
                                                                                                                                                                                                    

                                                               
                      
                

                                               Marcha deste mundo 
                                                                          Letra: Padre Alberto Neto 

 
O Senhor conduz a marcha deste mundo, cada dia, a cada instante 
Ele está presente está connosco aqui                                                             Refrão 
Porque unidos no amor, porque unidos no  amor 
 
Ó Senhor Tu bem o sabes, temos sede de amor 
Sonhamos com o infinito, queremos a Tua amizade 
 
Quando os homens são irmãos, na justiça e na verdade 
Renasce em nós a esperança, no amor de Jesus Cristo  
 
                    

            Senhor tende piedade III 
                                                                  Música: Pepe Feu 

 
 
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, tende piedade de nós, tende piedade de nós 
 

 
                                    
                       Aclamação do Evangelho II AD 

                                        
                                                                                                              

 
Aleluia, Aleluia, Aleluia …… Aleluia, Aleluia     Bis - Refrão 
 
 
Bendito sois, ó Pai, Senhor do Céu e da Terra, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do Reino 
 
 

 
                                                                       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 

              Cânticos do Domingo XIV do Tempo Comum 
 
                             5 de julho de 2020 – Ano A 

      

 
 



                                                              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 
 
                                                                 Ao partir do pão 
                                                                                                                                                                       Música: Prof. José Morais 
                                                                                                                                                                                                            Letra: Padre António Figueira 
Ao partir do pão, liberta-se um olhar, em nós 
Presença do Deus vivo, o que aconteceu agora em nossa vida ? 
Tarde te encontrámos, em terra tão distante, e eras tu 
Caminho aberto à vida, sangue derramado por amor 
 
É bom cantar, é bom louvar a Deus, é a vida, é fonte de água pura 
É bom cantar, é bom louvar a Deus, é amor, é chama ardente em nós       Refrão 
Aqui, é Jesus que habita em nós 
 
Ouvimos a tua voz, entre passos de silêncio, sem saber 
Que eras tu em vida, dando força ao nosso caminhar 
Mares de alegria, oh felicidade imensa, de encontrar 
Um Deus que é peregrino, dado aqui em Pão de Eternidade        
                          
 
                                                             Conta as estrelas do céu  
                                                                                                                                                    Música e letra: Padre Nuno Tovar de Lemos 
 
Tu, Senhor, sabes bem o que eu penso e conheces, cada palavra antes de eu a dizer 
Tu conheces minh’alma como a palma dessa Tua mão 
… Só não entendo, Senhor, como sou tanto p’ra Ti, porque Te paras quando olhas para mim 
 
Conta as estrelas do céu, soma tudo o que Eu já fiz por ti 
 
Antes do mar, antes que houvesse luar, antes do tempo Eu já esperava por ti 
                                                                                                                                                                         Refrão 
Ai se soubesses do amor, uma só noite, uma paixão 
 
Tu correrias p’ra mim e dançarias com a cruz, coisas da vida ao som da Minha canção 
                                                               
Vês-me quando caminho, vês-me quando descanso, segues atento cada passo que eu der 
Vês-me quando tropeço e nem aí me queres condenar 
… Só não entendo, Senhor, como sou tanto p’ra Ti, porque Te paras quando olhas para mim 
 
                                                                     
                                                                       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        Refrão 
  
 
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 
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