
                                                                                                                                                                                                    

                                                               
                      
                

                    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 as estradas que percorres são de paz, e justiça, e justiça, … irei contigo 
 
 
                  

                 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 III - H 
 
                                                                                                                                                                                         Música: Pepe Feu 

Aleluia, Aleluia, aclamemos o Senhor        Bis - Refrão 
 

 
A semente é a Palavra de Deus, Cristo é o Semeador; todo aquele que O encontra, encontra a vida eterna. 
 

                                    
                        

                                                                        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 XV do Tempo Comum 
 
                            12 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 
 
                          

                          Grão de trigo 
                                                                                 Música e letra: Kairoi 

Se o grão de trigo não morrer na terra, é impossível que nasça fruto    
                                                                                                                                   Bis-Refrão 

Aquele que dá a sua vida aos outros, terá sempre o Senhor 
 
Felizes seremos se partilharmos, se o nosso tempo for para os irmãos 
Para quem vive em grande tristeza, e para quem caminha em solidão 
Felizes seremos se dermos amor, …… se houver sinceridade em nossas mãos 
Poderemos olhar e ver a Deus, e ver a Deus 
 
 
                                                             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 
 
                                              
                                                                      Glória a Ti ó Pai 

                                                                   Música: “Fernão Capelo Gaivota” de Neil Diamond 

Glória a Ti ó Pai, Glória a Ti, Glória a Ti ó Pai   
Glória por toda a vida que nos dás, Glória a Ti ó Pai    
Pela Tua paz ...... Que connosco vai ...... Glória  a Ti ó Pai        
     
Nós daqui, vamos partir a sorrir 
                                                                                            Refrão 
Levando o sonho, a flor, nossa paz, nosso amor 
 
A todos os homens, a todos, a todos os homens  
Levaremos a força de uma vida, a todos os homens  
Esperança renascida ...... que connosco vai ...... Glória a Ti ó Pai 


