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(Lc. 4, 1-13)

Jesus Cristo é o Senhor,
O Senhor, o Senhor.
Jesus Cristo é o Senhor,
Glória a Ti, Senhor.

Da minha vida Ele é o Senhor.  (3x)
Glória a Ti, Senhor

Do mundo inteiro Ele é o Senhor.  (3x)
Glória a Ti, Senhor!

Se as águas do mar da vida
Quiserem te afogar.
Segura na mão de Deus e vai.
Se as tristezas desta vida
Quiserem te sufocar.
Segura na mão de Deus e vai.

Ó Maria minha mãe
Mãe de toda a humanidade,
Sê farol e minha luz,
Caminho certo para Jesus.

Maria mãe serena,
Sou jovem peregrino.
Acolhe-me em teu regaço,
Ilumina o meu caminho.

Pelas estradas vou andando,
Vou de cidade em cidade.
Faz de mim Tua mensagem
De Paz, Amor e Amizade.

Teu calor é meu conforto,
Meu escudo e minha espada.
De Ti vem minha força
Maria mãe, Imaculada

Segura na mão de Deus.
Segura na mão de Deus.
Pois ela, ela te sustentará.
Não temas, segue adiante
E não olhes para trás.
Segura na mão de Deus e vai.



OfertórioOfertórioOfertórioOfertórioOfertório

ComunhãoComunhãoComunhãoComunhãoComunhão

Pai NossoPai NossoPai NossoPai NossoPai Nosso

Santo:Santo:Santo:Santo:Santo:

SúplicasSúplicasSúplicasSúplicasSúplicas

AclamaçãoAclamaçãoAclamaçãoAclamaçãoAclamação
Gesto da PazGesto da PazGesto da PazGesto da PazGesto da PazGlória a Ti, Senhor, Salvador do mundo.

Glória a Ti, Senhor.

Nem só de pão vive o homem
Mas de toda a palavra que vem da boca de Deus.

Escuta Senhor a Prece do Teu Povo!

Como a argila se abandona
Entre as mãos ágeis do oleiro,
Assim minha alma se abandona,
Assim meu ser espera em Ti, Meu Deus.

És minha vida, Jesus.   (4x)

Como uma terra que está sedenta,
Assim meu ser deseja a água viva.
Tu és a fonte que me sacia,
Quem crê em Ti nunca mais terá sede.

És minha vida, Jesus.   (4x)

Qual sentinela que espera a aurora,
Assim minha alma espera em Ti, Senhor.
Tua palavra é uma luz
Que ilumina todos os meus passos.

Santo, Santo, Santo, Santo é o Senhor
Santo, Santo, Santo, é o nosso rei de Amor
Santo, Santo, Santo, é Ele que nos redime

Porque Senhor é Santo
E a terra cheia da Sua glória está. (bis)
Céus e a terra passarão, Suas palavras não passarão
Não, não, não, não, não, não, passarão (bis)

Bendito o que vem, em nome do Senhor
Hossana nas alturas ao Filho de David
Bendito o que vem, em nome do Senhor

Pai Nosso, que o Teu reino venha  (3x)
Sobre esta terra.

Como é bom, como é suave
Vivermos todos juntos             (bis)

Juntos como irmãos,
Vivermos todos juntos.            (bis)

Não podemos caminhar,
Com fome e sem amor:
Dá-nos sempre deste Pão:
Teu Corpo e Sangue, Senhor.

Comamos todos deste Pão que o Pai do Céu nos dá;
Pão que a todos nos traz força e luz no longo caminhar.

Nós somos peregrinos Teus; Senhor, vamos a Ti
Na alegria de encontrar a paz que não há-de ter fim.

O povo em marcha para Deus, caminha rumo à paz;
A esperança de chegar a Ti é balsamo na dor.

Minha alma anela só por Ti, sedento estou de Deus;
Mas em breve chegarei a ver Teu rosto, ó meu Senhor.

Quem come o Corpo de Jesus, a vida tem em si;
Viverá pelo Senhor na fé na esperança e no amor.

O Pão que Tu nos dás, Senhor, em nós faz a união;
Quem comunga deve repartir amor entre os irmãos.

Rito penitencialRito penitencialRito penitencialRito penitencialRito penitencial
Senhor, que viestes-nos salvar
E o coração está arrependido,
Piedade, piedade, piedade de nós.

Ó Cristo, que viestes-nos salvar
Diz a Deus Pai que nos perdoe,
Piedade, piedade, piedade de nós.

Senhor, que viestes-nos salvar
E o coração está arrependido,
Piedade, piedade, piedade de nós.


