Acção de Graças
Deus é amor. Atreve-te a viver por amor.
Deus é amor, nada há a temer.

Final

Ó Maria minha mãe
Mãe de toda a humanidade,
Sê farol e minha luz,
Caminho certo para Jesus.
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Maria mãe serena,
Sou jovem peregrino.
Acolhe-me em teu regaço,
Ilumina o meu caminho.

“.Enquanto os abençoava, foi elevado
ao Céu”

(Jo. 14, 23-29)
Entrada

Já se ouvem nossos passos a chegar,
Já se ouvem nossas vozes de alegria
Neste dia que é uma bênção
Para a Igreja reunida
Jesus Cristo nos congrega e faz Irmãos.
Como são belos os pés
Que anunciam a paz
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.
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Rito Penitencial

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

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

Santo: Santo, Santo, Santo, Santo,

Santo, Santo, o Senhor Deus.
Hoje erguemos as nossas mãos
Adorando o Teu nome.
Santo, Santo, Santo, Santo,

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

Glória

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

Senhor Jesus, Filho Unigénito
Senhor Deus, Cordeiro de Deus,
Filho de Deus nosso Pai.

Tu que tiras o pecado do mundo,
Nós Te louvamos e Te bendizemos, Tu que estás à direita do Pai,
Tem piedade de nós.
Te adoramos e glorificamos,
Te damos graças, Senhor
Só Tu és Santo, só Tu o Senhor,
Tu altíssimo, Jesus Cristo,
Na glória de Deus Pai.

Aclamação Aleluia! Aleluia.

(4x)

A Palavra de Deus é vida,
A Palavra de Deus é pão.
Pão que mata a fome de amor.
Aleluia, glória ao Senhor.

Súplicas

Ouvi-nos Senhor!(rezado)

Ofertório Vede, Senhor, quanta gente
Nunca ouviu falar de vós.
Quanta gente não sabe
Que deve amar alguém.
Senhor, aceitai-nos assim.

Vede, Senhor, nós chegamos
Prontos a dar o que temos;
A vida alegre ou triste,
O amor que em nós existe.
Senhor, aceitai-nos assim.

Dá-nos, Senhor, a coragem
Que tantas vezes nos falta,
P’ra irmos pelo mundo
Anunciar o amor.
Senhor, aceitai-nos assim.

Ó nosso Pai, Ó nosso Pai,
Ó nosso Pai, Que estais no céu.
Hoje erguemos ...

Pai Nosso

Sal da Terra

Gesto da Paz 1. 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,

(bis)

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
Mas que aceita cada passo
Do caminho que eu fizer.
Confiarei, ainda que o dia escureça
Não há mal que me aconteça
Se contigo eu estiver.
Confiarei, por verdes prados me levas
E avançarei...
E em Teu olhar sossegas
A pressa do meu olhar
Confiarei, a frescura das Tuas fontes
Deixa a minha vida cheia
A minha taça a transbordar.
E avançarei...

