Acção de Graças:

O.........Bendizei o Senhor! O....... Bendizei o Senhor!
O........ Bendizei o Senhor! Bendizei o Senhor!
Final:

IV Domingo de Páscoa
Festa das Bem -Aventuranças

Guiado pela mão com Jesus eu vou,
E sigo como ovelha que encontrou pastor.
Guiado pela mão com Jesus eu vou, aonde Ele vai.

28/04/07

«Eu dou a vida eterna
às minhas ovelhas»

Se Jesus me diz “amigo, deixa tudo e vem comigo”,
Como posso resistir ao seu apelo?
Se Jesus me diz “amigo, deixa tudo e vem comigo”,
Minha mão porei na Sua e irei com Ele.
Se Jesus me diz “amigo, deixa tudo e vem comigo”,
Como posso resistir ao seu apelo?
Se Jesus me diz “amigo, sou teu todo vem comigo”,
Seguirei o Seu caminho, irei com Ele.

Jo 10, 27-30

Entrada:

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

(bis)

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
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:

Perdoa Senhor o nosso dia,
A ausência de gestos corajosos,
A fraqueza de actos consentidos,
A vida e os momentos mal amados.

Contudo faz-nos sentir,
perdoar é esquecer a antiga guerra
e, partindo, recomeçar de novo
como o sol que sempre beija a terra.

Perdoa o espaço que Te não demos,
perdoa porque não nos libertámos,
perdoa as correntes que pusemos
Em Ti, Senhor porque não ousámos.
Glória:

Glória e louvor para Ti Meu Senhor Aleluia
Aleluia.
Pelo amor e alegria que nos dás em cada dia Aleluia
Aleluia.
Entronização da Palavra:
Eu vim para escutar:
Tua Palavra, Tua Palavra, Tua Palavra, de Amor /x2
Eu quero viver melhor
Aclamação:

Ofertório:

Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia
Bendito O que vem (que vem)
Em nome do Senhor (Senhor)
Bendito o reino
O reino de Seu pai David

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,
Quando de joelhos eu Te olho, Jesus,
Ó Pai eu sou Teu,
(bis)
Vejo a Tua grandeza e minha pequenez.
Eu sou Teu.
Que posso dar-Te eu, apenas meu ser,
Eu sou teu, eu sou teu.

Santo:

Santo é o Senhor meu Deus, digno de louvor.
A Ele o poder, toda honra e glória. bis
Hossana! x4
Hossana, ò Senhor!
Bendito o que vem em nome do Senhor.
Como todos os santos cantamos para Ele. Bis

Pai Nosso:
Junto ao mar eu ouvi hoje,
Essa voz me transformou,
Senhor, Tua voz me chamou,
A minha vida ela mudou,
E me pediu que me entregasse
E só penso agora, Senhor,
A meu irmão.
Em repetir-Te.
Pai Nosso, em Ti cremos,
Pai Nosso, Te oferecemos,
Pai Nosso, nossas mãos
De irmãos.
(bis)
Gesto de Paz:
Deixo-vos a Minha Paz, / a Minha Paz vos dou.
Sementes do Meu Reino, / promessa de ressurreição
Bem aventurados sois por / serdes meus amigos.
Eu vos escolhi, Amai-vos uns aos outros / para que eles me reconheçam
Paz, paz, proclama o teu Senhor.
Paz, paz, com Cristo, Redentor.
Comunhão:
Confiarei, nessa voz que não se impõe,
Mas que oiço bem cá dentro
No silêncio a segredar.
Confiarei, ainda que mil outras vozes
Corram muito mais velozes
Para me fazer parar.
E avançarei, avançarei no meu caminho
Agora eu sei que Tu comigo vens também.
Aonde fores aí estarei, em Ti avançarei.
O Senhor é meu pastor, sei que nada temerei,
Ele guia o meu andar, sem medo avançarei.
Confiarei na Tua mão que não me prende Confiarei, por verdes prados me levas
Mas que aceita cada passo
E em Teu olhar sossegas
Do caminho que eu fizer.
A pressa do meu olhar
Confiarei, ainda que o dia escureça
Confiarei, a frescura das Tuas fontes
Não há mal que me aconteça
Deixa a minha vida cheia
Se contigo eu estiver.
A minha taça a transbordar.
E avançarei...
E avançarei...

