PARÓQUIA SÃO MIGUEL ARCANJO
13º Domingo Tempo Comum
ENTRADA

ACLAMAÇÃO

Eu te seguirei Onde quer que vás
Onde está teu povo Lá também estás
(bis)

Toda palavra de vida é Palavra de Deus
Toda ação de liberdade é a Divindade
agindo entre nós
É a Divindade agindo entre nós.

As aves do céu tem seu ninho/ Os peixes
tem onde morar/
Leões e raposas também mas o Filho do
Homem não tem....... Onde Morar

Boa nova em nossa vida, Jesus semeou
O Evangelho em nosso peito é chama de
amor. (bis)

Mas lá onde está o teu povo/ É lá onde
queres ficar/
E eu quero estar com meu povo...... Lá
também há de ser meu lugar/
ATO PENITENCIAL
Senhor, tende piedade de nós (bis)
Cristo, tende piedade, de nós. (bis)
Senhor, tende piedade de nós (bis)
GLÓRIA

Todo grito por justiça que sobe do chão
É clamor e profecia que Deus anuncia
para a conversão
Que Deus anuncia para a conversão.
Aleluia, aleluia! Bendita Palavra que faz
libertar (bis).
OFERTÓRIO
A mesa santa que preparamos, mãos que
se elevam a ti, ó Senhor.
O pão e o vinho, frutos da terra, duro
trabalho, carinho e amor:

Glória, glória, anjos nos céus cantam
todo seu amor. E na terra homens de
paz: Deus merece o louvor.

Ô, ô, ô, recebe, Senhor! Ô, ô, recebe,
Senhor!

Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos,
bendizemos, Damos glória ao vosso
nome, nossos dons agradecemos.

Flores, espinhos, dor e alegria, pais mães
e filhos diante do altar.
A nossa oferta em nova festa, a nossa dor
vem, Senhor, transformar!

Senhor Nosso Jesus Cristo, unigênito do
Pai. Vós, de Deus Cordeiro Santo nossas
culpas, perdoai.
Vós que estais junto do Pai como nosso
intercessor. Acolhei nossos pedidos
atendei nosso clamor!
Vós somente sois o Santo, o Altíssimo
Senhor, com Espírito Divino de Deus Pai
no resplendor.

A vida nova, nova família, que celebramos
aqui tem lugar.
Tua bondade, vem com fartura, é só saber
reunir, partilhar.
SANTO
Santo, Santo, Santo
Senhor, Deus do universo
O céu e a terra proclamam
A Vossa glória

Hosa- - - - na nas alturas, Hosa-----na
Hosa- - - - na nas alturas, Hosa-----na
Bendito Aquele que vem
Em nome do Senhor
Bendito Aquele que vem
Em nome do Senhor
COMUNHÃO
Vem, e eu mostrarei que o meu caminho
te leva ao pai. Guiarei os passos teus e
junto a ti ei de seguir.
Sim, eu irei e saberei como chegar ao fim.
De onde vim, aonde vou, por onde irás, irei
também.
Vem, eu te direi o que ainda estás a
procurar A verdade é como o sol e invadirá
teu coração.
Sim, eu irei e aprenderei minha razão de
ser. Eu creio em ti que crês em mim e a
tua luz verei a luz.
Vem, e eu te farei da minha vida participar
Viverás em mim aqui, viver em mim é o
bem maior.
Sim, eu irei e viverei a vida inteira assim.
Eternidade é na verdade, o amor vivendo
sempre em nós.
Vem, que a terra espera quem possa e
queira realizar. Com amor, a construção
de um mundo novo muito melhor.
Sim, eu irei e levaria teu nome aos meus
irmãos. Iremos nós e o teu amor vai
construir enfim a paz.
AÇÃO DAS GRAÇAS
Liberdade vem e canta
E saúda este novo sol que vem
Canta com alegria o escondido
Amor que no peito tens
Mira o céu azul
Espaço aberto pra te acolher
Mira o céu azul
Espaço aberto pra te acolher

Liberdade vem e pisa
Este firme chão de verde ramagem
Canta louvando as flores
Que ao bailar do vento
Fazem sua mensagem
Mira estas flores
Abraço aberto pra te acolher
Mira estas flores
Abraço aberto pra te acolher
Liberdade vem e pousa
Nesta dura América triste vendida
Canta com o teu grito
Nossos filhos mortos e a paz ferida
Mira este lugar
Desejo aberto pra te acolher
Mira este lugar
Desejo aberto pra te acolher
Liberdade, liberdade
És o desejo que nos faz viver
És o grande sentido
De uma vida pronta para morrer
Mira o nosso chão
Banhado em sangue pra reviver
Mira a nossa América
Banhada em morte pra renascer
FINAL
Louvado sejas, meu Senhor, Louvado
sejas,
Pelo sol e pela lua, pelo ar e água pura
Louvado sejas meu Senhor, Amém
Louvado sejas, meu Senhor, Louvado
sejas,
Pelo fogo que ilumina, e a semente que
germina
Louvado sejas, meu Senhor, Louvado
sejas,
Pela morte, e pela terra pelos rios, pelas
serras
Louvado sejas, meu Senhor, Louvado
sejas,
Pelos homens que ainda lutam, pelas tuas
criaturas

