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07 de Outubro: 27º. Domingo do Tempo Comum
14 de Outubro: 28º. Domingo do Tempo Comum
21 de Outubro: 29º. Domingo do Tempo Comum
28 de Outubro: 30º. Domingo do Tempo Comum
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Viver é encontrar-se
Senhor vós sois o caminho
Glória a Deus
A Alegria do Evangelho
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CD
Viver é encontrar-se
Dízimo é partilha
Celebrações Especiais 3
Cantando a alegria do Evangelho
À escolha
O Espírito da Missão
O Espírito da Missão
Canto pastoral 2007

ENTRADA – Viver é encontrar-se
1. Juntos, bem presentes estamos e na fé celebramos nosso encontro com Deus e Senhor.
Temos nossa história da vida, seja alegre ou sofrida, tudo canta em sincero louvor.
Refrão: Viver é encontrar-se com Deus, com os irmãos. No encontro com o mundo, está
nossa missão.
2. Gestos, todo o bem que fazemos nesta hora trazemos num encontro de fé, gratidão.
Passos, nos caminhos que andamos, para Deus orientamos como um povo que quer ser irmão.
3. Tempo ocupado na lida, a serviço da vida corresponde ao que Deus quer de nós.
Sonhos de um mundo fraterno só o amor que é eterno, pode nos garantir e nos dar.
ATO PENITENCIAL: Senhor vós sois o caminho
1. Senhor, vós sois o caminho, guiai-nos ao Pai com carinho.
De nós tende piedade, Senhor tende piedade!
2. Ó Cristo, sois a verdade. Enchei-nos de caridade.
De nós tende piedade, ó Cristo tende piedade!
3. Senhor, vós sois nossa vida, buscais a ovelha perdida.
De nós tende piedade, Senhor, tende piedade!
GLÓRIA: Glória a Deus
Refrão: Glória, glória, glória a Deus nas alturas e na terra paz aos homens. (bis)
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.
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.
Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo.
Com o Espírito Santo na glória de Deus Pai.

REFRÃO ORANTE: A Alegria do Evangelho
Alegria do Evangelho enche o nosso coração.
Ilumina a vida inteira no encontro com Jesus.
Ilumina a vida inteira no encontro com Jesus.
ACLAMAÇÃO: No Evangelho da vida
Refrão: Aleluia, aleluia, aleluia!
VERSÍCULOS
07 de Outubro: 27º. Domingo do Tempo Comum
Se amarmos uns aos outros, Deus em nós há de estar; e o seu amor em nós se aperfeiçoará.
14 de Outubro: 28º. Domingo do Tempo Comum
Felizes os pobres em espírito, porque deles é o Reino dos Céus.
21 de Outubro: 29º. Domingo do Tempo Comum
Jesus Cristo veio servir, Cristo veio dar sua vida.
Jesus Cristo veio salvar, viva Cristo, Cristo viva!
28 de Outubro: 30º. Domingo do Tempo Comum
Jesus Cristo, Salvador, destruiu o mal e a morte; fez brilhar, pelo Evangelho, a luz e a vida
imperecíveis.
OFERTÓRIO: Vamos preparar a ceia
1. Nosso Deus fez um mundo tão perfeito, colocou em nosso peito a semente do amor.
E, por isso, é que somos seus convivas e formamos hóstias vivas, nesta casa do Senhor.
Refrão: Vamos preparar a ceia. Vamos repartir o pão! Quero ver a mesa cheia dos sinais da
salvação. Vamos preparar a ceia, vamos repartir o vinho! Quero ver a casa cheia de ternura
e de carinho.
2. Nosso Deus fez de nós uma família, numa Igreja que partilha, e se oferta em oblação.
Para que ofertemos pão e vinho que dão força no caminho e nos levam à doação.
3. Nosso Deus sabe ouvir nosso clamor, e, com todo sofredor, faz a nova aliança.
Também nós, o que temos partilhamos, o que somos ofertamos, pra gerar mais esperança.
SANTO
Santo, Santo, Santo! Senhor Deus do universo.
O céu e a terra proclamam a vossa glória!
Hosana nas alturas, Hosana! (bis)
Bendito aquele que vem em nome do Senhor. (bis)
Hosana nas alturas, Hosana! (bis)
COMUNHÃO: Sempre tua Senhor
1. Sempre tua, Senhor, foi essa messe, que caminha na paz que o céu lhe deu.
Perseguido, o teu povo então mais cresce e exaltado, se sente então mais teu!
Refrão: Neste Pão, o infinito é Migalha, que constrói todo um céu, Pai bendito!
Quem assim no teu reino trabalha, brilha, ó Pai como luz do infinito!
2. Vão os povos, Senhor, honrar teu nome ao ouvirem a voz de seu Pastor.
Na alegria verão banida a fome, no louvor, cantarão o teu louvor!
3. Missionária da paz vai tua Igreja, na certeza da paz sempre maior.
Nas estradas do mundo então viceja a esperança de um mundo bem melhor!
4. Entre nós estiveste, ó Deus fiel, a plantar o teu Reino em tua Luz.
Contemplando na terra então o céu, tudo ao Pai tua Igreja então conduz!

