Cânticos do XXXIV Domingo do Tempo Comum
Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo Rei do Universo
21 de novembro de 2021 – Ano B

Todo o mundo
Todo o mundo é um hino de glória, à grandeza de Deus nosso Rei
Cada homem é imagem sagrada, do Amor, de Deus nosso Pai
.
Aleluia, Deus Pai e Senhor, Aleluia p'lo seu grande Amor
Refrão

Aleluia, Deus Pai e Senhor, Aleluia p’lo seu grande Amor
Na alegria dos dias felizes, na tristeza dos dias sombrios
Não nos deixes sem tua amizade, com teu Filho, sê Luz e bondade

Senhor tem piedade I
Senhor tem piedade de nós, somos o teu povo pecador
Toma a nossa vida, de pecado e dor, enche o nosso espírito de amor
Cristo tem piedade de nós, somos o teu povo pecador
Toma a nossa vida, de pecado e dor, enche o nosso espírito de amor
Senhor tem piedade de nós, somos o teu povo pecador
Toma a nossa vida, de pecado e dor, enche o nosso espírito de amor, enche o nosso espírito de amor

Salmo Responsorial 92 (93)
Música: Pepe Feu

O Senhor é Rei num trono de luz.

Bis - Refrão

Aclamação do Evangelho II AG
Aleluia, Aleluia, Aleluia … Aleluia, Aleluia

Bis-Refrão

Bendito O que vem em nome do Senhor; bendito o Reino que vai chegar, o Reino do nosso Pai David.

Vede Senhor
Música: "As tears goes by" - The Rolling Stones

Vede Senhor, nós chegámos, prontos a dar o que temos
A vida alegre ou triste, o amor que em nós existe
Senhor aceitai-nos assim
Vede Senhor, nós queremos, ser instrumentos do Teu Reino
Espalhar a paz o amor, alegria, esperança
Senhor aceita-nos assim, … assim

Santo IV
Santo, Santo, Santo, é o Senhor Deus do Universo
O céu e a terra, proclamam a Vossa glória
Hossana, Hossana, Hossana, lá nas alturas
Refrão

Hossana, Hossana, Hossana, lá nas alturas
Bendito é aquele que vem em nome do Senhor
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

Hinos de Glória
Música: “Canticorum Jubilo” - Haendel

Hinos de glória, cantemos ao Senhor
Bis-Refrão

Cantemos vitória, Aleluia
Cantai povos todos, Cristo é nosso Rei, nós somos seu povo, somos sua grei
Pela Eucaristia, Cristo é nosso Pão, Vida e alegria, nossa Salvação

Senhor aqui nos tendes
Música: “Cantar de emigração” de Adriano Correia de Oliveira
Letra: Maria Durão e Luís Roquete

Senhor, aqui nos tendes, juntos para Te amar
Só Tu conheces e entendes, tudo o que temos p’ra dar
Dor e pobreza, toda a alegria, tanto sofrer e amar
Que a vida oferece e cria, que a vida leva e traz
Ó Cristo, de braços cansados, sem Ti Senhor que seria
A tormenta dos pecados e o medo da manhã fria
Então ...... faz de nós ó Deus, teu repouso e morada
Dos muitos dos que são Teus, torna a terra abençoada ...... faz ó Deus

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
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 e Amor
Todo o homem que luta e que sofre, construindo Teu Reino na dor
Há-de ver o Teu Reino crescer, construído na Paz e Amor

Refrão

