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O auxílio virá Senhor, o Senhor o nosso Deus,
Que fez o céu e a terra, o céu e a terra.
                           (em canon)

Vai, rompe caminho
Não tenhas medo,
Não estás sozinho,
Mais tarde ou mais cedo…
Segue e atesta,
Não tenhas pejo,
Porque é festa ,
E forte o desejo!

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!

1. Abre caminho, Busca um amigo.
No teu projecto, leva-o contigo.
Ao encontra-lo, é já seguro.

2. Se os teus sonhos são plenitude,
Foge do medo, agarra a virtude.
Ao encontra-la, é já segura.



Ofertório

Comunhão

Pai Nosso

Santo

Súplicas

Aclamação

Gesto da Paz
Glória

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!

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

1. A fé é compromisso que é preciso repartir
Em terras bem distantes ou em nosso próprio lar.
Nós somos missionários, eis a nossa vocação.
Jesus convida todos, ai de mim se eu me calar.

Nesta mesa, ó Senhor, apresentamos
Pão e vinho dons da terra e do trabalho.
Pela Igreja missionária Vos louvamos,
Vede a messe que precisa de operários. (bis)

2. Há muitos consagrados anunciando sem temer
E tantos perseguidos dando vida pela fé.
Mas quem faz de sua vida um sinal de comunhão
Também dá testemunho, nos convida à conversão.

Santo, Santo, Santo és Tu.   (bis)
1. Estão cheios da Tua glória      (bis)
O céu e a terra, Senhor

1. 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)

Shalom para ti, shalom para ti,
Shalom, shalom.
Deus te dê o amor,
Deus te dê a paz,
Shalom, shalom.

1. Quando o Teu filho contigo vier,
P’ra festa da vida fazer,
Ensina-nos Maria a fazer o que Ele disser.

Tudo é possível nas Tuas mãos, meu Senhor,
A Eucaristia é Teu milagre de amor.     (2x)

2. Quando o vinho do amor nos faltar,
E a gente ao irmão se fechar,
Ensina-nos Maria a fazer o que Ele disser.

3. Quando na mesa do nosso irmão,
Faltar água, vida e pão,
Ensina-nos Maria a fazer o que Ele disser.

4. Quando faltar a justiça entre nós,
E muitos ficarem sem voz,
Ensina-nos Maria a fazer o que Ele disser.

5. Quando o serviço ao irmão nos custar,
Cedendo à preguiça o lugar,
Ensina-nos Maria a fazer o que Ele disser.

6. Quando o homem em nome da paz,
Matar o irmão p’ra ter mais,
Ensina-nos Maria a fazer o que Ele disser.

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

Rito penitencial

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


