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

Final
Vai, amigo, vai, vai anunciar
A todos os homens alegria e paz. (bis)
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“Lembra-te que recebeste
os teus bens em vida, e
Lázaro somente males.
Agora ele é consolado, e tu
atormentado.”

1. Eu tenho medo, Senhor, eu tenho temor,
Eu não sei falar.
(bis)
2. Não, não temas, amigo,
Estou eu contigo para te ajudar.

(bis)

(Lc, 16, 19-31)
Entrada
1. Já se ouvem nossos passos a chegar,
Já se ouvem nossas vozes de alegria
Neste dia que é uma bênção
Para a Igreja reunida
Jesus Cristo nos congrega e faz Irmãos.
Como são belos os pés
Que anunciam a paz
E as mãos que repartem o pão.
Na refeição do Cordeiro da Palavra, Vinho e Pão
Somos o povo de Deus em comunhão!
2. Todos vós que tendes sede,
Vinde beber da fonte da verdade,
Saciai a vossa fome sem pagar vinho nem pão!
3. Já se mudam nossos corações de pedra
Pela força do Espírito de Deus.
Já vencemos as barreiras
Que destroem a harmonia
Jesus Cristo nos congrega e faz Irmãos.

Rito penitencial

2. Não vivas sempre preso ao tempo que passou,
Que lindo o “hoje, aqui e agora” p’ra viver!
Se é Deus quem rega o que o homem semeou,
Verás então como as flores vão nascer.

1. Senhor tem, Senhor tem, Senhor tem piedade.
Senhor tem, Senhor tem, piedade de nós.
2. Cristo tem, Cristo tem, Cristo tem piedade.
Cristo tem, Cristo tem, piedade de nós.

3. Enterra o medo, inimigo do amor,
Afasta as nuvens porque a luz deve brilhar.
Com muito amor, vai regando a semente,
A mim, a ti só compete semear.

3. Senhor tem, Senhor tem, Senhor tem piedade.
Senhor tem, Senhor tem, piedade de nós.

Glória

Santo

Glória, glória a Deus nas alturas
Glória, glória a Deus nas alturas
E Paz na terra aos homens
Por Ele amados.
(2x)
1. Senhor Deus, Rei dos Céus,
Deus Pai todo poderoso
Nós vos louvamos, vos bendizemos,
Vos adoramos, vos glorificamos,
Vos damos graças pela Vossa imensa
glória.

2. Vós que tirais o pecado do
mundo,
Tende piedade de nós,
Vós que tirais o pecado do mundo,
Acolhei a nossa súplica,
Vós que estais à direita do Pai,
Tende piedade de nós.
3. Só Vós o Santo, só Vós o Senhor,
Só Vós o Altíssimo, Jesus Cristo,
Com o Espírito Santo
Na glória de Deus Pai.

Aclamação

Aleluia! Aleluia.

Ofertório

Pai Nosso

Gesto da Paz

(4x)

1. A Palavra de Deus é vida,
A Palavra de Deus é pão.
Pão que mata a fome de amor.
Aleluia, glória ao Senhor.

Súplicas

1. Deus é santo, Deus é forte;
Deus é bom e poderoso.
Terra e céus cantam os seus louvores;
Viva o Senhor que entre nós está!

Escuta Senhor a nossa oração! (Cantado)

1. Não esperes pão se antes não semeaste,
colherás frutos, mas primeiro há que podar.
Deus cuidará a obra que começou,
A mim, a ti só compete semear.
Daremos fruto abundante e saboroso,
Daremos fruto que há-de permanecer.
Se acreditarmos na Palavra de Jesus:
“Sem Mim nada podereis fazer”.

Comunhão

2. Deus é justo e verdadeiro;
É o maior, mais importante.
Todos cantam o seu louvor:
Viva o Senhor que entre nós está!

Pai Nosso, que o Teu reino venha (3x)
Sobre esta terra.

Tenha a paz em Deus, irmão,
Tenha a paz em Deus, irmão,
Tenha a paz consigo,
Com seus amigos e seus irmãos.

Partilhemos, como o pão, a nossa Fé,
Demos testemunho de esperança.
Deus entregou a Sua vida
E nós temos de O partilhar.

1. Este pão nunca faltará,
Multiplica-se durante a partilha.
Só necessita das nossas mãos,
Do desejo de dar.

2. Ninguém acende uma candeia
Para a esconder debaixo da cama.
Deus confiou-nos esta luz,
Para guiar o nosso caminho.

3. Deixemos dúvidas e temor,
Apesar do mundo rir dos profetas.
Testemunhemos corajosos
Ao serviço de Deus e do povo.

