Final
Ide e ensinai, ide e ensinai,
Ide e ensinai a toda a gente.
O Senhor é família, somos comunidade.
Alegria, irmão!
Deixei na praia, a brincar na areia,
Sonhos de infância, indecisões.
Tu me chamaste: Senhor, disse sim.
Manhã de esp’rança levo dentro de mim.
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“O que preparaste, para quem
será?”

(Lc 12, 1-13)
Entrada
Caminhamos para ti, ó cidade do Senhor,
Construindo neste mundo, a verdade e o amor.
Povo eleito, povo santo,
Reunido no amor,
Peregrino ao encontro
Da cidade do Senhor.
Peregrinos dando as mãos, vai connosco Jesus Cristo:
Ele salva, Ele reina, faz dos homens um só povo.
Quem tem fome de justiça, quem tem sede de verdade,
Vinde à mesa da palavra, vinde à fonte de água viva.
Rito

Penitencial
Senhor tem piedade de nós,
Somos o teu povo pecador,
Toma a nossa vida de pecado e dor,
Enche o nosso espírito de amor.
Cristo tem piedade de nós...
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Senhor tem piedade de nós...

Glória

Aclamação

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

Súplicas
Ouvi-nos Senhor.(rezado)
Uma espiga dourada p’lo sol,
Cacho de uvas que um homem cortou,
Se convertem p’ra nós em pão e vinho de amor,
No Corpo e Sangue do Senhor.
X2
Comungamos a mesma comunhão,
Somos trigo do mesmo semeador,
Um moinho, a vida nos tritura com dor,
Deus nos faz Eucaristia no amor.
Como grãos que fazem um só pão,
Como notas do mesmo cantar,
Como gotas de água que se fundem no mar,
Os cristãos um só corpo vão formar.
Vão sentar-se à mesa de Deus,
Como filhos, Seu pão comungar;
Numa mesma esperança caminhando irão,
E na vida como irmãos se hão-de amar.
Santo
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!
Deus é justo e verdadeiro;
É o maior, mais importante.
Todos cantam o seu louvor:
Viva o Senhor que entre nós está!

Zé Vieira

Gesto da Paz
A paz esteja connosco, (3x)
Sempre connosco, sempre,
Sempre esteja a paz.

(4x)

A Palavra de Deus é vida,
A Palavra de Deus é pão.
Pão que mata a fome de amor.
Aleluia, glória ao Senhor.

Ofertório

Pai Nosso

O amor de Cristo nos una, (3x)
Sempre nos una, sempre,
Sempre como irmãos.

Comunhão
Como o Senhor nos amou, jamais alguém pode amar;
P’los caminhos da justiça nos ensina a caminhar.
Quando estamos reunidos e partilhamos Seu Pão,
Ele nos dá o Seu amor e a Sua paz.
É o Meu Corpo: Tomai e comei.
É o Meu Sangue: Tomai e bebei,
Porque Eu sou a Vida, porque Eu sou o Amor!
Ó Senhor faz-nos viver no Teu amor.
Como o Senhor nos amou, jamais alguém pode amar;
Em tudo o que nos legou, manifestou o Seu amor:
Quem comer a minha carne e beber o meu sangue
Permanecerá em Mim e Eu nele
Sempre que este pão tomais e deste cálice bebeis,
Até que o Senhor volte, Sua morte anunciais.
Quem tomar indignamente este santo alimento,
Será réu do Corpo e Sangue do Senhor.
Como o Senhor nos amou, jamais alguém pode amar;
Reuniu os homens todos na justiça e na verdade.
Quem no mundo quer amar, é um membro do Seu Corpo,
Nada o pode separar do Seu Amor.

Acção de Graças
O Senhor é a minha força, ao Senhor o meu canto.
Ele é nosso salvador. N’Ele eu confio e nada temo,
n’Ele eu confio e nada temo.

