Final

É tempo de ser esperança
É tempo de comunicar
É tempo de ser testemunha de Deus
Neste mundo que não sabe amar.

(bis)

1. Sou apenas mais um cidadão que acredita no amor;
E quem crê por favor não disfarce a esperança que tem;
Quem não crê tem a minha amizade e respeito também.
Eu, porém, acredito em Jesus a quem chamo Senhor.
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2. Neste mundo que faz da matéria seu deus e seu fim,
Quem tem fé, por favor, não se omita fingindo não ter;
Quem não tem, por favor, nunca deixe a matéria vencer.
Eu, porém, acredito que o Reino de Deus vive em mim.

“Senhor, deixa-a ainda
este ano, que eu vou tratar
dela!”
(Lc. 13, 1-9)
Entrada

1. Povo que vais ao encontro
Da terra da Salvação,
Ergue os teus olhos ao Alto,
Ao teu Senhor, teu Perdão!
2. A terra que te prometo
Terá leite, terá mel.
Lembra-te dela, Meu Povo,
Se a injustiça for fel.
3. Nas veredas do deserto
Faz da sede esp’rança viva.
Rebenta com o cansaço,
Olha a terra prometida.

(2x)
(2x)
(2x)
(2x)
(2x)
(2x)

Rito penitencial
Senhor dá-nos Teu perdão.
Cristo dá-nos Teu perdão.
Senhor dá-nos Teu perdão.

(bis)
(bis)
(bis)

Aclamação

Gesto da Paz
Louvor a Vós, Rei da eterna glória.
Louvor a Vós.

Súplicas

Ouvi-nos Senhor! (Cantado)

1. A Paz vai correndo como um rio,
Vai correndo de mão para mão.
Vai correndo para o deserto
Libertando o meu irmão.
2. A Luz....
3. O Amor...

Ofertório

1. Não esperes pão se antes não semeaste,
colherás frutos, mas primeiro há que podar.
Deus cuidará a obra que começou,
A mim, a ti só compete semear.
Daremos fruto abundante e saboroso,
Daremos fruto que há-de permanecer.
Se acreditarmos na Palavra de Jesus:
“Sem Mim nada podereis fazer”.
2. Não vivas sempre preso ao tempo que passou,
Que lindo o “hoje, aqui e agora” p’ra viver!
Se é Deus quem rega o que o homem semeou,
Verás então como as flores vão nascer.
3. Enterra o medo, inimigo do amor,
Afasta as nuvens porque a luz deve brilhar.
Com muito amor, vai regando a semente,
A mim, a ti só compete semear.

Santo:
O Senhor é santo, Ele está aqui.
O Senhor é santo, eu posso sentir.
1. O céu e a terra / proclama a Vossa glória
Hossana! Hossana! / Hossana nas alturas.
2. Bendito o que vem / em nome do Senhor
Hossana! Hossana! / Hossana nas alturas.

Pai Nosso

(Pe. Zé Vieira)

Comunhão
Vós todos os que tendes sede,
Vinde à torrente das águas.
Bebei da fonte da vida
E ficareis saciados.
1. Como suspira o veado pelas correntes das águas,
Assim minha alma suspira por vós, Senhor.
2. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo.
Quando irei contemplar a face de Deus.
3. Dia e noite as lágrimas são o meu pão
Enquanto me repetem todo o dia: “Onde está o teu Deus”.
4. Porque estás triste, minha alma, e desfaleces,
Espera em Deus: Ainda o hei-de louvar / Meu Salvador e meu Deus.
5. De dia mande-me o Senhor a sua graça.
De noite canto e rezo ao Deus da minha vida.

Acção de Graças
És minha vida, Jesus. (4x)
1. Como a argila se abandona
Entre as mãos ágeis do oleiro,
3. Qual sentinela que espera a aurora,
Assim minha alma se abandona,
Assim meu ser espera em Ti, Meu Deus. Assim minha alma espera em Ti, Senhor.
Tua palavra é uma luz
Que ilumina todos os meus passos.
És minha vida, Jesus. (4x)
2. 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)

