Acção de Graças
Cantarei ao Senhor enquanto viver,
Louvarei o meu Deus enquanto existir,
n’Ele encontro a minha alegria,
n’Ele encontro a minha alegria!
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1. Fazendo uma terra em forma de estrela
Nós vamos seguindo a nossa utopia.
Connosco caminha pisando este chão
A jovem amiga de nome Maria.

“Levanta-te e segue o teu
caminho. Foi a tua fé que
te salvou!”

Maria és a certeza da nossa esperança
Maria és a Mãe desta nossa alegria.
Levantas e alentas todo o jovem que cansa
Tu és a Bíblia aberta, és a Mãe que nos guia.

(Lc 17, 11-19)
Entrada
1. Quando as trevas se dissiparam
Quando amanheceu o Amor
O Homem feliz vivia sem dor.
Quando depois a escuridão
Tornou a noite solidão
E o Homem sofria sem o seu Senhor.
Vem daí, vem daí
É Deus que te chama
É Deus que te ama.
O Deus que os homens
Precisam de olhar!

Vem daí, vem daí
É Deus que te manda
Pelo mundo inteiro.
És o sal da terra
Luz sempre a brilhar!
2. Quando apareceu Jesus
Quando Ele se fez pão
Alguns entenderam e deram as mãos.
Houve porém quem cheio de si
Virasse as costas à verdade
Ao Deus da história, à eternidade.

Rito penitencial
1. Senhor tende piedade, piedade de nós, (2x)
Piedade de nós.
2. Cristo tende piedade de nós,
Piedade de nós.
3. Senhor tende, piedade de nós.
Piedade de nós.

Glória

Aclamação

Glória ao Senhor, Louvor ao Senhor,
Cantai-lhe terra inteira, bendizei o Seu Nome.
Glória ao Senhor, Louvor ao Senhor,
Anunciai a Sua Salvação.
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia

Santo

Santo, Santo é o Senhor.
Senhor Deus do universo.
O céu e a terra proclamam
A Vossa Glória.
(bis)

Pai Nosso

1. Bendito O que vem (que vem)
Em nome do Senhor (Senhor)
Bendito o reino
O reino de Seu pai David

Súplicas
Ofertório

Escutai Senhor, a nossa oração! (Cantado)
1. Esta sede de Te encontrar em mim
De correr p’ra Ti, de estar junto de Ti.
Guias pelos vales o decurso do meu rio.
Única razão és Tu, único sustento Tu.
A minha vida existe porque existes Tu!

(refrão)
3. Brilha a Tua luz no centro do meu ser,
Dás sentido à vida que em mim nasceu.
Tudo o que farei será somente amor.
Único sustento Tu, a estrela polar és Tu.
A minha vida existe porque existes Tu!

Pai, Tu que estás no céu
santificado seja Teu nome
venha nós o Teu Reino,
cumpra-se Tua vontade em nós.
Dá-nos hoje o nosso pão
e em cada dia da nossa existência;
perdoa as nossas ofensas
como perdoamos também
e não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos de todo o mal.
Mas livra-nos de todo mal.

Cordeiro de Deus
1. Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo,
Tem piedade de nós, tem piedade de nós.
(3x)
Tem piedade de nós.
(bis)

Tudo gira à Tua volta em função de Ti.
Não importa o quando, o onde e o porquê! (bis)
2. Gira o firmamento sem nunca ter paz,
Mas existe um ponto a brilhar p’ra mim.
A estrela polar que guia os meus passos.
A estrela polar és Tu, a estrela segura Tu,
A minha vida existe porque existes Tu!

1. O céu e a terra proclama a Vossa glória.
Hossana nas alturas.
Bendito o que vem em nome do Senhor!
Hossana nas alturas.

2. Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo,
Dá-nos a Tua paz, dá-nos a Tua paz,
(3x)
Dá-nos a Tua paz

Comunhão
Buscai o alimento
Que permanece até à vida eterna
Que permanece até à vida eterna
1. O Senhor é meu pastor, nada me falta,
Leva-me a descansar em verdes prados.

5. Para mim preparais a mesa
À vista dos meus adversários.
6. Com óleo me perfumais a cabeça
E meu cálice transborda.

2. Conduz-me às águas refrescantes
E reconforta a minha alma.

7. A bondade e a graça hão-de
acompanhar-me
Todos os dias da minha vida.

(refrão)

3. Ele me guia por sendas direitas
Por amor do seu nome.

8. Habitarei na casa do Senhor
Para todo o sempre.

...Esta sede de Te encontrar em mim
De correr p’ra Ti, de estar junto de Ti...

4. Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos,
Não temerei nenhum mal, porque Vós estais comigo.