12 de Outubro: Nossa Senhora da Conceição Aparecida
NOTA: Os cantos sairão no folheto do dia 07
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É grande o Senhor
Ave Maria
Aleluia, disse a mãe de Jesus
Maria nas bodas de Caná
Quando o teu Filho contigo vier

CD
Festas Litúrgicas 3
Mantras Frei Luz Turra
N. S. Aparecida e Cantar a Liturgia
Agnus Dei 1995
Liturgia 1

ENTRADA: É grande o Senhor
1. É grande o Senhor, é o nosso Deus! Atento aos corações, buscou em Nazaré:
Dentre os humildes, Maria foi eleita, vinde todos celebrar tamanha fé.
Refrão: Fez em mim grandes coisas, de um jeito bem novo, que acolhe, que integra.
Fez visita ao seu povo, falou e cumpriu, a minh’alma se alegra!
2. Fiel, compassivo é o nosso Deus! Atento a toda dos, conosco vem morar:
Dispensa orgulho e poder, nutre os famintos, vinde, pois, toda esperança celebrar!
3. Coragem que anima, é o nosso Deus! Atento ao novo Reino, ouviu nosso clamor:
Trouxe o perdão, reanimou os humilhados, vinde todos celebrar seu grande amor!
REFRÃO ORANTE: Ave Maria
Ave Maria, Ave Maria. Ave, ave! Ave Maria!
ACLAMAÇÃO: Aleluia, disse a mãe de Jesus
Refrão: Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. (bis)
Disse a Mãe de Jesus aos serventes: “fazei tudo o que Ele disser”.
OFERTÓRIO: Maria nas bodas de Caná
1. Quando faltou vinho naquela festa, Maria. Tu percebeste em todos havia aflição.
Olhaste para teu Filho e pediste a Ele e Jesus te atendeu, a graça aconteceu,
a água foi transformada em vinho pra todos.
2. Quando faltou a alegria em minha vida, tu percebeste o cansaço em meu coração.
Olhaste para teu Filho e pediste a Ele e Jesus te atendeu, veio e me socorreu.
Hoje eu canto alegre o mesmo canto seu: O Senhor fez em mim maravilhas!
O Senhor fez em mim maravilhas! O Senhor fez em mim maravilhas! Santo é o Senhor!
COMUNHÃO: Quando teu Filho contigo vier
1. Quando o teu Filho contigo vier, pra festa da vida fazer:
Ensina-nos, Maria, a fazer o que Ele disser!
Refrão: Tudo é possível nas tuas mãos, meu Senhor! A eucaristia é teu milagre de amor!
2. Quando o vinho do amor nos faltar e a gente ao irmão se fechar:
Ensina-nos, Maria, a fazer o que Ele disser!
3. Quando na mesa do nosso irmão faltar água, vida e pão:
Ensina-nos, Maria, a fazer o que Ele disser!
4. Quando faltar a justiça entre nós e muitos ficarem sem voz:
Ensina-nos, Maria, a fazer o que Ele disser!
5. Quando o serviço ao irmão nos custar, cedendo à preguiça o lugar.
Ensina-nos, Maria, a fazer o que Ele disser!
6. Quando o homem, em nome da paz, matar o irmão pra ter mais:
Ensina-nos, Maria, a fazer o que Ele disser!
7. Quando a tristeza invadir nosso ser, e a vida o sentido perder:
Ensina-nos, Maria, a fazer o que Ele disser!
8. Quando é difícil ser bom e ter fé na força e poder que Deus é:
Ensina-nos, Maria, a fazer o que Ele disser!

