Acção de Graças

(O Menino e a Montanha)

Envio

Põe-te em pé, deixa a tua vida gritar!
Põe-te a andar, seguir-te-ão!
Fala-lhes o mundo escuta. Põe-te em pé!
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Põe-te a orar, outros O descobrirão!
Põe-te a amar, O encontrarão!
P’la tua fé os montes se moverão. Põe-te em pé!

“A Paz esteja convosco.
Assim como o Pai Me
enviou, também Eu Vos
envio a vós.”

Vocês são Luz do mundo, e ao brilhar virá a aurora!
Vocês são Sal da terra e se o são, virá o Seu Reino!

Entrada

(Jo. 20, 19-23)
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!
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Quando menti, afastei-me de Ti.
Perdão, Senhor, perdão Senhor.
Desobedeci e afastei-me de Ti:
Perdão, Senhor, perdão Senhor.

Quando magoei o meu irmão,
Fui p’ra longe, bem longe, bem longe de Ti!
Mas eu quero voltar,
Por isso estou aqui.
Perdão, Senhor, perdão Senhor. (bis)

Glória

Glória a Deus, glória a Deus
Na terra e nos céus.

(bis)

Louvor e glória ao Teu Nome, Aleluia, Aleluia!
Senhor Deus do universo, Aleluia, Aleluia!
Vinde, cantemos ao Senhor, Aleluia, Aleluia!
É Ele o nosso Criador, Aleluia, Aleluia!
Por nós Ele fez maravilhas, Aleluia, Aleluia!
Eterno é o Seu Amor, Aleluia, Aleluia!
Eu vou cantar para o Meu Deus, Aleluia, Aleluia!
Todos os dias da minha vida, Aleluia, Aleluia!

Entronização
da Palavra
Salmo
Aclamação
Súplicas

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

Santo: Santo, Santo, Santo, Santo é o Senhor

Santo, Santo, Santo, é o nosso rei de Amor
Santo, Santo, Santo, é Ele que nos redime
Porque Senhor é Santo
E a terra cheia da Sua glória está. (bis)
Céus e a terra passarão, Suas palavras não passarão
Não, não, não, não, não, não, passarão (bis)

Bendito o que vem, em nome do Senhor
Hossana nas alturas ao Filho de David
Bendito o que vem, em nome do Senhor

Pai Nosso

Pai, Tu que estás no céu
santificado seja Teu nome
venha nós o Teu Reino,
cumpra-se Tua vontade em nós.
Dá-nos hoje o nosso pão

Gesto da Paz

Felizes os que amam o Senhor
Aleluia!
Aleluia. (2x)
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia. (bis)
Ouvi-nos Senhor!

Ofertório
Surgirá um mundo novo
Levantado pela força do amor
Feito por homens com o coração
Aberto ao Espírito de Deus.
E a sua lei será o perdão
E a sua justiça o amor
Pela fé que eles têm no Senhor.
É um só Deus que nos reúne em sua paz,
Derrubando as muralhas com que fomos
separados.
Um mesmo baptismo, uma mesma fé,
Pela cruz Ele conseguiu vencer a morte,
Ele criou em Si mesmo, um Homem novo.

Comunhão

e em cada dia da nossa existência;
perdoa as nossas ofensas
como perdoamos também
e não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos de todo o mal.
Mas livra-nos de todo mal.

Como é bom, como é suave
Vivermos todos juntos

(bis)

Juntos como irmãos,
Vivermos todos juntos.

(bis)

Tomo este pão e este vinho,
Em memória do meu Salvador!
Tomo este pão e este vinho,
São o Corpo e Sangue do Senhor.

Comendo o Teu corpo que foi trigo
Suado nas mãos do lavrador,
Levo Tua força que alimenta
P’ra mudar o mundo com amor.

Bebendo o Teu sangue neste cálice,
Bebo o sangue da Nova Aliança.
O que derramaste pelos homens
Para remissão e esperança.

Eu venho faminto a esta mesa.
Onde Tu te dás em plenitude.
Venho comungar a esperança.
A vida da minha juventude.

Tomando o pão que é Teu corpo,
Comungo a Igreja transcendente.
Faz Teu corpo eterna a minha alma
Pela fé me salva para sempre
.
Levarei comigo a Tua luz,
Irei pelo mundo anunciar,
Que por nós morreste numa cruz,
Mas pudeste a morte derrotar.

Comungar Teu corpo, dom de amor,
É fazer contigo um compromisso:
De gastar a vida pelos outros,
Assumir no Reino meu serviço.
O pão que partilho em unidade.
Fermenta de vida a minha acção.
Ela dá força p’ra lutar.
Na libertação e comunhão

