Cânticos do Domingo IV da Páscoa
8 de maio de 2022 – Ano C
O Senhor é meu Pastor I
Música: Espiritual Negro
Letra: Padre Alberto Neto

O Senhor é meu Pastor, Aleluia
Bis-Refrão

Nada me pode faltar, Aleluia
Graças Te damos Senhor, Aleluia, por tão sublime contraste, Aleluia
O que os soberbos não viram, Aleluia, aos simples o revelastes, Aleluia

Senhor tende piedade II B
Música: “Godspell” de Stephen Schwartz

Senhor tende piedade de nós – Senhor tende piedade de nós
Cristo tende piedade de nós – Cristo, tende piedade de nós
Senhor tende piedade de nós – Senhor tende piedade de nós
Glória a Deus
Música: Meyia

Glória, Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens da paz
Refrão

Glória, Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens da paz
Salmo Responsorial 99 (100)
Música: Pepe Feu

Nós somos o Povo do Senhor; é Ele o nosso alimento.

Bis - Refrão

Aclamação do Evangelho II G
Aleluia, Aleluia, Aleluia ………. Aleluia, Aleluia
Aleluia, Aleluia, Aleluia ………. Aleluia, Aleluia
Eu sou o Bom Pastor: conheço as Minhas ovelhas e elas conhecem-Me.
O Bom Pastor
Música: tradicional Alentejano, adaptação Padre António Cartageno

Quando Te encontro descanso, Tu reconfortas minha alma
Cristo Senhor És o Guia, o Bom Pastor, que me conduz
Minha vida, minha luz, minha vida, minha luz
Tua bondade me ajuda, no viver de cada dia
Santo I
Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo
Cheios estão os céus e a terra da Tua glória Hossana
Hossana, Hossana, Hossana no céu
Hossana, Hossana, Hossana no céu
Bendito o que vem em nome do Senhor
Hossana no céu Hossana

Refrão

Refrão

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

O Senhor é meu Pastor
Letra e Música: Padre Nuno Tovar de Lemos

Confiarei nessa voz que não se impõe, mas que eu ouço bem cá dentro, no silêncio a segredar
Confiarei, ainda que mil outras vozes, corram muito mais velozes, para me fazer parar

E avançarei, avançarei no meu caminho
Agora eu sei que tu comigo vens também
Aonde fores, aí estarei, em Ti avançarei

Refrão

O Senhor é meu pastor, sei que nada temerei
Bis

Ele guia o meu andar, sem medo avançarei

Confiarei na Tua mão que não me prende, mas que aceita cada passo, do caminho que eu fizer
Confiarei, ainda que o dia escureça, não há mal que me aconteça, se contigo eu estiver.

Miraculosa Rainha dos céus
Música: Fausto Neves
Letra: Carlos Moraes

Nossa Senhora, Mãe de Jesus, dá-nos a graça da tua luz.
Virgem Maria, Divina Flor, dá-nos a graça do teu amor.
Miraculosa Rainha dos céus, sob o teu manto tecido de luz
Refrão

Faz com que a guerra se acabe na terra e haja entre os homens a paz de Jesus.
Se em teu regaço, bendita Mãe, toda a amargura remédio tem,
As nossas almas pedem que vás, junto da guerra fazer a paz!

Guiado pela mão

Guiado pela mão, com Jesus eu vou, e sigo como ovelha que encontrou Pastor
Guiado pela mão, com Jesus eu vou, aonde Ele vai
Guiado pela mão, com Jesus eu vou, e sigo como ovelha que encontrou Pastor
Guiado pela mão, com Jesus eu vou, aonde Ele vai

Refrão

Se Jesus me diz amigo, deixa tudo e vem Comigo, como posso resistir ao Seu amor
Se Jesus me diz amigo, deixa tudo e vem Comigo, a minha mão porei na sua e irei com Ele

