Final
É tempo de ser esperança
É tempo de comunicar
É tempo de ser testemunha de Deus
Neste mundo que não sabe amar.

(bis)

1. Sou apenas mais um cidadão que acredita no amor;
E quem crê por favor não disfarce a esperança que tem;
Quem não crê tem a minha amizade e respeito também.
Eu, porém, acredito em Jesus a quem chamo Senhor.
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“Zaqueu, desce depressa,
pois tenho de ficar em tua
casa.”
Entrada

(Lc 19, 1-10)

1. Se as águas do mar da vida
Quiserem te afogar.
Segura na mão de Deus e vai.
Se as tristezas desta vida
Quiserem te sufocar.
Segura na mão de Deus e vai.

2. Se a jornada é pesada
E te cansas na caminhada.
Segura na mão de Deus e vai.
Orando, jejuando.
Confiando e confessando,
Segura na mão de Deus e vai.

Segura na mão de Deus.
Segura na mão de Deus.
Pois ela, ela te sustentará.
Não temas, segue adiante
E não olhes para trás.
Segura na mão de Deus e vai.

Rito penitencial
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1. Perdoa Senhor o nosso dia,
A ausência de gestos corajosos,
A fraqueza de actos consentidos,
A vida e os momentos mal amados.
2. Perdoa o espaço que Te não demos,
perdoa porque não nos libertámos,
perdoa as correntes que pusemos
Em Ti, Senhor porque não ousámos.

3. Contudo faz-nos sentir,
perdoar é esquecer a antiga guerra
e, partindo, recomeçar de novo
como o sol que sempre beija a terra.

Santo

O Senhor é santo, Ele está aqui.
O Senhor é santo, eu posso sentir.
1. O céu e a terra / proclama a Vossa glória
Hossana! Hossana! / Hossana nas alturas.

Glória
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,

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
Vos damos graças pela Vossa imensa glória. Na glória de Deus Pai.

Aclamação
Jesus Cristo é o Meu Senhor! Aleluia! (bis)
Ele ama-me, Ele ama-me! Aleluia! (bis)

Súplicas
Ofertório

Ouvi Senhor a nossa prece, escutai a nossa oração!

Ao altar do Senhor vamos com amor,
A entregar ao Senhor o que Ele nos deu.
1.Pão lhe trazemos, trigo de Deus,
Para a mesa que Ele nos preparou.
Vinho trazemos, vinha de Deus,
Para a festa da comunhão.
2.Luzes trazemos para iluminar,
A santa mesa do nosso altar.
Flores trazemos para alegrar,
Esta comida de amizade.
3.Os nossos corpos, a nossa dor,
Nosso estudos demos ao Senhor.
Toda a vida queremos dar,
Para a oferta de Cristo no altar.

2. Bendito o que vem / em nome do Senhor
Hossana! Hossana! / Hossana nas alturas.

Pai Nosso
Gesto da Paz

Comunhão

(Pe. Zé Vieira)

Como é bom, como é suave
Vivermos todos juntos

(bis)

Juntos como irmãos,
Vivermos todos juntos.

(bis)

Comei do pão, bebei do vinho,
Quem vem a mim não terá fome.
Comei do pão, bebei do vinho,
Quem vem a mim não terá sede.

1. Eu sou o pão da vida
O pão que desceu do céu

4. Quem vem a mim não terá fome
Que crê em mim não mais terá sede.

2. Se alguém comer deste pão
Viverá p’ra a eternidade.

5. Em verdade vos digo
Quem crê em mim tem a vida eterna.

3. O pão que desceu do céu
É para dar a vida ao mundo.

Acção de Graças
Deus de Amor.
Oh! Deus de Amor.
Tu és o único
O Deus de Amor.
Não há outro Deus
Fora de Ti,
Fora de Ti, para mim,
para mim não há
Amor.

1. Que amor tão grande,
Profundo e sublime,
Esse é o Amor do meu Criador.
Não há nada no mundo,
Que possa igualar-se,
Ao terno Amor do meu Bom Jesus.
2. Só Ele nos ama,
Nos compreende e nos guarda,
De todos os males que existam aqui.
Por isso O adoro,
Com toda a minha alma,
Porque nos deu o Senhor doce calma.

