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“Neste Ano Jubilar, que a Igreja se faça eco da Palavra de Deus que
ressoa, forte e convincente, como uma palavra e um gesto de perdão,
apoio, ajuda, amor. Que ela nunca se canse de oferecer misericórdia
e seja sempre paciente a confortar e a perdoar. Que a Igreja se faça
voz de cada homem e mulher e repita com confiança e sem cessar
‘Lembra-te, Senhor, da tua misericórdia e do teu amor, pois eles
existem desde sempre’ (Sl 25, 6)” (n.º 25).



GRUPO CORAL LITÚRGICO DE SANTA CRISTINA DE CERZEDELO
“A Misericórdia é a lei fundamental que mora no coração de cada pessoa, quando vê com
olhos sinceros o irmão que encontra no caminho da vida... Ao vê-lo como igual, ao sabermos
da alegria que sentimos quando somos perdoados, nasce e fortalece-se em nós a serenidade
e a paz que desejamos espalhar aos outros.”

1º Felizes os Convidados. 4 vm., António Bastos.
2º Crê em Jesus. 4 vm., Teodoro Sousa.
3º Na Lapinha. 4 vm., Coral alemão. Diretor coral: David Ângelo

GRUPO CORAL LITÚRGICO DE SANTA MARIA DE SILVARES
“A Igreja tem a missão de anunciar a misericórdia de Deus a cada pessoa, sem excluir
ninguém. Se ninguém pode colocar limites ao perdão de Deus, a Igreja, qual Pai e Mãe, tem
de fazer da misericórdia uma realidade concreta (=caridade), e não um simples sentimento”,
Quando vês alguém com fome, sede, despido, doente..., não precisas de mais palavreado.

1º Ó meu Senhor eu te dou graças, H. Faria
2º Nos dias do Senhor, M. Carneiro
3º É Natal! Cristo nasceu!, Pedro Martins Diretora coral: Custódia Ribeiro

GRUPO CORAL LITÚRGICO DE SÃO MARTINHO DE CANDOSO
“São João Paulo II, na encíclica Dives in Misericordia, dizia que “a mentalidade contemporânea
põe a misericórdia fora dos assuntos do dia, porque a vê como coisa de fracos, algo que
causa mal estar e é incompatível com a técnica, a ciência. Mas, “a Igreja vive uma vida
autêntica, ditada pelo amor pelo homem (DM, nº 15), quando professa e proclama a
misericórdia, e aproxima os homens das fontes da misericórdia do Salvador (DM, nº 13)”.

1º Apoteose a Jesus Cristo, Mário Silva 
2º A Virgem Espera o Messias, Carmelo Erdozain 
3º Noite Feliz, F. Gruber Diretor coral: Luís Pedroso

GRUPO CORAL LITÚRGICO DE SÃO JOÃO DE GONDAR
“Jesus Cristo é o rosto da misericórdia do Pai. Por Ele percebemos o caminho que une Deus
ao ser humano, porque nos abre o coração à esperança de sermos amados para sempre,
apesar da limitação do nosso pecado. Como Ele, devemos tornar-nos sinal desse agir
misericordioso de Deus, fazendo da nossa história, uma História de Salvação.”

1º Vinde, Senhor, vinde em meu auxílio, A Cartageno (texto de F. Melro)
2º Abre, claro o Céu, S. Marques
3º Chegou a hora mais alta, M. Faria Diretor coral:  José Simões

GRUPO CORAL LITÚRGICO DE SÃO CRISTÓVÃO DO SELHO
“A ação pastoral da Igreja deveria estar envolvida pela ternura com que se dirige aos crentes.
A sua credibilidade passa pelo amor misericordioso e compassivo. O perdão, na nossa cultura,
vai rareando cada vez mais. Vivemos na tentação de pretender sempre e só a justiça, mas
esta é apenas o primeiro passo. A Igreja deve reassumir o perdão como força que infunde
coragem para olhar o futuro com esperança.”

1º Levanta-te, Jerusalém, Fernandes da Silva
2º A vida que estava junto do Pai, Antonio Cartageno
3º Santificados pela Palavra, letra: Irmã Maria José Oliveira, Música: Frei Acílio Mendes,
Harmonização: Carlos Carneiro Diretor coral: Pedro Dias

GRUPO CORAL LITÚRGICO DE SANTA MARIA DE GUARDIZELA
“Nos nossos dias, a Esposa de Cristo prefere usar mais o remédio da misericórdia que o da
severidade. Mostrar-se mãe amorosa de todos, crentes e afastados, e que a religião é, antes
de mais, a caridade. Caridade que rejeita os erros, mas salvaguardando, com mensagens
de esperança, o respeito e o amor”.

1º O Senhor vem ao nosso encontro, J. Acácio Santana
2º Alegrai-vos,  A. Cartageno
3º Guiados pela estrela, J. Acácio Santana Diretor coral: Miguel Lopes

GRUPO CORAL LITÚRGICO DE SÃO JORGE DO SELHO E PARAÍSO
“A Misericórida não é apenas o agir do Pai, mas torna-se o critério para individuar quem são
os seus verdadeiros filhos. Parece difícil perdoar. No entanto, o perdão é instrumento colocado
nas nossas frágeis mãos para alcançar a serenidade do coração. Deixar de lado o
ressentimento, a raiva, a violência, a vingança são condições necessárias para se viver feliz.”

1º Miserere, António Lotti
2º Vinde Senhor, Miguel Carneiro
3º Ding Dong! Merrilly Oh High, harm. de Charles Wood Diretora coral: Dulce Costa

GRUPO CORAL LITÚRGICO DO DIVINO SALVADOR DE GANDARELA
“O ano jubilar terminará no dia 20 de Novembro de 2016, na solenidade de Jesus Cristo, Rei
do Universo. Que nos traga sentimentos de gratidão e agradecimento à Santíssima Trindade,
por este tempo extraordinário de graça, e faça dos anos futuros, anos de envio ao encontro
das pessoas, levando-lhes a bondade e ternura de Deus.”

1º Se tu quiseres, Henrique Faria
2º Quando o Profeta chegar, Salomão Morgado
3º Hoje Nasceu o Salvador, Miguel Carneiro

Diretor coral: Joaquim Salgado


