Final
Não vou só:
Tenho um amigo a meu lado.
Não vou só:
Eu sei que Deus está comigo.

Quando a jornada for dura
E a força já te faltar,
Levanta os olhos ao céu:
Só Deus te pode ajudar.
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“Marta, Marta, andas inquieta e
preocupada com muitas coisas,
quando só uma é necessária.”
(Lc 10, 38-42)
Entrada

Se crês em Deus, se acreditas que Ele há-de voltar.
Segue o caminho, que Jesus te veio ensinar.
Então verás, que a vida se pode tornar melhor.
Cantarei, cantarei,
O que Deus nos veio ensinar.
Que a maneira de chegar ao céu,
É amar, é amar, é amar, é amar,
O pobre, o rico e pecador,
E tudo o que nesta vida é querido do Senhor.
Se Deus quiser, hei-de deixar de pensar em mim.
E assim roubar, tempo ao tempo, para o adorar.
Serei feliz e comigo será todo o que cantar.

Rito

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

Pai Nosso

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

Gregoriano
Gesto da Paz
Tenha a paz em Deus, irmão,
Tenha a paz em Deus, irmão,
Tenha a paz consigo,
Com seus amigos e seus irmãos.

Aclamação
Aleluia, Aleluia, Aleluia. (2x)
Cristo, Palavra eterna do Pai,
Aleluia.
Nós te louvamos e te aclamamos.
Aleluia.
Aleluia, Aleluia, Aleluia. (2x)
Tu és Cristo, o filho de Deus
Aleluia.
A Ti a honra, a glória e louvor

Aleluia.
Aleluia, Aleluia, Aleluia. (2x)
Tu és caminho, verdade e a vida,
Aleluia.
Tu tens palavra de vida eterna,
Aleluia.
Aleluia, Aleluia, Aleluia. (2x)
Aleluia.

Súplicas
Ouvi-nos Senhor (cantado)

Ofertório
Não esperes pão se antes não semeaste,
colherás frutos, mas primeiro há que podar.
Deus cuidará a obra que começou,
A mim, a ti só compete semear.
Daremos fruto abundante e saboroso,
Daremos fruto que há-de permanecer.
Se acreditarmos na Palavra de Jesus:
“Sem Mim nada podereis fazer”.
Não vivas sempre preso ao tempo que passou,
Que lindo o “hoje, aqui e agora” p’ra viver!
Se é Deus quem rega o que o homem semeou,
Verás então como as flores vão nascer.

Santo

Enterra o medo, inimigo do amor,
Afasta as nuvens porque a luz deve brilhar.
Com muito amor, vai regando a semente,
A mim, a ti só compete semear.

Santo, Santo, Santo, é o Senhor, Deus do universo,
Cheios estão os céus e a terra,
Bendito o que vem em nome do Senhor,
Da Tua glória, hossana!
Hossana nas alturas, hossana!
Hossana, hossana, hossana, nos céus. (2x)

Comunhão
Partilhemos, como o pão, a nossa Fé,
Demos testemunho de esperança.
Deus entregou a Sua vida
E nós temos de O partilhar.
Este pão nunca faltará,
Multiplica-se durante a partilha.
Só necessita das nossas mãos,
Do desejo de dar.
Ninguém acende uma candeia
Para a esconder debaixo da cama.
Deus confiou-nos esta luz,
Para guiar o nosso caminho.
Deixemos dúvidas e temor,
Apesar do mundo rir dos profetas.
Testemunhemos corajosos
Ao serviço de Deus e do povo.

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.
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.

