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“O seu nome é João.”
(Lc 1, 57-66.80 )

Entrada

1.Antes de seres formado
Dentro do ventre de tua mãe,
Antes de teres nascido,
Eu já te amava e te consagrei.
Foste por Mim escolhido
Para profeta entre as nações,
Irás onde Eu te envie
E o que Eu disser tu proclamarás.
Tenho de gritar / Tenho que arriscar!
Ai de mim se o não fizer!
Como fugir de Ti? / Como calar?
Se a Tua voz é fogo a arder…
Não posso parar / Tenho que lutar!
Ai de mim se o não fizer!
Como fugir de Ti? / Como calar?
Porque Tu me seduziste!

Rito Penitencial

2.Nada temas na vida
Porque contigo sempre estarei.
Ponho as Minhas palavras
Na tua boca e dou-te o poder:
Entre as naçõe e reinos
Vais arrancar e vais demolir,
Entre as nações e reinos
Tu vais plantar, tu vais construir.

Senhor, tende piedade de nós (3x)
Cristo, tende piedade de nós (3x)
Senhor, tende piedade de nós (3x)

Glória

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

(bis)

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

Gesto da Paz

Comunhão

Tenha a paz em Deus, irmão,
Tenha a paz em Deus, irmão,
Tenha a paz consigo,
Com seus amigos e seus irmãos.
1.Quando Te encontro descanso,
Tu reconfortas minh’alma,

Súplicas

Escutai Senhor a nossa oração

Cristo, Senhor, és o guia,
O Bom Pastor que me conduz.
Minha vida e minha luz. (2x)

Ofertório

Ao altar do Senhor vamos com amor,
A entregar ao Senhor o que Ele nos deu.

2.Por Teus caminhos me guio
Para louvor do Teu Nome,

1.Pão lhe trazemos, trigo de Deus,
Para a mesa que Ele nos preparou.
Vinho trazemos, vinha de Deus,
Para a festa da comunhão.

3.Não temerei os perigos
Pois sei que Tu ‘stás comigo.

2.Luzes trazemos para iluminar
A santa mesa do nosso altar.
Flores trazemos para alegrar
Esta comida de amizade.

4.O Teu festim me conforta
Faz-me cantar de alegria.

3.Os nossos corpos, a nossa dor,
Nosso estudos demos ao Senhor.
Toda a vida queremos dar,
Para a oferta de Cristo no altar.

5.Tua bondade me ajuda
No viver de cada dia,
6.Minha morada p’ra sempre
Seja Tua casa, Senhor,

Santo:
1.Deus é santo, Deus é forte;
Deus é bom e poderoso.
Terra e céus cantam os seus louvores;
Viva o Senhor que entre nós está!

Pai Nosso

2.Deus é justo e verdadeiro;
É o maior, mais importante.
Todos cantam o seu louvor:
Viva o Senhor que entre nós está!

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
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.

Acção de Graças
Senhor Jesus, Tu és luz do mundo,
dissipa as trevas que me querem falar.
Senhor Jesus, és luz na minh’alma;
saiba eu acolher o Teu amor.

Final

Vai, amigo, vai, vai anunciar
A todos os homens alegria e paz. (bis)
Eu tenho medo, Senhor, eu tenho temor,
Eu não sei falar.

(bis)

