Acção de Graças
Põe tua mão na mão do meu Senhor da Galileia.
Põe tua mão na mão do meu Senhor que acalma o mar.
Meu Jesus, que cuidas de mim, noite e dia sem cessar!
Põe tua mão na mão do meu Senhor que acalma o mar.

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

“Simão, filho de João, tu
amas-me? [...] Apascenta
os meus cordeiros.”

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

(Jo, 21, 1-19)
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. 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...
3. Senhor tem piedade de nós...

Glória

Pai Nosso

Glória e louvor para Ti Meu Senhor Aleluia
Aleluia.
Pelo amor e alegria que nos dás em cada dia Aleluia
Aleluia.

Aclamação
Aleluia! Aleluia.

(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
Ofertório

1. Junto ao mar eu ouvi hoje,
Senhor, Tua voz me chamou,
E me pediu que me entregasse
A meu irmão.
2. Essa voz me transformou,
A minha vida ela mudou,
E só penso agora, Senhor,
Em repetir-Te.

Gesto da Paz

Ouvi Senhor a nossa prece, Escutai a nossa oração!

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
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 ...

Pai Nosso, em Ti cremos,
Pai Nosso, Te oferecemos,
Pai Nosso, nossas mãos
De irmãos.
(bis)

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...

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!

