Cânticos do Domingo XIV do Tempo Comum
3 de julho de 2022 – Ano C
35 anos da partida do Padre Alberto Neto

O Dia do Senhor
Letra: Padre Alberto Neto

Irmãos exultemos o Senhor nos ama, é o Dia do Senhor
Vivamos em unidade esta Eucaristia, é o Dia do Senhor
Aleluia, Aleluia, o Senhor vai chegar
Refrão

Aleluia, Aleluia, seu amor está em nós
O Senhor é o rochedo Ele é nossa força, é o Dia do Senhor
Com Ele construiremos a cidade nova, é o Dia do Senhor

Senhor tende piedade I
Música: Adapt. Padre Aberto Neto do espiritual “Kumbaya”

Senhor tende piedade, Senhor tende piedade, Senhor tende piedade de ….. nós
Cristo tende piedade, Cristo tende piedade, Cristo tende piedade de ….. nós
Senhor tende piedade, Senhor tende piedade, Senhor tende piedade de ….. nós

Salmo Responsorial 65(66)
Música: Pepe Feu

A terra inteira aclame o Senhor

Bis – Refrão

Aclamação do Evangelho II P
Aleluia, Aleluia, Aleluia …… Aleluia, Aleluia

Bis – Refrão

A paz de Cristo reine em vossos corações, e a Sua palavra habite em vós com abundância.

É o meu Corpo
Música: Adaptação Pepe Feu de original francês
Letra: Padre Alberto Neto

É o meu Corpo tomai e comei, é o meu Sangue tomai e bebei
Refrão

Porque Eu sou a vida, porque Eu sou o amor, ó Senhor faz-nos viver no Teu amor
Glória ao Pai que nos criou, Glória ao Filho Redentor, Glória ao Espírito da vida, que na Igreja é Amor
Unidos na caridade comemos do mesmo pão, cada homem é p’ra nós o nosso irmão
Como o Senhor nos amou jamais alguém pode amar, rochedo da Salvação que veio p’ra nos salvar
Quando estamos reunidos e partilhamos o pão, Ele nos dá o Seu amor é nosso irmão

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

Refrão

Bendito o que vem em nome do Senhor
Hossana no céu Hossana
A Paz esteja connosco
Música : "Shallom" - israelita
Letra: C. Gabarain

A paz esteja connosco, a paz esteja connosco
A paz esteja connosco, sempre connosco, sempre, sempre esteja a paz
O amor de Cristo nos una, o amor de Cristo nos una
O amor de Cristo nos una, sempre nos una, sempre, sempre como irmãos
Todo o que luta
Música: Espiritual “Down by the Riverside”
Letra: Padre Alberto Neto

Todo o que luta, por terra onde há fartura
Por paz sem fingimento, por vida partilhada
Todo o que luta, por vida partilhada, procura Redenção
Porque Ele é Luz, Verdade, Justiça, Bem, Perdão
Bis - Refrão

Paz, Esperança, Amor, é Redenção
Todo o que espera, colheitas mais serenas
Verdades mais profundas, caminhos mais fraternos
Todo o que espera, caminhos mais fraternos, proclama a Redenção
Hino da Esperança II
Letra: Padre Alberto Neto
Música: Simon & Garfunkel

Ao amor que te arrasta, não perguntes, aonde vais, aonde vais, … irei contigo
No corpo da terra semearás, flores de trigo, flores de trigo
Refrão

E às bocas da fome anunciarás, Pão de paz, Pão de paz, … irei contigo
Se aos homens vais falar das injustiças, e da paz, e da paz, … irei contigo
Se a esperança cai desfeita a teus pés, recomeça, recomeça, … irei contigo
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

