Final
Senhor, Tu amas o mundo:
Senhor, Tu amas os homens. (bis)
Amas o mundo inteiro e tudo o que nele vive,
Amas cada homem,
Como se apenas ele existisse em toda a terra.
Seja forte ou fraco, mais novo ou mais velho,
Seja branco ou negro,
Amas, Senhor, com o mesmo amor todos os homens.
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“Haverá alegria entre os Anjos de
Deus por um só pecador que se
arrependa.”
(Lc 15, 1-10)
Entrada
Jesus é o caminho
Que nos leva à casa do Pai.
Ele é a Verdade e a Vida.
Vide e louvai!

Quem acredita em Mim tem a vida imortal.
Quem Me segue andará numa luz sem igual.
Eu sou a Luz.

Ninguém fala como Ele e nos dá tanta paz.
Ninguém faz os sinais de poder que Ele faz.
Deus está com Ele.
Rito

Penitencial

Perdoa Senhor o nosso dia,
A ausência de gestos corajosos,
A fraqueza de actos consentidos,
A vida e os momentos mal amados.

Contudo faz-nos sentir,
perdoar é esquecer a antiga guerra
e, partindo, recomeçar de novo
Perdoa o espaço que Te não demos, como o sol que sempre beija a terra.
perdoa porque não nos libertámos,
perdoa as correntes que pusemos
Em Ti, Senhor porque não ousámos.
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Glória
Glória, glória a Deus.
Glória, glória a Deus.
Glória, glória a Deus.
Glória, glória a Deus. (bis)
Nós Te louvamos e Te bendizemos,
Te adoramos e glorificamos,
Te damos graças, Senhor

Pai Nosso
Tu que tiras o pecado do mundo,
Tu que estás à direita do Pai,
Tem piedade de nós.
Só Tu és Santo, só Tu o Senhor,
Tu altíssimo, Jesus Cristo,
Na glória de Deus Pai.

Senhor Jesus, Filho Unigénito
Senhor Deus, Cordeiro de Deus,
Filho de Deus nosso Pai.
Aclamação
Jesus é, Jesus é o Senhor.
(3x)
Aleluia, Aleluia.
(3x)
Glória a Ti, glória a Ti, Senhor. (3x)
Aleluia, Aleluia.
(3x)

Súplicas

(Gregoriano)
Deixo-vos a Minha Paz, / a Minha Paz vos dou.
Sementes do Meu Reino, / promessa de ressurreição
Bem aventurados sois por / serdes meus amigos.
Eu vos escolhi, Amai-vos uns aos outros / para que eles me
reconheçam
Paz, paz, proclama o teu Senhor.
Paz, paz, com Cristo, Redentor.

Comunhão
Aleluia, Aleluia.
(3x)
Jesus é, Jesus é o Senhor.
(3x)
Aleluia, Aleluia.
(3x)
Glória a Ti, glória a Ti, Senhor. (3x)
Aleluia, Aleluia.
(3x)

Ouvi-nos Senhor. (cantado)

Ofertório
Se crês em Deus, se acreditas que Ele há-de voltar.
Segue o caminho, que Jesus te veio ensinar.
Então verás, que a vida se pode tornar melhor.
Cantarei, cantarei,
O que Deus nos veio ensinar.
Que a maneira de chegar ao céu,
É amar, é amar, é amar, é amar,
O pobre, o rico e pecador,
E tudo o que nesta vida é querido do Senhor.
Se Deus quiser, hei-de deixar de pensar em mim.
E assim roubar, tempo ao tempo, para o adorar.
Serei feliz e comigo será todo o que cantar.
Santo
Santo, Santo, Santo és Tu. (bis)
Estão cheios da Tua glória
(bis)
O céu e a terra, Senhor

Gesto da Paz

Santo, Santo, Santo és Tu. (bis)
Bendito aquele que vem
(bis)
Em nome do Senhor.
Santo, Santo, Santo és Tu. (bis)

Vinde à Ceia do Senhor!
Vinde ao banquete dos pobres,
Convidados do Senhor!
Eis a Ceia do Senhor!
Eis o Pão que os anjos comem
Transformado em Pão do homem.
Eis a Ceia do Senhor!
Eis o Corpo do Senhor
Repartido em Sacramento.
Do peregrino sustento.
Eis o Corpo do Senhor!

Eis o Sangue do Senhor
Derramado sobre o Mundo
Em sinal de Amor profundo.
Eis o Sangue do Senhor!
Eis a Vida do Senhor.
Pão do Céu que nos dá Vida
E conserva a Igreja unida.
Eis a Vida do Senhor!
Eis a Festa do Senhor
Boa Nova do humildes,
Dos famintos e dos simples.
Eis a Festa do Senhor!

Acção de Graças
Confiarei na Tua mão
que não me prende
Confiarei, nessa voz que não se impõe,
Mas que aceita cada passo
Mas que oiço bem cá dentro
Do caminho que eu fizer.
No silêncio a segredar.
Confiarei, ainda que o dia escureça
Confiarei, ainda que mil outras vozes
Não há mal que me aconteça
Corram muito mais velozes
Se contigo eu estiver.
Para me fazer parar.
E avançarei...
E avançarei, avançarei no meu caminho
Agora eu sei que Tu comigo vens também.
Aonde fores aí estarei, em Ti avançarei. Confiarei, por verdes prados me levas
E em Teu olhar sossegas
A pressa do meu olhar
O Senhor é meu pastor,
Confiarei, a frescura das Tuas fontes
sei que nada temerei,
Deixa a minha vida cheia
Ele guia o meu andar,
A minha taça a transbordar.
sem medo avançarei.
E avançarei...

