Final
Cristo quer a tua ajuda
Para amar, para amar,
Cristo quer a tua ajuda
Para amar.
(bis)

Ao que sofre e ao triste
Dá-lhe amor, dá-lhe amor.
Ao humilde e ao pobre
Dá-lhe amor.
(bis)
Não te importes da raça,
Nem da cor da pele,
Ama a todos como irmãos
E faz o bem.
(bis)
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“Não vim trazer a paz, mas a
desunião.”

(Lc 12, 49-53)
Entrada

Vamos caminhando lado a lado:
Somos teus amigos, ó Senhor!
Tua amizade é nossa alegria,
Por isso Te louvamos com amor.
Cristo é modelo de amizade,
Pois nos deu a vida por amor.
Dele recebemos força e alegria,
Para nos doarmos como irmãos.
Rito

Seja nosso encontro com o Pai
Um sinal da nossa união,
Para que, vivendo nós em sua graça,
Levemos paz e amor aos corações.

Penitencial
Senhor tende piedade, (3x)
Piedade de nós.
Cristo tende piedade, (3x)
Piedade de nós.
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Senhor tende piedade, (3x)
Piedade de nós.

Glória

Pai Nosso

(Rezado)

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

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

Aleluia! Aleluia! Aleluia amén!
Amén! Aleluia! Aleluia amén.
Gesto da Paz

Súplicas

Faz a paz, acolhe o amor.
Vai, constrói um mundo melhor.
Abraça os homens: são teus irmãos,
Serás feliz na união.

Ouvi-nos Senhor, ouvi-nos Senhor. (cantado)

Ofertório

Comunhão
Minha vida tem sentido,
Cada vez que eu venho aqui,
E te faço o meu pedido
De não me esquecer de Ti.
Meu amor é como este pão,
Que era trigo que alguém plantou, depois colheu,
E depois tornou-se salvação,
E deu mais vida e alimentou o povo meu.
Eu te ofereço este pão,
Eu te ofereço o meu amor.

Eu sou o pão da vida
O pão que desceu do céu
Se alguém comer deste pão
Viverá p’ra a eternidade.

(bis)

Minha vida tem sentido,
Cada vez que eu venho aqui,
E te faço o meu pedido
De não me esquecer de Ti.
Meu amor é como este vinho,
Que era fruto que alguém plantou, depois colheu,
E depois encheu-se de carinho,
E deu mais vida e saciou o povo meu.
Eu te ofereço vinho e pão,
Eu te ofereço o meu amor.

Comei do pão, bebei do vinho
Quem vem a mim não terá fome.
Comei do pão, bebei do vinho
Quem vem a mim não terá sede

O pão que desceu do céu
É para dar a vida ao mundo.
Quem vem a mim não terá fome
Que crê em mim não mais terá sede.
Em verdade vos digo
Quem crê em mim tem a vida eterna.

Acção de Graças

(bis)

Minha alegria és só Tu, Senhor,
Minha alegria és só Tu.

Santo
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)

(3x)

Porque Tu me deste a vida,
Porque Tu me fizeste existir,
Porque Tu me deste carinho,
Me deste amor.
(bis)
Meu pensamento és só Tu, Senhor,..

