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04 de Fevereiro: 5º Domingo do Tempo Comum
11 de Fevereiro: 6º Domingo do Tempo Comum
Momento
ENTRADA
ATO PENITENCIAL
GLÓRIA
REFRÃO ORANTE
ACLAMAÇÃO
OFERTÓRIO
SANTO
COMUNHÃO

Música
Ó Pai, somos nós o povo eleito
Perdão, Senhor, tantos erros
cometi
Glória a Deus (oficial da liturgia)
Eu te amo ó Deus
Aleluia
De mãos estendidas
Santo
Vem e eu mostrarei

CD
Cantos de Abertura e Comunhão
Coletânea M. Diversas – Fx.18
Festas Litúrgicas 1
Canto Pastoral 2010 – Fx. 37
Liturgia 16 – FX 3

Liturgia VI
C. Pastoral 2008 – Fx.21
Canções para Orar 2

ENTRADA: Ó Pai, somos nós o povo eleito
Refrão: Ó Pai, somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir! (bis)
1. Pra viver da sua vida, aleluia, o Senhor nos enviou, aleluia!
2. Pra ser Igreja peregrina, aleluia, o Senhor nos enviou, aleluia!
3. Pra ser sinal da Salvação, aleluia, o Senhor nos enviou, aleluia!
4. Pra anunciar o Evangelho, aleluia, o Senhor nos enviou, aleluia!
ATO PENITENCIAL: Perdão, Senhor, tantos erros cometi
1. Perdão, Senhor, tantos erros cometi. Perdão, Senhor, tantas vezes me omiti.
Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que falei, pelo irmão que eu julguei. (bis)
Refrão: Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, meu pecado vem lavar com seu amor.
Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor e liberta minha alma para o amor.
2. Perdão, Senhor, porque sou tão pecador. Perdão, Senhor, sou pequeno e sem valor.
Mas mesmo assim Tu me amas, quero então te entregar meu coração, suplicar o teu perdão.
(bis).
GLÓRIA: Glória a Deus
1. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas!
Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados.
2. Senhor Deus, rei dos céus, Deus Pai todo-poderoso.
Nós vos louvamos. Nós vos bendizemos. Nós vos adoramos.
Nós vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória.
3. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus,
Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai.
Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.
Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica.
Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós.
4. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor. Só vós o Altíssimo, Jesus Cristo.
Com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém!

REFRÃO ORANTE: Eu te amo ó Deus
Eu te amo, ó Deus! Eu te amo, ó Deus!
Pois os que te amam brilham como o sol, como o sol ao amanhecer. (Bis)
ACLAMAÇÃO: Aleluia
Refrão: Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
VERSÍCULOS:
Dia 04: 5º Domingo do Tempo Comum
O Cristo tomou sobre si nossas dores, carregou em seu corpo as nossas fraquezas.
Dia 11: 6º Domingo do Tempo Comum
Um grande profeta surgiu, surgiu e entre nós se mostrou;
é Deus que seu povo visita, seu povo, meu Deus visitou!

OFERTÓRIO: De mãos estendidas
Refrão: De mãos estendidas ofertamos o que de graça recebemos.
1. A natureza tão bela que é louvor, que é serviço.
O sol que ilumina as trevas, transformando-as em luz.
O dia que nos traz o pão, e a noite que nos dá repouso
Ofertamos ao Senhor o louvor da criação.
2. Nossa vida toda inteira, ofertamos ao Senhor.
Como prova de amizade, como prova de amor.
Com o vinho, com o pão ofertemos ao Senhor.
Nossa vida toda inteira, o louvor da criação.
SANTO
Santo, Santo, Santo Senhor Deus do universo.
O céu e a terra proclamam a vossa glória e louvor.
Hosana, hosana, hosana no mais alto do céu!
Bendito aquele que vem em nome do Senhor.
Hosana, hosana, hosana no mais alto do céu!
Santo, Santo, Santo Senhor Deus do universo.
Santo, Santo, Santo, Santo Senhor!

COMUNHÃO: Vem, e eu mostrarei
1. Vem, e Eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai, guiarei os passos teus e junto a ti hei
de seguir. Sim, eu irei e saberei como chegar ao fim. De onde vim, aonde vou por onde irás, irei
também.
2. Vem, e 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 à Tua luz verei a
luz.
3. 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.
4. Vem, que a terra espera quem possa e queira realizar, com amor, a construção de um mundo
novo muito melhor! Sim, eu irei e levarei, Teu nome aos meus irmãos. Iremos nós e o Teu amor
vai construir enfim a paz.

