Missa de São Francisco Xavier
10 de maio de 2017
Igreja São Pedro dos Clérigos - Terreiro de Jesus - Chegada do coral: 14:30
Roupa toda branca
Entrada
São Francisco Xavier/Grande amigo de Jesus/ Ajudai-nos nesta vida /Carregar a
nossa cruz
1. Afastai de nós doenças/São Francisco Xavier/Dai-nos força e dai-nos crença /Contra o
mal que nos vier
2. A cidade que é vossa/A Terra de Santa Cruz /Dai que sempre ela possa/Consagrar-se a Jesus
3. E no culto a Vós pregado/Ressoem em altas preces/As vozes do povo amado/Que de
Vós nunca esquece.
Ato Penitencial
1. Senhor, que viestes salvar, os corações arrependidos. Piedade, piedade, piedade de
nós (bis)
2. Ó Cristo, que viestes chamar, os pecadores humilhados. Piedade, piedade, piedade
de nós (bis)
3. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus pai que nos perdoa. Piedade, piedade,
piedade de nós (bis)
Hino de Louvor
Glória, Glória, ao Pai, o Criador, ao Filho, Redentor e ao Espírito, Glória!/ Glória,
Glória, ao Pai, o Criador, ao filho, Redentor e ao Espírito, Glória!
Ao Pai, criador, do mundo/Ao Filho, Redentor dos homens/E ao Espírito de Amor demos
sempre, Glória! /E ao Espírito de amor demos sempre, Glória!
Aclamação
Aleluia, aleluia, a minh’alma abrirei/Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei (3x)
Ofertório
I- Um coração para amar, pra perdoar e sentir
para chorar e sorrir ao me criar tu me destes
um coração pra sonhar, inquieto e sempre a bater
ansioso por entender as coisas que tu disseste
eis o que eu venho te dar
eis o que eu ponho no altar
toma senhor que ele é teu
meu coração não é meu

Quero que o meu coração, seja tão cheio de paz
que não se sinta capaz, de sentir ódio ou rancor
quero que a minha oração, possa me amadurecer
leve-me a compreender as consequências do amor

Santo
Santo, santo é. Santo, santo é
Deus do Universo, óh, Senhor Javé.(2x)
1.O céu e a terra vos proclamam glorioso.
Hosana, Hosana nas alturas.
Bendito o que vem em nome do Senhor.
Hosana, Hosana nas alturas.
Hosana, Hosana ao Rei.
2.O céu e a terra vos proclamam glorioso.
Hosana, Hosana nas alturas.
Bendito o que vem em nome do Senhor.
Hosana, Hosana nas alturas.
Hosana, Hosana ao Rei.
Hosana, Hosana nas alturas
Hosana, Hosana ao Rei.
Comunhão
1. Tu, te abeiraste na praia/Não buscaste nem sábios nem ricos,/somente queres que eu te
siga!
Senhor, tu me olhaste nos olhos,/a sorrir, pronunciaste meu nome,/lá na praia, eu deixei
o meu barco,/junto a Ti buscarei outro mar...
2. Tu sabes bem que em meu barco/Eu não tenho nem ouro nem espadas/somente redes e o
meu trabalho
3. Tu, minhas mãos solicitas,/meu cansaço que a outros descanse,amor que almeja seguir
amando.
4. Tu, pescador de outros lagos, /ânsia eterna de almas que esperam,/bondoso amigo que
assim me chamas.
Saída
São Francisco Xavier/Grande amigo de Jesus/ Ajudai-nos nesta vida /Carregar a
nossa cruz
1. Afastai de nós doenças/São Francisco Xavier/Dai-nos força e dai-nos crença /Contra o
mal que nos vier
2. A cidade que é vossa/A Terra de Santa Cruz /Dai que sempre ela possa/Consagrar-se a Jesus
3. E no culto a Vós pregado/Ressoem em altas preces/As vozes do povo amado/Que de Vós
nunca esquece.

