Cânticos para a Santa Missa
Santa Maria de Carreço – 6 de Novembro de 2011
Domingo XXXII do Tempo Comum – Festa do Acolhimento
Entrada – Deixa Deus Entrar:

Ofertório – Dedico-Te Ó Pai Este Poema:

Deixa Deus entrar, na tua própria casa,
Deixa-te tocar, pela Sua graça.
Dentro em segredo, reza-lhe sem medo,
Senhor, Senhor, que queres que eu faça.

Dedico-Te ó Pai este poema
De vida que em Ti vive feliz!
Toma este pedaço de argila, Senhor,
Faz dele Tua vasilha de amor. (bis)

Só no fundo do ser eu vou encontrar
As razões de viver, as razões de amar.
É bem dentro de nós que está a raiz,
Que nos faz amar e ser feliz.

Pela vida que me deste e celebro no Teu lar.
Mil graças e louvores só para Ti!
Porque sempre eu Te ouço constantemente a chamar.
Mil graças e louvores só para Ti!

Glória:
Glória a Deus no mais alto dos Céus
Haja paz para os homens na terra!
Te louvamos e Te bendizemos
E Te damos mil graças Senhor!
Ó Pai Santo, criador do mundo,
Que governas o céu e a terra;
Te rogamos que venha o Teu Reino,
Que se faça a Tua vontade.
Jesus Cristo, cordeiro de Deus:
Perdoai os pecados do mundo,
Vos sentais à direita do Pai,
Acolhei esta nossa oração.
Demos glória ao Espírito Santo,
Que num corpo reuniste a Igreja:
Os Teus dons difundi pelo mundo,
Como fonte de vida e amor.

Pelo céu que me envolve e desafia a subir.
Mil graças e louvores só para Ti!
Por poder voar mais alto, mesmo depois de cair.
Mil graças e louvores só para Ti!

Santo:
Santo és Tu Senhor Deus do Universo.
O céu e a terra proclamam a Tua glória.
Hossana, hossana, hossana,
Hossana, hossana, hossana, hossana.
Santo és Tu Senhor Deus do Universo.
Bendito Aquele que vem em nome do Senhor.
Hossana, hossana, hossana,
Hossana, hossana, hossana, hossana.

Pai Nosso – Galego:
Salmo:
A minha alma tem sede de Vós, meu Deus.
A minha alma tem sede de Vós, meu Deus.

Aleluia (de M. Simões):
(Solista) Aleluia.
(Coro) Aleluia, Aleluia, Aleluia.
(Solista) Versículo.
(Coro) Aleluia, Aleluia, Aleluia.

Junto ao mar eu ouvi hoje,
Senhor, Tua voz que me chamou
e me pediu que me entregasse
a meu irmão.
Essa voz me transformou,
a minha vida ela mudou
e só penso agora, Senhor,
em repetir-Te:
Pai nosso, em Ti cremos,
Pai nosso, Te oferecemos,
Pai nosso, nossas mãos
de irmãos (bis)

Quando vá p’ra outros lugares
terei eu que abandonar
minha família e meus amigos
para seguir-Te.
Mas eu sei que algum dia,
irei ensinar Tua verdade
a meu irmão e, junto a ele,
repetir-Te.

Acção de Graças – O Verbo de Deus:

Cordeiro de Deus:

Queres saber o segredo do coração de Deus?
Volta a olhar o amor pela primeira vez.

Paz, Paz, proclama o Teu Senhor,
Paz, Paz, por Cristo Redentor (Bis)
Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo,
Tende piedade, piedade de nós. (Bis)
Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo,
Dá-nos a paz, a paaaz!

Comunhão – É o Meu Corpo:
Como o Senhor nos amou, jamais alguém pode amar;
P’lo caminho da justiça nos ensina a caminhar.
Quando estamos reunidos e partilhamos seu pão,
Ele nos dá o seu amor e a sua paz.
É o meu Corpo: tomai e comei.
É o meu Sangue: tomai e bebei,
Porque eu sou a Vida, porque eu sou o Amor!
– Ó Senhor faz-nos viver no teu amor.
Como o Senhor nos amou, jamais alguém pode amar,
Em tudo o que nos legou, manifestou o seu amor:
Quem comer a minha carne e beber o meu sangue
Permanecerá em mim e eu nele.
Sempre que este pão tomais e deste cálix bebeis,
Até que o Senhor volte, sua morte anunciais.
Quem tomar indignamente este santo alimento,
Será réu do Corpo e Sangue do Senhor.
Como o Senhor nos amou, jamais alguém pode amar;
Reuniu os homens todos na justiça e na verdade.
Quem no mundo quer amar, é um membro do sou Corpo,
Nada o pode separar do seu amor.
Glória ao Pai que nos criou, glória ao Filho Redentor,
Glória ao Espírito da vida que nos dá o seu amor.
Unidos por este pão que o Senhor transformou!
Demos graças ao Senhor que nos salvou!

Queres saber de que cor são os sonhos de Deus? (bis)
Volta a olhar o mundo pela primeira vez.
Pois o Verbo de Deus acampou entre nós. (3x)
Queres saber o lugar da morada de Deus?
Volta a olhar o Homem pela primeira vez.

Final – Onde Deus Te Levar:
Podes achar que não tens
P’ra onde ir, nem que fazer
Não sabes bem quem és aqui,
Neste mundo, tão grande e frio.
Mas há qualquer coisa em ti
Que te faz querer,
Querer ser alguém,
Querer ser alguém…
E a vida não vai parar,
Vai como o vento,
Tens tudo a dar
Não percas tempo
Podes saber que vais chegar
Onde Deus te levar.
Mas pode ser tão difícil,
De acreditar em Deus assim
Será que Deus se vai lembrar…
De me ajudar. Será que sim?
Mas há qualquer coisa em mim
Que me faz querer:
Acreditar
Acreditar!
E a vida não vai parar,
Vai como o vento,
Tens tudo a dar
Não percas tempo
Podes saber que vais chegar
Onde Deus te levar.
(2x)

(bis)

(bis)

