
Comemoração de todos os Fiéis Defuntos

(Mt 11, 25-30)

“Vinde a Mim, todos
os que estais

cansados e oprimidos,
e aliviar-vos-ei”

FinalFinalFinalFinalFinal
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Senhor, Tu amas o mundo
Senhor, Tu amas os homens!    (bis)

1. Amas o mundo inteiro e tudo o que nele vive,
Amas cada homem,
Como se apenas ele existisse em toda a terra.

2. Seja forte ou fraco, mais novo ou mais velho,
Seja branco ou negro,
Amas, Senhor, com o mesmo amor todos os homens.

Acção de graçasAcção de graçasAcção de graçasAcção de graçasAcção de graças
Onde haja amor e caridade,
Onde haja amor Deus ai está.

Is 25, 6-8

Sobre este monte, o Senhor do Universo há-de preparar para

todos os povos um banquete de manjares suculentos.

Sobre este monte, há-de tirar o véu que cobria todos os povos, o

pano que envolvia todas as nações.

Ele destruirá a morte para sempre.

O Senhor Deus enxugará as lágrimas de todas as faces e fará

desaparecer da terra inteira o opróbrio que pesa sobre o Seu

povo.

Porque o Senhor falou...
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OfertórioOfertórioOfertórioOfertórioOfertório

ComunhãoComunhãoComunhãoComunhãoComunhão

Pai NossoPai NossoPai NossoPai NossoPai Nosso

Santo:Santo:Santo:Santo:Santo:

SúplicasSúplicasSúplicasSúplicasSúplicas

AclamaçãoAclamaçãoAclamaçãoAclamaçãoAclamação

Gesto da pazGesto da pazGesto da pazGesto da pazGesto da paz

Escutai Senhor, a nossa oração!

(Gregoriano)

1. A paz esteja connosco,  (3x)
Sempre connosco, sempre,
Sempre esteja a paz.

2. O amor de Cristo nos una,  (3x)
Sempre nos una, sempre,
Sempre como irmãos.

EntradaEntradaEntradaEntradaEntrada

Rito penitencialRito penitencialRito penitencialRito penitencialRito penitencial

1. Caminhamos para ti, ó cidade do Senhor,
Construindo neste mundo, a verdade e o amor.

Povo eleito, povo santo,
Reunido no amor,
Peregrino ao encontro
Da cidade do Senhor.

2. Peregrinos dando as mãos, vai connosco Jesus Cristo:
Ele salva, Ele reina, faz dos homens um só povo.

3. Quem tem fome de justiça, quem tem sede de verdade,
Vinde à mesa da palavra, vinde à fonte de água viva.

1. Senhor tem piedade de nós,
Somos o teu povo pecador,
Toma a nossa vida de pecado e dor,
Enche o nosso espírito de amor.

2. Cristo tem piedade de nós...

3. Senhor tem piedade de nós... 1. 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)

2. 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.

3. 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.

4. 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.

1. Eu não sou nada e do nada nasci,
Mas Tu me amas e morreste por mim.
Junto à cruz eu só posso exclamar,
Eu sou teu, eu sou teu.

Aleluia! Aleluia!     (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!

2. Quando de joelhos eu Te olho, Jesus,
Vejo a Tua grandeza e minha pequenez.
Que posso dar-Te eu, apenas meu ser,
Eu sou teu, eu sou teu.

Toma meus braços, Te peço,
Toma meus lábios, Te amo,
Toma minha vida,
Ó Pai eu sou Teu,         (bis)
Eu sou Teu.

1. Santo, Santo, Santo, Santo,
Santo, Santo, o Senhor Deus.
Hoje erguemos as nossas mãos
Adorando o Teu nome.
Santo, Santo, Santo, Santo!

2. Ó nosso Pai, Ó nosso Pai,
Ó nosso Pai, Que estais no céu.
Hoje erguemos ...


