Final
A minha alma canta jubilosa,
E alegra-se em Deus, meu Salvador,
Porque Ele ama a Sua humilde serva.
Grandes maravilhas fez em mim.

Sobre todos aqueles que O temem,
Deus estende sempre o Seu amor;
Manifesta a força do Seu braço,
Dispersa os soberbos com poder.

Avé Maria, cheia de graça,
O Senhor está contigo!
Avé Maria, cheia de graça,
O Senhor está contigo!
Ó Maria
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“Bendita és tu entre as mulheres e
bendito é o fruto do teu ventre.”

(Lc 1,39-56)
Entrada

Ó Maria minha mãe
Mãe de toda a humanidade,
Sê farol e minha luz,
Caminho certo para Jesus.

Maria mãe serena,
Sou jovem peregrino.
Acolhe-me em teu regaço,
Ilumina o meu caminho.

Rito

Pelas estradas vou andando,
Vou de cidade em cidade.
Faz de mim Tua mensagem
De Paz, Amor e Amizade.

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...
Senhor tem piedade de nós...
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Glória

Glória ao Senhor, Louvor ao Senhor,
Cantai-lhe terra inteira, bendizei o Seu Nome.
Glória ao Senhor, Louvor ao Senhor,
Anunciai a Sua Salvação.

Pai Nosso

Pai, tu és meu Deus, és minha força meu poder e luz…
És a minha vida és meu tudo…

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

Pai Nosso, que o Teu reino venha x3
Sobre esta terra.

Gesto da Paz
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...

Súplicas
Por intercessão de Maria, ouvi-nos Senhor.

Comunhão

Ofertório
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

O trigo que Deus semeou
No seio de Maria,
Tornou-se para nós Pão do Céu
Que nos dá vida e salvação eterna.

Comungamos a mesma comunhão,
Somos trigo do mesmo semeador,
Um moinho, a vida nos tritura com dor,
Deus nos faz Eucaristia no amor.

Cantai ao Senhor um cântico novo
Pelas maravilhas que Ele operou,
A sua mão e o seu santo braço
Lhe deram a vitória.

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.

O Senhor deu a conhecer a salvação,
Revelou, aos olhos das nações, a sua justiça,
Recordou-se da sua bondade e fidelidade
Em favor da Casa de Israel.

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.

Os confins da terra puderam ver
A salvação do nosso Deus.
Aclamai o Senhor, terra inteira,
Exultai de alegria e cantai.

Santo

Acção de Graças
Senhor, Tu és santo, Senhor Tu és bom. (3x)
Senhor Tu és vida e glória sem fim.

(3x)

Senhor, Tu és santo, Senhor Tu és bom. (3x)

Eu quero ser, Senhor amado,
Como barro nas mãos do oleiro.
Rompe-me a vida, faz-me de novo,
Eu quero ser um vaso novo.

