Acção de Graças
1. Tu, que nas margens do lago
Não buscaste nem sábios nem ricos,
Mas só quiseste que eu Te seguisse.

2. Tu sabes bem o que eu tenho,
Em meu barco, nem ouro, nem armas,
Somente as redes e meu trabalho.

Senhor, Tu fixaste os meus olhos,
Ternamente meu nome Disseste!
Nesse lago eu deixei minha barca,
Pois, em Ti, encontrei outro mar.

3. Tu minhas mãos requisitas,
Meu trabalho, que a outros descanse;
Minha amizade, que ao mundo abrace.
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4. Tu, pescador de outros lagos,
Ânsia eterna das almas que esperam,
Um bom amigo que assim nos chamas.

Final

“Não tenhas receio, daqui
por diante, serás pescador
de homens.”

1. O Evangelho, a Boa Nova
Foi Jesus Cristo que nos veio anunciar.
Falou do Reino, do compromisso,
Disse a verdade para o homem libertar.
A Tua vida, Senhor é nossa vida
Tua missão é nossa missão
O Evangelho será nossa medida
E a nossa força será a comunhão. (bis)

(Lc. 5, 1-11)
Entrada
Somos povo do Senhor, aleluia!
Peregrinos do amor, aleluia!
1. Somos, somos povo do senhor.
Somos jovens sem fronteiras
Que em Cristo amigo procuram
A liberdade.

2. Somos, somos povo do Senhor
Construtores da amizade
E unidos em Cristo formamos
Fraternidade.
3. Somos, somos povo do Senhor
Somos jovens peregrinos
Mensageiros da vida e do amor
Profetas da paz.

Rito penitencial
1.Perdoa Senhor o nosso dia,
A ausência de gestos corajosos,
A fraqueza de actos consentidos,
A vida e os momentos mal amados.
2. Perdoa o espaço que Te não demos,
Perdoa porque não nos libertámos,
Perdoa as correntes que pusemos,
Em Ti Senhor, porque não ousámos.

3. Contudo faz-nos sentir,
Perdoar é esquecer a antiga guerra,
E partindo, recomeçar de novo,
Como o sol que sempre beija a terra.

Glória

Glória a Deus, glória a Deus
Na terra e nos céus. (bis)

1. Louvor e glória ao Teu Nome,
Aleluia, Aleluia!
Senhor Deus do universo,
Aleluia, Aleluia!

3. Por nós Ele fez maravilhas,
Aleluia, Aleluia!
Eterno é o Seu Amor,
Aleluia, Aleluia!

2. Vinde, cantemos ao Senhor,
Aleluia, Aleluia!
É Ele o nosso Criador,
Aleluia, Aleluia!

4. Eu vou cantar para o Meu Deus,
Aleluia, Aleluia!
Todos os dias da minha vida,
Aleluia, Aleluia!

Aclamação

Aleluia! Aleluia!
O Senhor é nosso Rei.

2. Céu cu terra
Hossana, hossana (Ta canta)
Hossana, hossana (Bo glória)
Hossana, hossana
Pa Deus riba di céu.

Pai Nosso

Gesto da paz

Cantai ao Senhor um cântico novo,
Porque ele operou maravilhas.
Seu braço lhe deu a vitória;
A ele glória e louvor.

Súplicas
Ofertório

Ouvi-nos Senhor, Ouvi-nos Senhor! (cantado)
1. Eu não sou nada e do nada nasci,
Mas Tu me amas e morreste por mim.
Junto à cruz eu só posso exclamar
Eu sou teu, eu sou teu.
Toma meus braços, Te peço,
Toma meus lábios, Te amo,
Toma minha vida,
Ó Pai eu sou Teu,
(bis)
Eu sou Teu.
2. Quando de joelhos eu Te olho, Jesus,
Vejo a Tua grandeza e minha pequenez.
Que posso dar-Te eu, apenas meu ser,
Eu sou teu, eu sou teu.

Santo:
Santo i Santo
Hossana, hossana, (3x)
Pa Deus riba di céu.

1. Santo i Santo
Hossana, hossana (I santo)
Hossana, hossana (I santo)
Hossana, hossana
Pa Deus riba di céu.

3. Bendito quel qui bin
Hossana, hossana (Qui bin,)
Hossana, hossana (Na bo nome)
Hossana, hossana
Pa Deus riba di céu.

Todo o mundo é um hino de glória
À grandeza de Deus Nosso Rei;
Cada homem é a imagem sagrada
Do amor de Deus Nosso Pai.
Aleluia, Deus Pai e Senhor!
Aleluia, p’lo Teu grande amor. (bis)
A paz esteja contigo, meu irmão.
A paz esteja contigo, meu irmão.
Em nome do Senhor eu te dou a minha mão.
A paz esteja contigo, meu irmão.
A paz esteja contigo, meu irmão.

Comunhão

Eu vim para que todos tenham vida,
E vida em abundância.
Eu vim para que todos tenham vida.
1. O Espírito do Senhor está sobre mim:
E enviou-me a anunciar a Boa Nova do seu Reino,
E proclamar a graça e a salvação do Nosso Deus.
Diz o Senhor!
2. O Espírito do Senhor está sobre mim:
E todo aquele que acredita em Mim, possui a Vida eterna.
Deus enviou Seu Filho ao mundo para O salvar.
Diz o Senhor!
3. O Espírito do Senhor está sobre mim:
Eu sou o Pão que o Pai vos manda para dar a vida ao mundo.
O Pão do Céu: Quem comer deste Pão vive por Mim.
Diz o Senhor!
4. O Espírito do Senhor está sobre mim:
Permanecei no Meu amor a amai-vos todos uns aos outros.
Tereis em vós a vida e a alegria de Meu Pai.
Diz o Senhor!

