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“ A seara é grande mas
os trabalhadores são

poucos. ”
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Rito PenitencialRito PenitencialRito PenitencialRito PenitencialRito Penitencial

FinalFinalFinalFinalFinal

Somos povo do Senhor, aleluia!
Peregrinos do amor, aleluia!

Somos, somos povo do senhor.
Somos jovens sem fronteiras
Que em Cristo amigo procuram
A liberdade

Somos, somos povo do Senhor
Construtores da amizade
E unidos em Cristo formamos
Fraternidade.

1.Perdoa Senhor o nosso dia,
A ausência de gestos corajosos,
A fraqueza de actos consentidos,
A vida e os momentos mal amados.

2.Perdoa o espaço que Te não demos,
perdoa porque não nos libertámos,
perdoa as correntes que pusemos
Em Ti, Senhor porque não ousámos.

3.Contudo faz-nos sentir,
perdoar é esquecer a antiga guerra
e, partindo, recomeçar de novo
como o sol que sempre beija a terra.

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

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

Quero louvar-Te

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

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

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

SantoSantoSantoSantoSanto

Gesto da PazGesto da PazGesto da PazGesto da PazGesto da PazGlóriaGlóriaGlóriaGlóriaGlória

Acção de GraçasAcção de GraçasAcção de GraçasAcção de GraçasAcção de Graças

Pai NossoPai NossoPai NossoPai NossoPai Nosso

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

AclamaçãoAclamaçãoAclamaçãoAclamaçãoAclamação
Aleluia! Alelu! Aleluia
Aleluia! Aleluia!                 (bis)

SúplicasSúplicasSúplicasSúplicasSúplicas Escuta Senhor as preces do Teu povo

A fé é compromisso que é preciso repartir
Em terras bem distantes ou em nosso próprio lar.
Nós somos missionários, eis a nossa vocação.
Jesus convida todos, ai de mim se eu me calar.

Nesta mesa, ó Senhor, apresentamos
Pão e vinho dons da terra e do trabalho.
Pela Igreja missionário Vos louvamos,
Vede a messe que precisa de operários. (bis)

Há muitos consagrados anunciando sem temer
E tantos perseguidos dando vida pela fé.
Mas quem faz de sua vida um sinal de comunhão
Também dá testemunho, nos convida à conversão.

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

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

Santo, Santo, Santo és Tu.   (bis)

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

A Paz vai correndo como um rio,
Vai correndo de mão para mão.
Vai correndo para o deserto
Libertando o meu irmão.

A Luz....
O Amor...

Eu vim para que todos tenham vida,
E vida em abundância.
Eu vim para que todos tenham vida,

1.O Espírito do Senhor está sobre mim:
E enviou-me a anunciar a Boa Nova do seu Reino,
E proclamar a graça e a salvação do Nosso Deus.
Diz o Senhor!

2.O Espírito do Senhor está sobre mim:
E todo aquele que acredita em Mim, Possui a Vida eterna.
Deus enviou Seu Filho ao mundo para o salvar.
Diz o Senhor!

3.O Espírito do Senhor está sobre mim:
Eu sou o Pão que o Pai vos manda para dar a vida ao mundo.
O Pão do Céu: Quem comer deste Pão vive por Mim.
Diz o Senhor!

4.O Espírito do Senhor está sobre mim:
Permanecei no Meu amor a amai-vos todos uns aos outros.
Tereis em vós a vida e a alegria de Meu Pai.
Diz o Senhor!

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


