Acção de Graças

Queres saber de que cor
São os sonhos de Deus
Vola a olhar o mundo
Pela primeira vez x2

Queres saber o lugar
Da morada de Deus
Volta olhar o Homem
Pela primeira vez x2

Pois o Verbo de Deus
Acampou entre nós (Bis)
Queres saber o segredo
Do coração de Deus
Volta olhar o amor
Pela primeira vez x2
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Final

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

“Deus Habitará com os Homens;
Eles serão o seu povo.”
Entrada
Já se ouvem nossos passos a chegar,
Já se ouvem nossas vozes de alegria
Como são belos os pés
Neste dia que é uma bênção
Que anunciam a paz
Para a Igreja reunida
Jesus Cristo nos congrega e faz Irmãos. E as mãos que repartem o pão.
Na refeição do Cordeiro da Palavra,
Vinho e Pão
Somos o povo de Deus em comunhão
Todos vós que tendes sede,
Vinde beber da fonte da verdade,
Saciai a vossa fome sem pagar vinho nem pão!
Já se mudam nossos corações de pedra
Pela força do Espírito de Deus.
Já vencemos as barreiras
Que destroem a harmonia
Jesus Cristo nos congrega e faz Irmãos.

Glória
Glória, glória a Deus.
Glória, glória a Deus.
Glória, glória a Deus.
Glória, glória a Deus. (bis)

Vinde todos que sois pobres
Injustiçados, sem tecto e sem pão
Vinde ser fraternidade
Gerar o Cristo, fazer libertação

Pai Nosso

Entronização da Palavra

Eu vim para escutar:
Tua Palavra, Tua Palavra,
Tua Palavra, de Amor /x2
Eu quero viver melhor

1. Junto ao mar eu ouvi hoje,
Senhor, Tua voz me chamou,
E me pediu que me entregasse
A meu irmão.

Salmo

2. Essa voz me transformou,
A minha vida ela mudou,
E só penso agora, Senhor,
Em repetir-Te.

Louvarei para sempre o Vosso nome,
Senhor meu Deus e meu Rei

Aclamação
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia

Liturgia Baptismal

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

Vós todos os que tendes sede,
Vinde à torrente das águas.
Bebei da fonte da vida
Como suspira o veado pelas correntes das águas,
E ficareis saciados.
Assim minha alma suspira por vós, Senhor.
Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo.
Quando irei contemplar a face de Deus.
Esta luz pequenina, vou deixa-la brilhar. (3x)
Vou deixa-la, vou deixa-la brilhar. Esta luz de Cristo, vou deixa-la brilhar. (3x)
Vou deixa-la, vou deixa-la brilhar.
Onde quer que eu vá, vou deixa-la brilhar. (3x)
Vou deixa-la, vou deixa-la brilhar.

Ofertório

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

Gesto da Paz
Como é bom, como é suave
Vivermos todos juntos

(bis)

Juntos como irmãos,
Vivermos todos juntos.

Comunhão
Partilhemos, como o pão, a nossa Fé,
Demos testemunho de esperança.
Deus entregou a Sua vida
Este pão nunca faltará,
E nós temos de O partilhar.
Multiplica-se durante a partilha.
Ninguém acende uma candeia
Para a esconder debaixo da cama.
Deus confiou-nos esta luz,
Para guiar o nosso caminho.

Ao altar do Senhor vamos com amor,
A entregar ao Senhor o que Ele nos deu.

Pão lhe trazemos, trigo de Deus,
Para a mesa que Ele nos preparou.
Vinho trazemos, vinha de Deus,
Para a festa da comunhão.

Luzes trazemos para iluminar
A santa mesa do nosso altar.
Flores trazemos para alegrar
Esta comida de amizade.

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

(bis)

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
Se alguém comer deste pão
Viverá p’ra a eternidade.
Quem vem a mim não terá fome
Que crê em mim não mais terá sede.

Só necessita das nossas mãos,
Do desejo de dar.

Deixemos dúvidas e temor,
Apesar do mundo rir dos profetas.
Testemunhemos corajosos
Ao serviço de Deus e do povo.

Eu sou o pão da vida
O pão que desceu do céu
O pão que desceu do céu
É para dar a vida ao mundo.
Em verdade vos digo
Quem crê em mim tem a vida eterna.

