6. Com óleo me perfumais a cabeça,
E meu cálice transborda.
7. A bondade e a graça hão-de acompanhar-me,
Todos os dias da minha vida.
8. Habitarei na casa do Senhor,
Para todo o sempre.

Acção de graças

Festa de Todos os Santos
Eu quero ser, Senhor amado,
Como barro nas mãos do oleiro.
Rompe-me a vida, faz-me de novo,
Eu quero ser um vaso novo.

Final

Exulta de alegria no Senhor,
Exulta de alegria:
O Senhor é bom!

1. Liberta os oprimidos,
Derruba os poderosos,
Exalta os humildes:
O Senhor é bom!

2. Sacia os famintos,
De pão e de verdade,
De amor e de justiça:
O Senhor é bom!

3. Aos pobres sem abrigo,
Aos órfãos sem amparo,
Acolhe em sua casa:
O Senhor é bom!

“Bem-aventurados os pobres em espírito
porque deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados os humildes
porque possuirão a terra.
Bem-aventurados os que choram,
porque serão consolados.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça
porque serão saciados.
Bem-aventurados os misericordiosos,
porque alcançarão misericórdia.
Bem-aventurados os puros de coração,
porque verão a Deus.
Bem-aventurados os que promovem a paz,
porque serão chamados filhos de Deus.
Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça,
porque deles é o reino dos céus.”
Mt 5, 1-12
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“Alegrai-vos e exultai, pois
é grande nos céus a vossa
recompensa.”
(Mt 5, 1-12)

As bem-aventuranças falam-nos das atitudes fundamentais dos discípulos
de Jesus:
- confiar plenamente em Deus
(pobres de espírito)
- compartilhar o sofrimento dos outros
(os que choram)
- ter um trato amável com os demais
(mansos de coração)
- querer ardentemente que reine a justiça neste mundo
(famintos e sedentos de justiça)
- ter o coração nos pobres da história
(misericordiosos)
- ser coerente e íntegro na sua vida
(puros de coração)
- procurar estabelecer a paz como consequência da justiça
(promotores da paz)
- ser hostilizados pelos que negam reconhecer os direitos dos outros
(perseguidos pela justiça)

Entrada
Vinde louvai o Senhor,
Vinde cantai seu amor,
Vinde aclamai o seu nome,
Cristo Jesus Salvador! (bis)

1. 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!

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

Glória

Glória, glória a Deus.
Glória, glória a Deus.
Glória, glória a Deus.
Glória, glória a Deus. (bis)

1. Nós Te louvamos e Te bendizemos,
Te adoramos e glorificamos,
Te damos graças, Senhor.

3. Tu que tiras o pecado do mundo,
Tu que estás à direita do Pai,
Tem piedade de nós.

2. Senhor Jesus, Filho Unigénito
Senhor Deus, Cordeiro de Deus,
Filho de Deus nosso Pai.

4. Só Tu és Santo, só Tu o Senhor,
Tu altíssimo, Jesus Cristo,
Na glória de Deus Pai.

Súplicas
Aclamação

Ofertório

Ouvi-nos Senhor (Rezado)
Aleluia, Deus está!
Aleluia, no meio de nós.
Aleluia, Ele ressuscitou,
Não nos deixará jamais.
Aleluia!

1. Bem aventurados sois vós.
Vós que sofreis, vós que chorais,
Porque um dia sereis consolados.

3. Bem aventurados sois vós.
Homens pobres que tendes fome e sede,
Porque um dia sereis saciados.

2. Bem aventurados sois vós.
Vós os mansos e simples desta terra,
Porque um dia sereis consolados.

4. Bem aventurados sois vós.
Vós que usais de perdão e bondade,
Porque um dia sereis saciados.

5. Bem aventurados sois vós.
Homens puros no vosso coração,
Porque é vosso o Reino dos Céus.

7. Bem aventurados sois vós.
Odiados por causa do meu nome,
Porque é vosso o Reino dos Céus.

6. Bem aventurados sois vós.
Vós que sois os artífices da paz,
Porque é vosso o Reino dos Céus.

8. Bem aventurados sois vós.
Por amor da justiça e da verdade,
Porque é vosso o Reino dos Céus.

Santo:
O Senhor é santo, Ele está aqui!
O Senhor é santo, eu posso sentir!

Pai Nosso
Gesto da paz

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

Gregoriano

1. Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo,
Tem piedade de nós, tem piedade de nós.
(3x)
Tem piedade de nós.
(bis)
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.
2. Conduz-me às águas refrescantes,
E reconforta a minha alma.
3. Ele me guia por sendas direitas,
Por amor do seu nome.
4. Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos,
Não temerei nenhum mal, porque Vós estais comigo.
5. Para mim preparais a mesa,
À vista dos meus adversários.

