Acção de Graças
O Espírito do Senhor
Está sobre mim,

(bis)

Ele ungiu-me e enviou-me
A proclamar a Boa-Nova.

1. A proclamar a Boa-Nova,
A anunciar a salvação
Aos pobres que anseiam liberdade.
2. A dar a vista aos cegos,
Coragem aos que sofrem,
A paz aos tormentados,
A proclamar a salvação.

III Domingo do Tempo Comum
21.01.2007

Final
Eu irei cantar pelo mundo,
Falar de Ti, meu Salvador.
Eu irei dar a Boa Nova,
Dizer a todos, Jesus é Amor!

“O Espírito do Senhor
está sobre mim, e Enviou-me
a anunciar a Boa Nova aos
pobres.”

1. Eu irei, falarei a todos
Os que esperam acolher Teu nome
Eu irei levar essa chama
Que iluminará o mundo.

(Lc. 1, 1-4; 4, 14-21)
Entrada
1. Todos unidos formamos um só corpo,
Um povo que na Páscoa nasceu.
Membros de Cristo em sangue redimidos,
Igreja peregrina de Deus.
Dentro de nós vive o espírito de vida
Que o Pai pelo Filho enviou.
Ele nos anima, nos guia e alimenta,
Igreja peregrina de Deus.

2. Todos nascidos num único Baptismo,
unidos na mesma comunhão.
Todos vivendo em uma só família,
Igreja peregrina de Deus.
Todos irmanados num único destino,
ligados pela mesma salvação.
Somos um só corpo e Cristo é a cabeça,
Igreja peregrina de Deus

Nós somos na terra
Semente de outro reino,
Nós somos testemunhas do amor.
Paz que vence as guerras
E luz que vence as trevas,
Igreja peregrina de Deus.

Rito penitencial
1. Senhor tem piedade de nós,
Somos o teu povo pecador,
Toma a nossa vida de pecado e dor,
Enche o nosso espírito de amor.

2. Cristo tem piedade de nós,
Somos o teu povo pecador,
Toma a nossa vida de pecado e dor,
Enche o nosso espírito de amor.

Santo:

3. Senhor tem piedade de nós,
Somos o teu povo pecador,
Toma a nossa vida de pecado e dor,
Enche o nosso espírito de amor.

Glória

Glória ao Senhor, Louvor ao Senhor,
Cantai-lhe terra inteira, bendizei o Seu Nome!
Glória ao Senhor, Louvor ao Senhor,
Anunciai a Sua Salvação! (bis)

2. Bendito o que vem em nome do Senhor,
Hossana nas alturas, hossana!
Hossana, hossana, hossana, nos céus. (2x)

Pai Nosso
Gesto da paz

Aclamação
Aleluia! Aleluia.

(4x)

A Palavra de Deus é vida,
A Palavra de Deus é pão.
Pão que mata a fome de amor.
Aleluia, glória ao Senhor.

Súplicas

Ouvi-nos Senhor, Ouvi-nos Senhor! (cantado)

Ofertório
1. És a minha vida, és o meu Senhor.
És o meu caminho e a minha verdade.
Na Tua Palavra, eu caminharei,
Até que a Tua graça me deixe viver
E não terei medo, se estás comigo.
Eu te peço, fica comigo.

3. És a minha força e o meu rochedo.
És a minha Paz, minha Liberdade.
Nada nesta vida nos separará,
Sei que a Tua mão suave não me deixará
E de todo o mal me libertará,
E no Teu perdão viverei.

2. Creio em Ti, Senhor, Filho de Maria.
Deus eterno e Santo, Homem como nós.
Morto por Amor vives em nós,
Sendo um só com o Pai e com os que
salvaste,
Até que um dia voltarás de novo,
Para abrir-nos o Reino de Deus!

4. Pai bondoso e santo, nós cremos em Ti.
Filho Salvador em Ti esperamos
Espírito de Amor vem rezar em nós,
Tu que nos reúnes vindos de todas as
partes.
E depois, também, por mil caminhos,
Nós seremos sementes de Deus.

1. Santo, Santo, Santo, é o Senhor, Deus do universo,
Cheios estão os céus e a terra,
Da Tua glória, hossana!
Hossana, hossana, hossana, nos céus. (2x)

Comunhão

Pai Nosso, que o Teu reino venha (3x)
Sobre esta terra.
Shalom para ti, shalom para ti,
Shalom, shalom.
Deus te dê o amor,
Deus te dê a paz,
Shalom, shalom.
Tomo este pão e este vinho,
Em memória do meu Salvador!
Tomo este pão e este vinho,
São o Corpo e Sangue do Senhor.

1. Bebendo o Teu sangue neste cálice,
Bebo o sangue da Nova Aliança.
O que derramaste pelos homens
Para remissão e esperança.

5. Eu venho faminto a esta mesa.
Onde Tu te dás em plenitude.
Venho comungar a esperança.
A vida da minha juventude.

2. Tomando o pão que é Teu corpo,
Comungo a Igreja transcendente.
Faz Teu corpo eterna a minha alma
Pela fé me salva para sempre

6. Comungar Teu corpo, dom de amor,
É fazer contigo um compromisso:
De gastar a vida pelos outros,
Assumir no Reino meu serviço.

3. Levarei comigo a Tua luz,
Irei pelo mundo anunciar,
Que por nós morreste numa cruz,
Mas pudeste a morte derrotar.

7. O pão que partilho em unidade.
Fermenta de vida a minha acção.
Ela dá força p’ra lutar.
Na libertação e comunhão

4. Comendo o Teu corpo que foi trigo
Suado nas mãos do lavrador,
Levo Tua força que alimenta
P’ra mudar o mundo com amor.

8. É fruto maduro do Teu Reino.
É o pão que me torna capaz.
De fazer da minha juventude.
Liberdade, amor, justiça e paz.

