Final

Senhor, Tu amas o mundo:
Senhor, Tu amas os homens. (bis)
1. Amas o mundo inteiro e tudo o que nele vive,
Amas cada homem,
Como se apenas ele existisse em toda a terra.
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2. Seja forte ou fraco, mais novo ou mais velho,
Seja branco ou negro,
Amas, Senhor, com o mesmo amor todos os homens.

“Felizes de vós, os pobres,
porque é vosso o Reino de
Deus.”
(Lc. 5, 17.20-26)
Entrada

Vinde louvai o Senhor
Vinde cantai Seu amor
Vinde aclamai o Seu nome
Cristo Jesus Salvador.

(bis)

1. Vinde a festa da vida que Cristo nos dá
Festa de paz alegria, amor e perdão
E todos unidos à volta do altar
Louvemos o Senhor
2. Vinde à ceia de Cristo do vinho e do pão
Vinde escutar a Palavra, a voz do Senhor
E todos unidos à volta do altar
Louvemos o Senhor.

Rito penitencial
1. Senhor tem, Senhor tem, Senhor tem piedade.
Senhor tem, Senhor tem, piedade de nós.
2. Cristo tem, Cristo tem, Cristo tem piedade.
Cristo tem, Cristo tem, piedade de nós.
3. Senhor tem, Senhor tem, Senhor tem piedade.
Senhor tem, Senhor tem, piedade de nós.

Glória

Glória e louvor para Ti Meu Senhor, Aleluia, Aleluia!
Pelo amor e alegria que nos dás em cada dia, Aleluia,
Aleluia! (2x)

Aclamação

Aleluia! Aleluia.

Ofertório

Escuta Senhor a prece do Teu povo!
1. Ofertas singelas, pão e vinho
Sobre a mesa colocamos.
Sinal do trabalho que fizemos,
E aqui depositamos.
É Teu também nosso coração.
Aceita, Senhor, a nossa oferta,
Que será depois, na certa,
O Teu próprio ser.
(bis)
2. Recebe, Senhor, da natureza
Todo o fruto que colhemos.
Recebe o louvor das nossas obras
E o progresso que fizemos.
3. Sabemos que tudo tem valor
Depois que a terra visitaste,
Embora tivéssemos pecado,
Foi bem mais o que pagaste

Santo:

1. Santo, Santo, Santo, Santo,
Santo, Santo, o Senhor Deus.
Hoje erguemos as nossas mãos
Adorando o Teu nome.
Santo, Santo, Santo, Santo,
2. Ó nosso Pai, Ó nosso Pai,
Ó nosso Pai, Que estais no céu.
Hoje erguemos ...

Gregoriano

Gesto da paz
Faz a paz, acolhe o amor.
Vai, constrói um mundo melhor.
Abraça os homens: são teus irmãos,
Serás feliz na união.

(4x)

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

Súplicas

Pai Nosso

Comunhão

Comei do pão, bebei do vinho
Quem vem a mim não terá fome.
Comei do pão, bebei do vinho
Quem vem a mim não terá sede.
1. Eu sou o pão da vida
O pão que desceu do céu.
2. Se alguém comer deste pão
Viverá p’ra a eternidade.
3. O pão que desceu do céu
É para dar a vida ao mundo.
4. Quem vem a mim não terá fome
Que crê em mim não mais terá sede.
5. Em verdade vos digo
Quem crê em mim tem a vida eterna.

Acção de Graças
1. Não adores nunca ninguém mais que a Deus. (2x)
Não adores nunca ninguém mais... (2x)
Não adores nunca ninguém mais que a Deus.
2. Não escutes...
3. Não contemples...
4. Porque só Ele te pode saciar (bis)
Não adores nunca ninguém mais,
Não escutes nunca ninguém mais
Não contemples nunca ninguém mais que a Deus.

