Acção de Graças:

Pai, eu Te adoro,
Te ofereço a minha vida,
Como eu Te amo
Jesus Cristo ….
Espírito Santo …..
Trindade Santa ….

Cântico Final:
Eu irei cantar pelo mundo,
Falar de Ti, meu Salvador.
Eu irei dar a Boa Nova,
Dizer a todos, Jesus é Amor!

Santíssima Trindade

Eu irei, falarei a todos
Os que esperam acolher Teu nome
Eu irei levar essa chama
Que iluminará o mundo.
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“Tudo o que o Pai tem é meu.
O Espírito receberá do que é
meu, para vo-lo anunciar”
Jo 16, 12-15

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.
Perdoa o espaço que Te não demos,
perdoa porque não nos libertámos,
perdoa as correntes que pusemos
Em Ti, Senhor porque não ousámos.
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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)
Nós Te louvamos e Te bendizemos,
Tu que tiras o pecado do mundo,
Te adoramos e glorificamos,
Tu que estás à direita do Pai,
Te damos graças, Senhor
Tem piedade de nós.
Senhor Jesus, Filho Unigénito
Senhor Deus, Cordeiro de Deus,
Filho de Deus nosso Pai.

Só Tu és Santo, só Tu o Senhor,
Tu altíssimo, Jesus Cristo,
Na glória de Deus Pai.

Entronização da Palavra:

O Evangelho, a Boa Nova
Foi Jesus Cristo que nos veio anunciar.
Falou do Reino, do compromisso,
Disse a verdade para o homem libertar.

Aclamação:

Súplicas:

A Tua vida, Senhor é nossa vida
Tua missão é nossa missão
O Evangelho será nossa medida
E a nossa força será a comunhão.
(bis)

Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia. (2x)
Bendizei o Senhor,
Sol e lua, estrelas no céu.
Chuvas e orvalho todos os ventos,
Fogo e calor bendizei o Senhor.
(Kyrie 19)
Kyrie eleison, Christe eleison.

Ofertório:
Pela vida de todos nós
Que sorri ao nascer do sol
Pela fé e a dor de quem sofre.

Pela música e pela alegria
Que ecoam bem dentro de nós
Pelo sonho de um mundo de Paz

Louvado sejas Senhor

Louvado sejas Senhor

Pelo pão que nos faz viver
Pelo vinho que nos sacia,
Pela fome de tantos sem pão,

Pelo sol que aquece esta terra
Pela luz que ilumina o dia,
P‘lo silêncio que fala de ti.

Louvado sejas Senhor

Louvado sejas Senhor

Louvado sejas Senhor, louvado sejas, Louvado sejas Senhor, louvado sejas,
Louvado por estes dons que nos dás
Louvado por estes dons que nos dás
Louvado sejas
Louvado sejas.

Santo:
Santo i Santo
Hossana, hossana, (3x)
Pa Deus riba di céu.
Santo i Santo
Hossana, hossana (I santo)
Hossana, hossana (I santo)
Hossana, hossana
Pa Deus riba di céu.

Céu cu terra
Hossana, hossana (Ta canta)
Hossana, hossana (Bo glória)
Hossana, hossana
Pa Deus riba di céu.
Bendito quel qui bin
Hossana, hossana (Qui bin,)
Hossana, hossana (Na bo nome)
Hossana, hossana
Santo i Santo
Pa Deus riba di céu.

Pai Nosso:

Todo o mundo é um hino de glória
À grandeza de Deus Nosso Rei;
Cada homem é a imagem sagrada
Do amor de Deus Nosso Pai.

Aleluia, Deus Pai e Senhor!
Aleluia, p’lo Teu grande amor. (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:
Naquele dia, Eu hei-de, sobre o monte,
Dar um banquete a todos os romeiros.
De nada vai servir correr à frente,
Pois os mais débeis chegarão primeiro.

Felizes são, por serem convidados
Para o banquete e a festa do Cordeiro!
Felizes são, se fora não deixarem
Os sem-abrigo e os sem-dinheiro.

Felizes os que foram convidados
Para a festa e banquete do Cordeiro.(bis)
O meu banquete é festa do gratuito,
pois não se vende o amor e não se compra.
Quem tiver sede venha à fonte e beba,
Quem tiver fome venha à mesa e coma.
Uma voz clama “Estou à porta e bato”.
Se alguém abrir ao menos um postigo,
Eu hei-de entrar, sentar-me à sua mesa,
E cearemos juntos como amigos.

