Jesus, ó Jesus, enche-nos de TI. (bis)
Oh, vem cantar com alegria, que Deus encheu o teu coração
E tuas mãos se elevam para o bendizer
Entrega-lhe as tuas dores, e as tuas preocupações
E Ele virá e tomará conta de ti.

Final

Dá-nos um coração grande para amar,
Dá-nos um coração forte para lutar.
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Homens novos, criadores da história,
Construtores da nova humanidade;
Homens novos que vivem a existência
Como risco dum longo caminhar.

“Os teus pecados são
perdoados.”
(Lc 7, 36-8,3)
Entrada

1.Se as águas do mar da vida
Quiserem te afogar.
Segura na mão de Deus e vai.
Se as tristezas desta vida
Quiserem te sufocar.
Segura na mão de Deus e vai.

2.Se a jornada é pesada
E te cansas na caminhada.
Segura na mão de Deus e vai.
Orando, jejuando.
Confiando e confessando,
Segura na mão de Deus e vai.

Segura na mão de Deus.
Segura na mão de Deus.
Pois ela, ela te sustentará.
Não temas, segue adiante
E não olhes para trás.
Segura na mão de Deus e vai.

Rito Penitencial
1.Senhor tem piedade de nós,
Somos o teu povo pecador,
Toma a nossa vida de pecado e dor,
Enche o nosso espírito de amor.
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2.Cristo tem piedade de nós,
Somos o teu povo pecador,
Toma a nossa vida de pecado e dor,
Enche o nosso espírito de amor.

3.Senhor tem piedade de nós,
Somos o teu povo pecador,
Toma a nossa vida de pecado e dor,
Enche o nosso espírito de amor.

Glória

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

Aclamação

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

Súplicas
Ofertório

Senhor, a minha vida está em Ti,
Em Ti está a justiça que procuro,
Busco o meu viver na Tua Paz,
Ajuda-me, Senhor, a ser capaz.
2.Ajuda-me, Senhor, a levantar,
Dá-me a Tua mão para seguir
A força que me ajuda a resistir
Em tudo o que não desejo cair.

3.Dá-me, Senhor, voz para cantar
Esta canção que tende a ser de Amor,
Amor que Tu nos deste para dar
A todo o que não for capaz de amar.

Santo:

Santo, Santo é o Senhor.
Senhor Deus do universo.
O céu e a terra proclamam
A Vossa Glória.

Gesto da Paz

Pai Nosso, que o Teu reino venha (3x)
Sobre esta terra.
A Paz meu irmão, a Paz minha irmã,
A Paz de todo o coração,
A Paz em cada manhã.

1.Temos um novo mandamento
Que Jesus Cristo nos deixou:
Que nos amemos uns aos outros,
Como Ele também amou.

Comunhão

Ouvi-nos Senhor

1.Deixa que eu veja com os meus olhos
O que devo escolher e rejeitar,
Ajuda-me, Senhor, a procurar
Aquilo porque agora irei lutar.

Pai Nosso

2.Somos da Paz os mensageiros,
Somos promessas do Senhor.
Com o coração renovado,
Viveremos sempre o amor.

Se cumprirdes os meus mandamentos,
Permanecereis no meu amor.
Se guardardes a minha palavra,
Ficareis em mim e eu em vós.
1.Permanecei em mim e eu permanecerei em vós:
O que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto.
2.O meu mandamento é este:
Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei.
3.Digo-vos isto para que a minha alegria esteja em vós,
E a vossa alegria seja completa.
4.Amemo-nos uns aos outros porque o amor vem de Deus,
E todo aquele que ama nasce de Deus e conhece-O.
5.Não fomos nós que amamos a Deus;
Foi Ele que nos amou
E enviou o Seu filho como propiciação pelos nossos pecados.
6.Deus nos amou tanto,
Também nos devemos amar uns aos outros.

(bis)

O céu e a terra proclama a Vossa glória.
Hossana nas alturas.
Bendito o que vem em nome do Senhor!
Hossana nas alturas.

Acção de Graças

Deixa que o amor de Deus te toque,
Com Seu Espírito de Luz
E tua alma gritará de alegria.
Deixa que Ele te sacie
E Seu Espírito de amor, descerá em teu coração
E dar-te-á paz.

