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 25
Música: Pepe Feu

Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor

Bis - Refrão

Amo o Senhor porque ouviu a minha súplica
E inclinou para mim o Seu ouvido, quando O invoquei
Já me envolviam os laços da morte, no meio da angústia e da aflição
Invoquei o Nome do Senhor: “Senhor salvai a minha vida”
O Senhor é benigno e justo, o nosso Deus é compassivo
Ele vela sobre os fracos; já sem forças me salvou
Arrancou a minha alma da morte, os meus olhos do pranto e os meus pés do abismo
Caminharei na presença do Senhor, na terra dos vivos

Aclamação do Evangelho II AO

Aleluia, Aleluia, Aleluia ………. Aleluia, Aleluia

Bis-Refrão

A minha glória está na cruz do Senhor; por Ele, o mundo foi para mim crucificado, e eu para o mundo.

Como posso ser feliz
Letra: Padre Alberto Neto
Música: Adaptação Pepe Feu, de original brasileiro

A estrada, onde cruzas os irmãos, é o atalho apertado que te levará a Deus
Como posso ser feliz, se ao pobre meu irmão
Eu fechei o coração, meu amor eu recusei

Bis - Refrão

A cruz, que suportam teus irmãos, será sinal de passagem para a comunhão com Deus

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

Ninguém te ama
Letra e Música: Martin Valverde

Quanto esperei este momento …….. quanto esperei que estivesses aqui
Quanto esperei que Me falasses …….. quanto esperei que viesses a Mim
Sei bem o que tens vivido …….. sei bem o que tens chorado
Sei bem o que tens sofrido …….. sempre estive a teu lado

Ninguém te ama como Eu, ninguém te ama como Eu
Olha p'rá cruz, é a minha maior prova ……… ninguém te ama como Eu
Refrão

Ninguém te ama como Eu, ninguém te ama como Eu
Foi por ti, só por ti porque te amo …….. ninguém te ama como Eu

Eu sei bem o que tu dizes …….. mesmo que, às vezes, não Me fales
Eu sei bem o que tu sentes …….. mesmo que, às vezes, não o partilhes
A teu lado caminharei …….. junto a ti sempre estive
Tenho sido o teu apoio …….. fui o teu melhor amigo

A resposta de Deus
Música: “Blowing in the wind” de Bob Dylan
Letra: Padre Alberto Neto

Quantos caminhos tem um homem de andar, antes de lhe chamarem homem
Quantos mares a pomba terá de navegar, antes de dormir sobre a areia
Quantas vezes hão-de soar os canhões, antes de serem banidos para sempre

A resposta amigo vem, trazida por Jesus, que à vida deu sentido numa Cruz
Refrão

A resposta amigo vem, feita Justiça e Pão, a resposta é a Paz, Ressurreição

Quantas montanhas poderão permanecer, antes de serem levadas pelo mar
Quantos anos hão-de viver alguns povos, antes que os deixem ser livres
Quanto tempo um homem voltará a cabeça, tentando fingir que não vê

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, levarei a paz, do Senhor Jesus que me enviou
Eu irei, levando o Senhor, o Seu amor me libertou

