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Rito PenitencialRito PenitencialRito PenitencialRito PenitencialRito Penitencial

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!

Senhor tem, Senhor tem, Senhor tem piedade.
Senhor tem, Senhor tem, piedade de nós.

Cristo tem, Cristo tem, Cristo tem piedade.
Cristo tem, Cristo tem, piedade de nós.

Senhor tem, Senhor tem, Senhor tem piedade.
Senhor tem, Senhor tem, piedade de nós.

FinalFinalFinalFinalFinal Sois a semente que há-de crescer,
Sois a estrela que há-de brilhar.
Sois o fermento da terra e o sal,
Luz nova do mundo a alastrar.
Vós sois o sol da manhã a nascer,
Sois a espiga que há-de crescer.
Vós sois no mundo denúncia do mal,
Profetas que Eu vou enviar.

Ide, amigos, pelo mundo anunciando o amor,
Mensageiros da vida, do perdão e da paz.
Sede, amigos, testemunhas da minha ressurreição,
Sede minha presença: Eu convosco estarei.

(Quinta do Mocho)

Acção de GraçasAcção de GraçasAcção de GraçasAcção de GraçasAcção de Graças



OfertórioOfertórioOfertórioOfertórioOfertório ComunhãoComunhãoComunhãoComunhãoComunhão

Santo:Santo:Santo:Santo:Santo:

Gesto da PazGesto da PazGesto da PazGesto da PazGesto da Paz

GlóriaGlóriaGlóriaGlóriaGlória

Pai NossoPai NossoPai NossoPai NossoPai Nosso

Glória, glória a Deus.
Glória, glória a Deus.
Glória, glória a Deus.
Glória, glória a Deus.  (bis)

1.Nós Te louvamos e Te bendizemos,
Te adoramos e glorificamos,
Te damos graças, Senhor

2.Senhor Jesus, Filho Unigénito
Senhor Deus, Cordeiro de Deus,
Filho de Deus nosso Pai.

3.Tu que tiras o pecado do mundo,
Tu que estás à direita do Pai,
Tem piedade de nós.

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

Nhôr Des, nu Ta da Nhô, tudo qui nu teni.
Senhor Deus, nós te oferecemos tudo o que temos.

1.Sima nhu dano Jesus Cristo,
Co tudo si amor pê bem, enchinando Palavra di Nhô.

2.Nos mãe, nos pai, nós ermon,
Nu Ta entrega Nhô, djunto co ques oferta.

3.Nos trabajo, nos pobreza, nos riqueza
Nu Ta entrega Nhô, djunto co ques oferta.

4.Nos alegria, nos tristeza, nos fadiga,
Nu Ta entrega Nhô, djunto co ques oferta.

1.Santo i Santo
Hossana, hossana, (3x)
Pa Deus riba di céu.

2.Santo i Santo
Hossana, hossana (I santo)
Hossana, hossana (I santo)
Hossana, hossana
Pa Deus riba di céu.

3.Céu cu terra
Hossana, hossana (Ta canta)
Hossana, hossana (Bo glória)
Hossana, hossana
Pa Deus riba di céu.

4.Bendito quel qui bin
Hossana, hossana (Qui bin,)
Hossana, hossana (Na bo nome)
Hossana, hossana
Pa Deus riba di céu.

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)

Shalom para ti, shalom para ti,
Shalom, shalom.
Deus te dê o amor,
Deus te dê a paz,
Shalom, shalom.

1.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 os que foram convidados
Para a festa e banquete do Cordeiro.       (bis)

2.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.

3.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.

4.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.

AclamaçãoAclamaçãoAclamaçãoAclamaçãoAclamação 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


