
Corpo e Sangue de Cristo

(Lc 9, 11-17)

“Não temos senão cinco
pães e dois peixes...”
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Rito PenitencialRito PenitencialRito PenitencialRito PenitencialRito Penitencial

FinalFinalFinalFinalFinal

1.Vamos caminhando lado a lado:
Somos teus amigos, ó Senhor!
Tua amizade é nossa alegria,
Por isso Te louvamos com amor.

2.Cristo é modelo de amizade,
Pois nos deu a vida por amor.
Dele recebemos força e alegria,
Para nos doarmos como irmãos.

Senhor tende piedade, (3x)
Piedade de nós.

Cristo tende piedade, (3x)
Piedade de nós.

Senhor tende piedade, (3x)
Piedade de nós.

E proclamar-Te
Nosso Salvador.  (2x)
Buscar tua bondade
Tua graça conhecer,
E proclamar-Te.             (bis)

As aves do céu cantam para Ti;
Os animais do campo reflectem
O Teu poder.
Quero cantar
Quero levantar as minhas mãos
A Ti

Quero louvar-Te

Ide em nome do Senhor,
Com justiça, paz e amor.
Fazei um mundo melhor,
Ide em nome do Senhor.

A quem tiver fome / Dai de comer.
A quem tiver sede / Dai de beber.
Ao oprimido / Libertação.
Lutai contra a guerra e exploração.
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OfertórioOfertórioOfertórioOfertórioOfertório

ComunhãoComunhãoComunhãoComunhãoComunhão

Pai NossoPai NossoPai NossoPai NossoPai Nosso

Santo:Santo:Santo:Santo:Santo:

AclamaçãoAclamaçãoAclamaçãoAclamaçãoAclamação

Gesto da PazGesto da PazGesto da PazGesto da PazGesto da Paz

SúplicasSúplicasSúplicasSúplicasSúplicas Ouvi-nos Senhor! (Cantado)

GlóriaGlóriaGlóriaGlóriaGlória Glória e louvor para Ti Meu Senhor, Aleluia
Aleluia!
Pelo amor e alegria que nos dás em cada dia, Aleluia
Aleluia!

Santo, Santo, Santo és Tu.     (bis)
1. Estão cheios da Tua glória      (bis)
O céu e a terra, Senhor

Santo, Santo, Santo és Tu.    (bis)
2. Bendito aquele que vem         (bis)
Em nome do Senhor.

Santo, Santo, Santo és Tu.    (bis)

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

Uma espiga dourada p’lo sol,
Cacho de uvas que um homem cortou,
Se convertem p’ra nós em pão e vinho de amor,
No Corpo e Sangue do Senhor. X2

1.Comungamos a mesma comunhão,
Somos trigo do mesmo semeador,
Um moinho, a vida nos tritura com dor,
Deus nos faz Eucaristia no amor.

2.Como grãos que fazem um só pão,
Como notas do mesmo cantar,
Como gotas de água que se fundem no mar,
Os cristãos um só corpo vão formar.

3.Vão sentar-se à mesa de Deus,
Como filhos, Seu pão comungar;
Numa mesma esperança caminhando irão,
E na vida como irmãos se hão-de amar.

Pai Nosso, que o Teu reino venha  (3x)
Sobre esta terra.

Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo,
Tem piedade de nós, tem piedade de nós.           (3x)
Tem piedade de nós.                                              (bis))

Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo,
Dá-nos a Tua paz, dá-nos a Tua paz,           (3x)
Dá-nos a Tua paz

Eu sou o Pão Vivo, descido do céu:
Quem dele comer, viverá eternamente:
Tomai e comei.

O Pão de Deus é o que desce do céu
Para dar a vida ao mundo.

Isto é o meu corpo entregue por vós,
Este é o cálice da nova aliança.

De não comerdes a carne do Filho do Homem,
Não tereis a vida em vós.

Se alguém comer deste pão,
Viverá para sempre.

A minha carne é verdadeira comida,
O meu sangue é verdadeira bebida.

Quem come a minha carne e bebe o meu sangue,
Permanece em Mim e Eu nele.

Acção de GraçasAcção de GraçasAcção de GraçasAcção de GraçasAcção de Graças
Quero louvar-Te
Sempre mais e mais.  (2x)
Buscar tua bondade
Tua graça conhecer,
Quero louvar-Te.             (bis)

Quero seguir-Te
Só a Ti, Senhor.  (2x)
Buscar tua bondade
Tua graça conhecer,
Quero seguir-Te.             (bis)




