Final

O Teu Reino, Senhor, é justiça,
O Teu Reino, Senhor, é perdão,
O Teu Reino, Senhor, é verdade,
O Teu Reino é, Senhor, salvação.
O Teu Reino foi ganho na Cruz.
O Teu Reino foi ganho na dor.
O Teu Reino congrega Teu povo.
O Teu Reino é de Paz e Amor.
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“Quando orardes, dizei; Pai,
santificado seja o vosso nome;...”

(Lc 11, 1-13)
Entrada
Dia do Senhor é festa,
Festa de Ressurreição!
Seu amor Deus manifesta,
Cria em nós a comunhão.

Vinde à Festa do Deus vivo,
Celebrar o seu amor,
Povo santo, redimido
Em Jesus o Salvador.

Glória a Ti, Senhor Jesus!
Alegria, meu irmão!
Glória ao Pai que nos conduz com sua mão. (bis)
Aleluia!
Rito

Penitencial
Senhor, que vieste-nos salvar
E o coração está arrependido,
Piedade, piedade, piedade de nós.
Ó Cristo, que vieste-nos salvar
Diz a Deus Pai que nos perdoe,
Piedade, piedade, piedade de nós.
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Senhor, que vieste-nos salvar
E o coração está arrependido,
Piedade, piedade, piedade de nós.

Glória

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

Pai Nosso

Gesto da Paz

Aclamação
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
Glória ao Senhor.
Glória ao Senhor, nosso Pai (3x)
Glória ao Senhor.

Súplicas
Escutai Senhor a nossa oração.

Ofertório
Dedico-Te, ó Pai este poema,
De vida que em Ti vive feliz.
Toma este pedaço de argila, Senhor,
Faz dele a Tua vasilha de amor. (bis)
Pela vida que me deste e celebro no teu lar,
Mil graças e louvor só para Ti!
Porque sempre eu Te ouço constantemente a chamar,
Mil graças e louvor só para Ti!
Pelos irmãos e amigos que estimulam a subida,
Mil graças e louvor só para Ti!
Pelo espinho da roseira, o botão, a mão amiga,
Mil graças e louvor só para Ti!

Zé Vieira
Como é bom, como é suave
Vivermos todos juntos

(bis)

Juntos como irmãos,
Vivermos todos juntos.

(bis)

Comunhão
Buscai o alimento
Que permanece até à vida eterna
Que permanece até à vida eterna
O Senhor é meu pastor, nada me falta,
Leva-me a descansar em verdes prados.
Conduz-me às águas refrescantes
E reconforta a minha alma.
Ele me guia por sendas direitas
Por amor do seu nome.
Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos,
Não temerei nenhum mal, porque Vós estais comigo.
Para mim preparais a mesa
À vista dos meus adversários.
Com óleo me perfumais a cabeça
E meu cálice transborda.

Acção de Graças
Obrigado sim,
Ó meu Deus.

Santo
Santo, Santo, Santo Senhor Deus do universo, (2x)
O céu e a terra proclamam a Vossa glória,
Hossana, hossana, hossana nas alturas.
(2x)
Bendito o que vem em nome do Senhor,
Hossana, hossana, hossana nas alturas.
Hossana, hossana, hossana, hossana nas alturas.

(3x)

Obrigado sim, porque és Pai
E perdoas as nossas culpas.
Obrigado sim, pelos amigos
Que alegram a nossa vida.
Obrigado sim, pelo sol,
Que ilumina o nosso dia.

