
  13                                                          Cânticos de comunhão (cont.) 

Se vos amardes uns aos outros, 

Deus permanece me Vós 

Se vos amardes uns aos outros 

Deus permanece em Vós 

1. 
É este o meu mandamento 

Amai-vos como Eu vos amei. 

 

2.                                 (CN 902) (NCT 274) 

Não há maior prova de amor 

Do que dar a vida pelos amigos. 

3. 

Vós sereis meus amigos, 
Se fizerdes o que vos mando. 

4. 

Amai os vossos inimigos 
E orai pelos que vos perseguem. 

  14 

  Beberam o cálice do Senhor   (CN 235) 

  e tornaram-se amigos de Deus 

1.  

O Senhor é meu Pastor nada me falta 
leva-me a descansar em verdes prados. 

2.  

Conduz-me às águas refrescante 

e reconforta/a minha/alma. 

3. Ele me guia por sendas direitas 
    por amor do Seu nome. 

4. Para mim preparais a mesa 

    à vista dos meus adversários. 
5. Com óleo me perfumais a cabeça 

    e meu cálice transborda. 

6. A bondade e a graça hão-de   

                                     acompanhar-me 
    todos os dias da minha vida. 

 

   15                                                             CÂNTICOS FINAIS 

Ide por todo o mundo  

anunciai a Boa Nova. (bis) 

 
(CN 537 vers≠) 

1.                                                           (NCT 355) 

Os céus proclamam a glória de Deus 

E o firmamento anuncia a obra das suas mãos. 
O dia transmite ao outro esta mensagem 

E a noite a dá a conhecer à outra noite. 

 

16          (CN 821)  (NCT 360) 

Povo teu somos, ó Senhor, 

pois Tu nos libertaste, 

pela Palavra e pelo amor 

com que nos resgataste. 

 

1. 
Tu vens, Senhor, p’ra reunir 

Os homens num só povo 

Que vão contigo construir 

Novos céus: mundo novo! 
 

                               
                                         (também para procissões) 

2.  

Teu coração aberto está 

Para nos dar guarida. 
Seja quem for só n’Ele terá 

A salvação, a vida. 

3. 

Homens-irmãos, cantai, cantai, 
Hinos d’hossana e glória 

A Cristo, ao ‘Spirito e ao Pai, 

Cantai: - Honra! Vitória! 

 

DEIXE, POR FAVOR, ESTA FOLHA NA IGREJA 
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             TEMPO COMUM I/22  

             Cânticos de ENTRADA 

1  (CN 273) (NCT 211) 

Cantai ao Senhor um cântico novo 

porque o Senhor fez maravilhas; 

revelou a sua justiça às nações. 

Aleluia. 

1. 
Cantai ao Senhor um cântico novo, 

pelas maravilhas que Ele operou. 

A sua mão e o seu santo braço 
Lhe deram a vitória. 

 

2.                                        
O Senhor deu a conhecer a salvação, 

    Revelou aos olhos das nações  

                                     a sua justiça 

    Recordou-se da sua bondade   
                                       e fidelidade 

    Em favor da casa de Israel. 

3. Os confins da terra puderam ver 
a salvação do nosso Deus. 

Aclamai o Senhor, terra inteira, 

exultai de alegria e cantai. 

2    (CN 656) (NCT 222) 

Nós somos o povo do Senhor, 

 Fomos reunidos em seu nome. 

 

1.                                                   

Povo convocado pela palavra dos Profetas, 

Povo reunido em Cristo Senhor. 
2. 

Povo nascido das águas do Baptismo, 

Povo marcado pelo Selo do Espírito. 

3    (CN 362) (NCT 217) 

Deus vive na sua morada santa 

Ele prepara uma casa para o pobre 

É a força e o vigor do seu povo. 

É a força e o vigor do seu povo. 

1.                                                 

Cantai a Deus, entoai um cântico ao  

                                            seu nome. 

Abri caminho àquele que avança sobre  
                                             as nuvens. 

O seu nome é Senhor, exultai na sua  

                                            presença, 
Cantai a Deus, entoai um cântico novo. 

4                        (CN 817) (NCT 226) 

Povo de reis, assembleia santa, 

Povo sacerdotal, 

Povo de Deus, bendiz o teu Senhor. 

1.                                               

Nós Te cantamos, ó Filho bem  
                              amado do Pai. 

Nós Te louvamos, Ciência eterna  

                             e Verbo de Deus. 
 

DEIXE, POR FAVOR, ESTA FOLHA NA IGREJA 



5   (CN 266 vers. ≠)  (Fls 41) 

Caminhando Jesus junto ao mar da 

                                              Galileia, 

viu dois irmãos, Tiago e João, a 

                           consertar as redes. 

