Final
Ide em nome do Senhor,
Com justiça, paz e amor.
Fazei um mundo melhor,
Ide em nome do Senhor.

A quem tiver fome / Dai de comer.
A quem tiver sede / Dai de beber.
Ao oprimido / Libertação.
Lutai contra a guerra e exploração.
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“Quem se exalta será humilhado e
quem se humilha será exaltado”

(Lc 14, 1.7-14)
Entrada
Vinde louvai o Senhor
Vinde cantai seu amor
Vinde aclamai o seu nome
Cristo Jesus Salvador.

(bis)

Vinde a festa da vida que Cristo nos dá
Festa de paz alegria amor e perdão
E todos unidos à volta do altar
Louvemos o Senhor

Rito

Vinde à ceia de Cristo do vinho e do pão
Vinde escutar a Palavra a voz do Senhor
E todos unidos à volta do altar
Louvemos o Senhor.
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

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

Aclamação

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

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

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

Súplicas
Ouvi-nos Senhor. (rezado)

Comunhão
Naquele dia, Eu hei-de, sobre o monte,
Dar um banquete a todos os romeiros.
De nada vai servir correr à frente,
Pois os mais débeis chegarão primeiro.

Ofertório
Eu não sou nada e do nada nasci,
Mas Tu me amas e morreste por mim.
Junto à cruz eu só posso exclamar
Eu sou teu, eu sou teu.

Felizes os que foram convidados
Para a festa e banquete do Cordeiro.
O meu banquete é festa do gratuito,
pois não se vende o amor e não se compra.
Quem tiver sede venha à fonte e beba,
Quem tiver fome venha à mesa e coma.

Toma meus braços, Te peço,
Toma meus lábios, Te amo,
Toma minha vida,
Ó Pai eu sou Teu,
(bis)
Eu sou Teu.

Uma voz clama “Estou à porta e bato”.
Se alguém abrir ao menos um postigo,
Eu hei-de entrar, sentar-me à sua mesa,
E cearemos juntos como amigos.

Quando de joelhos eu Te olho, Jesus,
Vejo a Tua grandeza e minha pequenez.
Que posso dar-Te eu, apenas meu ser,
Eu sou teu, eu sou teu.

Felizes são, por serem convidados
Para o banquete e a festa do Cordeiro!
Felizes são, se fora não deixarem
Os sem-abrigo e os sem-dinheiro.

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

Acção de Graças

(3x)

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

Deus é amor. Atreve-te a viver por amor.
Deus é amor, nada há a temer.

(bis)

