
Celebrar em Casa 
17º do Tempo Comum – 2020 

 
Cifras 

 
Abertura 
        
  C                          Em     F                   C 
- Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar! (bis) 

Am                           Em     Dm          G      C 
Vem, não demores mais, vem nos libertar! (bis)  
- Venham adoremos, Cristo ressurgiu! (bis) 

A criação inteira, o Senhor remiu. (bis) 

- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis) 

Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito! (Bis) 

- Aleluia, irmãs, aleluia irmãos. (bis) 

Povo de sacerdotes, a Deus louvação. (bis) 

 
SALMO 119 (118)  
Mel: chegou a hora da alegria 

 

Dm                              A7      Dm 
Nem mesmo o sol que faz o dia 
                     A7                                           Dm 
Brilha mais forte que a palavra que nos guia! 
 
                  Gm                                      Dm 
1. Tua palavra pros meus pés é uma lanterna 

                     A7                              Dm         D7 
no meu caminho é a luz que me governa... 

                    Gm                            Dm 
- Por isso eu juro e jurando eu sustento: 

            A7                                     Dm 
obedecer estes teus justos mandamentos! 

 

        A7        Dm 
Aleluia, aleluia! (bis) 
 
2. Minha aflição, ó meu Senhor, é de morrer, 

por tua palavra vem fazer-me reviver... 

- Que te agradem as ofertas de meus lábios 

de tuas leis, ó meu Senhor, me faze sábio 

 



3. A minha vida mal seguro em minhas mãos, 

mas de tua lei é que jamais esqueço não... 

- Os malfeitores vêm e prendem-me com laço, 

dos teus preceitos, ó Senhor, jamais me afasto! 

  

4. Teus testemunhos, minha herança para sempre, 

a alegria do meu coração contente... 

- Eu me dedico a praticar as tuas leis, 

minha recompensa para sempre assegurei! 

 

5. Sol de justiça, Jesus Cristo, meu Senhor, 

tu és do Pai a glória, o brilho, o esplendor... 

Os corações com teu Espírito iluminas, 

o teu caminho de verdade e vida ensinas. 

 

REFRÃO – para acolher o evangelho 

 

        Em                 Am    Em 
Mandai o vosso Espírito Santo,  

         Am              B7         Em 
o paráclito aos nossos corações  
                           Am                Em 
e fazei-nos conhecer as Escrituras, 
            Am          C             B7         Em  
as Escrituras que foram por ele inspiradas 

 


