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

Perdoa o espaço que Te não demos,
perdoa porque não nos libertámos,
perdoa as correntes que pusemos
Em Ti, Senhor porque não ousámos.

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

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.

Contudo faz-nos sentir,
perdoar é esquecer a antiga guerra
e, partindo, recomeçar de novo
como o sol que sempre beija a terra.

Eu irei cantar pelo mundo,
Falar de Ti, meu Salvador.
Eu irei dar a Boa Nova,
Dizer a todos, Jesus é Amor!

Eu irei, falarei a todos
Os que esperam acolher Teu nome
Eu irei levar essa chama
Que iluminará o mundo.



Ofertório

Comunhão

Santo

Gesto da Paz

Glória

Acção de Graças

Pai Nosso

Aclamação

Súplicas

Ouvi-nos Senhor. (cantado)

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

Um mundo que vive sem sentido
Buscamos juntos a esperança
Sementes que anseiam brotar o amor
Viver já o reino do Senhor

Queremos crescer neste caminho
De fé esperança e caridade
Por isso Te pedimos de todo o coração
Faz-nos viver em união

Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia. (2x)
Bendizei o Senhor,
Sol e lua, estrelas no céu.
Chuvas e orvalho todos os ventos,
Fogo e calor bendizei o Senhor.

Pela vida de todos nós
Que sorri ao nascer do sol
Pela fé e a dor de quem sofre.

Louvado sejas Senhor

Pelo pão que nos faz viver
Pelo vinho que nos sacia,
Pela fome de tantos sem pão,

Louvado sejas Senhor

Louvado sejas Senhor, louvado sejas,
Louvado por estes dons que nos dás
Louvado sejas

Pela música e pela alegria
Que ecoam bem dentro de nós
Pelo sonho de um mundo de Paz

Louvado sejas Senhor

Pelo sol que aquece esta terra
Pela luz que ilumina o dia,
P‘lo silêncio que fala de ti.

Louvado sejas Senhor

Santo, Santo, Santo, Santo é o Senhor
Santo, Santo, Santo, é o nosso rei de Amor
Santo, Santo, Santo, é Ele que nos redime

Porque Senhor é Santo
E a terra cheia da Sua glória está. (bis)

Céus e a terra passarão, Suas palavras não passarão
Não, não, não, não, não, não, passarão (bis)

Bendito o que vem, em nome do Senhor
Hossana nas alturas ao Filho de David
Bendito o que vem, em nome do Senhor

Todo o mundo é um hino de glória
À grandeza de Deus Nosso Rei;
Cada homem é a imagem sagrada
Do amor de Deus Nosso Pai. Aleluia, Deus Pai e Senhor!

Aleluia, p’lo Teu grande amor.  (bis)

Como é bom, como é suave
Vivermos todos juntos             (bis)

Juntos como irmãos,
Vivermos todos juntos.            (bis)

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.

Felizes os que foram convidados
Para a festa e banquete do Cordeiro.       (bis)

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. 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.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.

Nada te perturbe, nada te espante,
Quem a Deus tem nada lhe falta.

Nada te perturbe, nada te espante,
Só Deus basta.