Jesus chamou-os, Jesus chamou-os;  
e eles deixando tudo, seguiram Jesus. 

 

1. Povos todos, batei palmas, 

    aclamai a Deus com brados d’alegria, 

    porque o Senhor, o Altíssimo, é 

                                                  terrível, 

    o Rei soberano de tod’a terra. 

2. Deus subiu entre aclamações, 

    o Senhor subiu ao som da trombeta. 

    Cantai hinos a Deus, cantai, 

    cantai hinos ao nosso Rei, cantai. 

 

CÂNTICOS de OFERTÓRIO ou Apresentação dos dons 

6 

Bendito sejas, Senhor nosso Pai. 

Nossa alma exulta e canta, 

bendito sejas Senhor. (bis) 

1. 

Pelo pão e pelo vinho 
Dás a vida a todo homem. 

Neste pão e neste vinho 

Toda a terra a ti se of’rece. 
 

2.                   (CN 254) (NCT 251) 

Neste pão e neste vinho 
O trabalho se faz Reino. 

Pelo pão e pelo vinho 

Se reúne a criação. 

   3.  Este pão e este vinho 
        é louvor do mundo em festa. 

        Neste pão e neste vinho 

        Tu nos dás a salvação. 

7 

1. Quando Te encontro descanso. Tu reconfortas minha alma.  (CN 325) (Fls 51) 

              

Refrão: Cristo Senhor és o guia. O Bom Pastor que me conduz. 

              Minha vida e minha luz. (bis) 
 

2. Por teus caminhos me guia. Para louvor do Teu nome. 
3. Não temerei os perigos. Pois sei que Tu 'stás comigo. 

4. O Teu festim me conforta. Faz-me cantar de alegria. 

5. Tua bondade me ajuda. No viver de cada dia. 
6. Minha morada p'ra sempre. Seja Tua casa Senhor. 

8 

Cantai comigo, 

Povos da terra e Anjos do céu. 

Glória ao Senhor, Aleluia. 

Glória ao Senhor. Aleluia. 

1. 
Povos da terra louvai ao Senhor 

Anjos e Santos cantai seu louvor. 

2.                         (CN 279)  (NCT 736) 

Nuvens do espaço, louvai ao Senhor, 
Estrelas do espaço, cantai seu louvor. 

3. 

Chuvas e ventos, louvai ao Senhor, 
Frio e calor, cantai seu louvor. 

 

                                                                    CÂNTICOS DE COMUNHÃO 

9 

A semente é a palavra de Deus 

E o semeador é Cristo. 

Quem ouve a sua palavra 

Viverá para sempre. (bis) 

1.                                            

Feliz daquele que escolheis e chamais 
Para habitar em vosso átrios. 

Seremos saciados dos bens da vossa  

                                                    casa, 
Da santidade do vosso tabernáculo. 

2.                              (CN 154)  (NCT  256) 

Visitastes a terra e a regaste 
Enchendo-a de fertilidade. 

As fontes do céu transbordam em água 

E fazeis brotar o trigo 

3.  

Assim preparais a terra. 

Regais os sulcos e aplanais as leivas, 

Vós a inundais de chuva 

E abençoais as sementes 

10 

É Cristo quem nos convida! 

Vamos à mesa do Senhor, 

Comungar o Pão da Vida, 

Sacramento do amor. 

 

1.                             (CN  382) (NCT 258) 

O Pão de Deus é o que desceu do céu 
Para dar a vida ao mundo. 

2. 

O que vem a mim nunca mais terá fome 
E o que crê em mim nunca mais terá sede 

3. 

Não só de pão vive o homem, 

Mas da palavra que vem da boca de Deus 

11 

Eu sou o Pão da vida 

Quem me come não morrerá. 

Eu sou a luz do mundo:  

Quem me segue viverá 

 

 

1.                                  (CN 452) (NCT 262) 

O Senhor é meu Pastor nada me falta 
Leva-me a descansar em verdes prados. 

2.  

Conduz-me às águas refrescantes 

E reconforta a minha alma. 
3.  

Ele me guia por sendas direitas 

por amor do Seu nome. 

12 
Formamos um só corpo 

em Cristo Jesus. 

Todos nós que comungamos 

o mesmo Senhor. 

Formamos um só corpo 

em Cristo Jesus! 

                                    (CN 501) (NCT 265) 

1. 
Há um só corpo e um só Espírito 

Vós fostes chamados a uma só esp’rança. 

2. 
Esforçai-Vos por manter a unidade do espírito 

Pelo vínculo da paz. 

3.  

A cada um de nós foi dada a graça 
Segundo a medida do dom de Cristo. 

 



 


